A Porto Executive está estabelecida no mercado desde 2006. Nesse período, atuou como uma
agência de logística em três grandes áreas: eventos, turismo e transporte corporativo, nos estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Reconhecida pela
entrega da excelência nos serviços, a empresa oferece soluções em transporte, realizadas conforme
os perﬁs do público e do evento, o número de participantes, os trajetos a serem percorridos, entre
outras peculiaridades.
Todas as contratações são tratadas como únicas, independentemente da periodicidade, distância
ou tamanho da equipe envolvida. Todos os setores do trabalho recebem a coordenação de proﬁssionais com experiência e, antes disso, um planejamento minucioso é desenvolvido para que cada
ação ocorra dentro do que foi projetado. Análise de rotas e acessos, treinamento de proﬁssionais e
todos os cuidados com segurança são tomados em cada serviço. O suporte para clientes, e também
para a equipe, é tido como primordial para que a experiência de contar com a Porto Executive seja
tranquila e personalizada.
Eventos ou fretamentos de diferentes portes, transporte contínuo de proﬁssionais ou outra solução
de logística: a Porto Executive pensa e realiza com o cuidado e a maestria de uma empresa requisitada para suprir a logística dos maiores eventos da região Sul. A competência dos serviços prestados
foi impressa na realização do World Masters Athletic (WMA) – que ocorreu em 2013 – como um
evento teste para a Copa do Mundo, quando foram transportados 4.158 atletas, dos cinco continentes representados, durante 13 dias. Planeta Atlântida (todas as edições desde 2012), inauguração
da Arena do Grêmio e reinauguração do Estádio Beira-Rio também estão no portfólio da Porto
Executive.
São muitos os contratos já ﬁrmados e atendidos pela empresa. Entre seus clientes: Opus Promoções; Grupo RBS; Move Concerts; Live Nation; Time For Fun; DCSet Promoções; Inventa Eventos;
MTV; Rede Globo; Jornal El País; TV Al Jazeera; Sicredi Sul; Uniair Transporte Aeromédico | Táxi Aéreo;
Brasil Kirin; Consulados do Uruguai e dos Estados Unidos; Mapfre Seguradora; Melnick Even;
Pontíﬁca Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Sindicato dos Trabalhadores Federais da
Saúde, Trabalho e Previdência do RS.
A Porto Executive atua nos serviços de planejamento e coordenação de logística; interface para
fretamento de aeronaves; transporte com micro-ônibus, ônibus, vans executivas e de carga, veículos executivos e blindados.
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Uma empresa regulamentada para realizar a logística
mais adequada para corporações, entidades ou pessoas físicas, a Porto Executive possui diferentes alternativas de transporte de passageiros. As vans executivas são preparadas para o conforto e a segurança dos
passageiros, e ajustadas às normas do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER RS) e da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A
empresa também mantém a locação de vans de carga
e reboque para equipamentos e bagagens.
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Todos os veículos são identiﬁcados e os proﬁssionais
uniformizados, que representam a empresa, são
treinados conforme as normas de trânsito e a ﬁlosoﬁa
de atendimento da Porto Executive.
Coordenadores são destacados para que cada serviço
contratado receba a supervisão apropriada e que o
plano estabelecido para o serviço de logística seja
cumprido de acordo com a conveniência de cada
cliente.
Os motoristas possuem curso de Atualização para
Condutores de Veículos de Transporte Coletivo, oferecida pelo Serviço Social do Transporte (Sest) e pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(Senat).
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SEGURANÇA
E CONFORTO

A Porto Executive possui em seu portfólio o atendimento a centenas de artistas, personalidades
públicas, autoridades e empresários. Está entre seus valores corporativos prezar pela segurança
em tudo o que faz. Entre as opções de serviços, disponibiliza logística com veículos blindados. O
transporte de passageiros permite a tranquilidade de clientes e contratantes. As equipes são treinadas para, além de efetuar o percurso com agilidade e equilíbrio, garantir a integridade dos transportados e o sigilo de todas as informações de rotas ou distâncias. A equipe recebe atualização
constante quanto à direção defensiva, evasiva e ofensiva. A frota de veículos disponíveis detém as
melhores tecnologias de blindagem, mantendo a originalidade dos modelos, em opções nacionais
e importadas.
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Garantindo a segurança e comodidade de passageiros para qualquer destino, a Porto Executive
mantém micro-ônibus e ônibus para transporte de passageiros. Todos os veículos e serviços seguem
as normas impostas pelas legislações vigentes. A empresa também preza pelo cuidado no atendimento de sua equipe e, para isso, treina e atualiza os proﬁssionais constantemente.
Seja para longas distâncias ou para curtos trajetos, a Porto Executive planeja com cuidado todos os
detalhes para garantir a melhor experiência dos passageiros. Os proﬁssionais que gerenciam os
planos de logística avaliam rotas e acessos, duração dos percursos e todos os componentes para
cada necessidade do projeto.
A Porto Executive está preparada para atender grandes corporações, pequenas empresas, associações, sindicatos ou grupos de amigos para viagens proﬁssionais de estudo ou de lazer. Também
é possível contratar o serviço com guias turísticos e recepcionistas bilíngues.
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Liberações:
Quando necessário, a empresa contata
órgãos como a Infraero, a Empresa Pública de
Transporte e Circulação (EPTC), a Brigada
Militar e a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, com a ﬁnalidade de viabilizar a liberação
de áreas para estacionamento, embarque e
desembarque, reforço de policiamento e
solicitação de batedores.
Operação e acompanhamento:
Além do suporte 24 horas ao cliente, a equipe
de coordenação se envolve diretamente na
operação, que é conduzida por um proﬁssional treinado, com amplo conhecimento das
necessidades especíﬁcas de cada evento.
Podem ser utilizados rádios comunicadores e
outros materiais de apoio ou sinalização,
garantindo segurança e agilidade durante a
operação. Os veículos também são equipados
com sistema de rastreamento.
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COM A PALAVRA,
O DIRETOR:
“Quando iniciamos a Porto Executive –
Locações Especias, nossa ideia era suprir
as mais diversas demandas do mercado
de transporte para eventos e turismo,
que na época ainda era muito informal.
Assim, buscamos proﬁssionais de diversas áreas que nos agregassem conhecimento, aperfeiçoando e qualiﬁcando,
cada vez mais, nossos atendimentos.
A busca de recursos tecnológicos
somada ao minucioso e criterioso planejamento que fazemos para cada operação, nos transformou nos pioneiros
desse tipo de serviço no Rio Grande do
Sul.
Seguimos investindo no treinamento de
nossas equipes para entregar um atendimento personalizado e padronizado,
visando manter a qualidade já conhecida por nossos clientes e parceiros.”

Luciano Müller
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