APRESENTAÇÃO

Na Apresentação do Relatório de Janeiro de 2011 das operações relativas ao
Complexo Portuário do Itajaí, o exercício de 2011 foi denominado pela Autoridade
Portuária como o “ano do milhão”. Porém, no decorrer do ano, a expectativa foi
frustrada. Conforme descrito no Relatório de Dezembro de 2011, alguns fatores e
acontecimentos impediram e não permitiram que a meta fosse alcançada. Diante dessa
realidade, incorporamos a mesma meta para o exercício de 2012, que está apenas
começando.
Embora acreditemos que o estabelecimento da referida meta seja importante,
temos plena consciência de que deveremos focar igualmente como objetivo para 2012 a
melhoria do padrão de qualidade dos serviços prestados no Complexo, o que deverá ser
o grande desafio a ser alcançado, pois a busca da excelência de nossos serviços será
essencial para que possamos driblar os impactos que crises internacionais possam
causar em nossas operações, que iniciaram o ano com bom desempenho. A retomada de
alguns importantes mercados pela indústria catarinense de carnes para os suínos
produzidos no Estado também pode contribuir para melhorar a performance do
Complexo neste ano.
Estatísticas referentes ao primeiro mês do ano demonstram que a movimentação
de cargas contêinerizadas registrada na margem direita – Porto Público e APM
Terminals Itajaí – atingiu 38.302 TEU´s (Twenty-foot Equivalent Unit – unidade
internacional equivalente a um contêiner de 20 pés), ante 34.829 TEU´s registrados em
janeiro de 2011. O avanço foi de 10%. No período foram registradas 45 escalas, com
uma movimentação total de 355.070 toneladas. O número de atracações foi o mesmo
registrado em janeiro do ano passado, quando a movimentação da margem direita
somou 334.017 toneladas. Porém, a movimentação apresentou um moderado avanço.

Na margem esquerda no Terminal Portonave, a movimentação de cargas
contêinerizadas atingiu a 44.679 TEU´s, ante 43.674 TEU´s, verificada em janeiro de
2011. O crescimento foi de 2%. Foram registradas 52 escalas e a movimentação total
em tonelagem atingiu a 532.308 toneladas, sendo que em janeiro de 2011 a Portonave
registrou 54 escalas, com 433.323 toneladas movimentadas.
No Complexo como um todo – englobando as operações do Porto Público e
demais terminais privativos instalados nas duas margens, foram operados 82.981
TEU´s, com avanço de 5% sobre janeiro de 2011. Em tonelagem, o complexo operou
900.254 toneladas, com crescimento de 13% sobre igual período do ano passado.
Verifica-se que os volumes de cargas de importações continuaram superiores aos
volumes de exportação, mantendo a tendência observada no fechamento do exercício de
2011, o que poderá indicar que ainda devemos manter este perfil, pelo menos no
primeiro semestre.
No Terminal de Cruzeiros foram registradas sete escalas em janeiro, com o
desembarque de 4.132 passageiros e o embarque de 4.053 passageiros. No mês de
janeiro de 2011 o Terminal de Cruzeiros de Itajaí recebeu cinco escalas, com o
desembarque de 3.082 passageiros e o embarque de 3.169 passageiros.
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