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PINAMAK LOGÍSTICA, UMA DAS MAIS TRADICIONAIS
EMPRESAS DE LOGÍSTICA, COMEMORA 40 ANOS DE
FUNDAÇÃO

10. NOV, 2017 0 COMENTÁRIOS

A empresa Pinamak Soluções  Logística, pioneira em
operações on shore e off shore no Porto de Macaé e Bacia
de Campos, está comemorando 40  de  anos de sua
fundação. Uma marca e tanto para uma empresa do setor
de petróleo e gás nos dias de hoje.  A Pinamak atua  em
todo país na prestação de serviços e projetos logísticos,
sob demanda. Possui um Armazém Geral em Macaé e
opera todos os modais logísticos (rodoviário, ferroviário,
fluvial e aero). Em conjunto com sua parceira, a agente de
cargas a BrazilLog,  oferece aos seus clientes uma
logística que vai desde a importação e exportação,
transporte, projetos especiais de cargas e desembaraço

aduaneiro, com parceiros em mais de cem países. Segundo a diretora comercial Adriana Pina:  “Nosso
objetivo é sermos um facilitador da logística nacional e internacional, além de prover soluções  sérias e
de confiança para nossos clientes”.

Para comemorar a  empresa fez um evento em sua sede central, no Rio de Janeiro, para facilitar a participação
de funcionários, clientes, fornecedores e amigos. Atualmente a empresa é dirigida pela segunda geração
familiar, que dedicou a primeira homenagem do evento ao Presidente do Conselho e Fundador Adriano Pina e
ao funcionário mais antigo e ainda atuante,  Francisco Cardoso, com 80 anos e há 30 na empresa. Na
sequência todos os funcionários também receberam suas homenagens. No evento foi destacado os valores da
empresa, que tem o  ser humano como principal ativo. A Pinamak está classificada entre as 30 melhores
empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro.

Foi montado um painel da “linha do tempo” que contou a história da empresa desde a sua fundação, em 1977,
até os dias de hoje. A gestão da empresa também já foi editada em livro pela FGV 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”, mostrando o que foi
realizado pelo  empenho da segunda geração da companhia, conseguido através dos irmãos  André Pina e
Adriana Pina em adotar  boas práticas administrativas e de governança.
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