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Melhor performance
A APM Terminais Itajaí acaba de lançar o concurso "Comissária de Melhor
Performance", que irá premiar despachantes e empresas do segmento que
apresentarem a melhor relação entre número de processos e pendências
para liberação das cargas de Importação. O prêmio busca a melhoria contínua de rotinas de trabalho na APM Terminais Itajai, refletindo em atendimento diferenciado para o cliente final. A primeira empresa a receber o troféu
das mãos da equipe comercial da APM Terminais Itajaífoi a ACSI Serviços,
representada por Juscelino Yamamoto. O monitoramento da performance
será feito trimestralmente

e as próximas premiações estão previstas para

início de outubro deste ano e início de janeiro de 2014.
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Linha de aviões

Sunlight Technologies,

zada em geração de energia solar e fotovoltaica,
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A Embraer planeja investir 1,7 bilhão de dólares nos próximos oito anos
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