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Operadora logística completa 40 anos 
Pinamak é pioneira em operações on shore e off shore no Porto de Macaé e Bacia de Campos

10/11/2017

A empresa Pinamak Soluções em Logística, pioneira em operações on shore e off shore no
Porto de Macaé e Bacia de Campos, completou 40 anos agora em outubro e comemorou com
evento cujo tema foi um jogo de palavras que se embaralhavam na decoração: fé, força,
dedicação, amor, entusiasmo, perseverança e trabalho!

 
O evento aconteceu na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, bairro sede da empresa, e contou com
a presença de funcionários, amigos, parceiros e fornecedores.
 
Atualmente a empresa é dirigida pela segunda geração familiar, que dedicou a primeira
homenagem do evento ao Presidente do Conselho e Fundador Sr. Adriano Pina e ao
funcionário mais antigo e ainda atuante, Sr. Francisco Cardoso, com 80 anos e há 30 na
empresa. Na sequência todos os funcionários também receberam suas homenagens.
 
O evento focou nos valores da empresa e o principal foi o ser humano.  A empresa já é Penta
desde 2011 pelo Instituto Great Place to Work ficando classificada entre as 30 melhores
empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro. Um painel de linha do tempo também contou a
história desde a sua fundação em 1977 até hoje.
 
História não falta pra contar
 
A gestão da empresa também já foi editada em livro  pela FGV RJ sob o título "Governança
Corporativa em empresas familiares de capital fechado, um case de sucesso de uma empresa
de soluções em logística para o segmento upstream da indústria do petróleo brasileira", o que
caracteriza o empenho da segunda geração através dos irmãos Andre Pina e Adriana Pina em
adotar as boas práticas administrativas e de governança.
 
A Pinamak atua hoje de norte a sul do país na prestação de serviços e projetos logísticos sob
demanda. Possui Armazem Geral em Macae e opera todos os modais logísticos (rodoviário,
ferroviário, fluvial e aero) e em conjunto com sua parceira agente de cargas a BrazilLog
consegue oferecer a seus clientes uma logística completa que vai desde a importação e
exportação, transporte, projetos especiais de cargas e desembaraço aduaneiro, com parceiros
renomados em mais de 100 países. 
 
Segundo a diretora comercial Adriana Pina "nosso objetivo é sermos um facilitador da logística
nacional e internacional, além de prover solucoes sérias e de confiança para nossos clientes".
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Petr. WTI (NY) US$ 52.42

Petr. Brent (LON) US$ 55.27

Gás Natural US$ 3.16
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