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Os objetivos da fundação

A Adquirir, manter e restaurar obras de arte e torná-las 

acessíveis a um número maior de pessoas;

B Exibir obras de arte em locais adequados e mantê-las 

em circunstâncias apropriadas;

C Disponibilizar obras de arte para pesquisa acadêmica e 

científica, e auxiliar a pesquisa;

D Promover obras de arte de forma que seu valor cultural 

também aumente;

E Outros objetivos filantrópicos que correspondam aos 

objetivos listados acima. 

Para estruturar a filantropia e torná-la sustentável, a "Fundação Pallas Athena"  

foi estabelecida. A coleção pertence a ela. Esse valor alvo é legalmente 

independente. 

Uma fundação filantrópica: 
Fundação Pallas Athena

Visão a longo prazo

A fundação Pallas Athena oferece a 

grande vantagem de criar uma estrutura 

legal independente, em que uma 

abordagem de prazo muito longo é 

concebida. A política artística e cultural 

pode ser trabalhada como parte de uma 

visão de longo prazo, sem ter que contar 

com vendas, criar valor agregado, 

rendimentos de investimento, heranças, 

etc.

Esta política pode ser mapeada como 

uma função de patronagem das artes e a 

criação de valor agregado para a cidade, 

região, distrito e país.

Filantropia e fascínio combinam

Os acontecimentos culturais e artísticos são 

filantrópicos, em outras palavras, são de 

interesse público e não para fins lucrativos. 

Isso não quer dizer que o grupo de 

empresas não receba algo em troca em 

forma de atração, fama, imagem, 

prestígio, lealdade do consumidor, criação 

de um ambiente de trabalho exclusivo, 

etc.

 PATRONAGEM

Como criar valor agregado para 
nossos clientes: essa é a chave do 
negócio. Nossos funcionários 
trabalham duro dia e noite.  
De Flandres ao Brasil, de Cingapura 
a Camarões.
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Um passo dentro d´água

Em 1986, a Katoen Natie se lançou às 

águas com a aquisição da Seaport 

Terminals, uma grande empresa de 

navegação de Antuérpia, especializada 

em contêineres e carga em geral. Sua 

aquisição foi seguida pela de outras quinze 

empresas de estiva que eram integradas 

na empresa mãe Seaport Terminals. 

Especialização

Nos anos noventa, os serviços 

especializados para o setor automobilístico, 

químico e petroquímico e de grande 

distribuição foram agregados. 

Internacionalização

Em 1995, a Katoen Natie investiu pela 

primeira vez no exterior, abrindo uma filial 

em Sarralbe (França). Depois disso as 

coisas começaram a esquentar com 

outros locais em todas as partes do mundo. 

A Katoen Natie agora é um player 

internacional.

Unidades Comerciais

Em 2000, as atividades foram divididas em 

unidades comerciais orientadas para o 

cliente. A Katoen Natie trabalha com essa 

estrutura, para a grande satisfação de 

nossos clientes.

A Katoen Natie foi fundada em 1854 por 

quatro companheiros de trabalho. 

Sua primeira atividade consistia de 

recebimento de algodão. Cada navio

descarregado no porto, por seu capitão e

tripulação era assistido por estivadores

recrutados localmente.

Quando o guindaste colocava as

mercadorias no cais, estas eram recebidas

pelos associados.

As associações trabalhavam por comissão

para os compradores de mercadorias.  

A Katoen Natie [associação algodoeira], 

em seus primórdios, trabalhava para o 

setor de processamento de algodão e 

recebia os fardos, além de manejar a 

armazenagem, pesagem, amostragem e 

distribuição.

Diversificação

A Katoen Natie rapidamente diversificou 

seu produto e começou a receber outras 

mercadorias: juta, café, ferro, aço, frutas, 

tomates, etc. Nos anos que seguiram a II 

Guerra Mundial, a organização deu início 

a novas atividades: armazenagem em seus 

próprios depósitos, transporte, expedição, 

declaração aduaneira.

Do algodão a… unidades comerciais focadas no cliente

HISTÓRIA

Os prédios históricos da Valkeniersnatie (subsidiária da Katoen Natie)
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Por meio de seus novos desenvolvimentos 

tecnológicos, a Katoen Natie se tornou 

líder global do mercado no fornecimento 

de serviços semi-industriais, muitas vezes 

combinados com logística.

Indústrias se interessam por seu know-how 

para desenvolver soluções sob medida no 

manejo e atualização de seus produtos. A 

força do conceito é a combinação de 

engenharia, tecnologia, logística e serviços 

semi-industriais. Suas soluções tecnológicas 

resultam em economia de custos para seus 

clientes.

A Katoen Natie tem experiência em quatro 

setores:

• empresas de navegação: carregamento 

e descarregamento de navios

• logística: alto valor agregado, 

fornecendo serviços e armazenagem

• serviços semi-industriais

• engenharia de processo e engenharia 

de cadeia de fornecimento

Combinando know-how, tecnologia e 

equipamentos desses quatro setores, 

desenvolveu para seus clientes produtos 

exclusivos que possibilitam consideráveis 

melhorias e economia em sua cadeia de 

fornecimento.

As primeiras atividades foram realizadas no 

porto de Antuérpia. A Katoen Natie foi 

ativada no porto como associação 

recebedora, empresa de armazenagem, 

transportadora e empresa de expedição. 

A partir de suas atividades de depósito, 

desenvolveu o conceito de logística de 

valor agregado, com enfoque na criação 

de alto valor agregado para seus clientes.

Desenvolveu também suas próprias 

empresas de engenharia, especializadas 

em engenharia de processo e de cadeia 

de fornecimento.

Ao combinar seu know-how em logística e 

conhecimento sobre manejo de fluxos de 

produtos com suas firmas de engenharia 

especializadas, novos mercados foram 

criados. Novas ideias e serviços foram 

desenvolvidos para as ramificações do 

setores:

• Setor automotivo

• Produção industrial

• Petroquímicos

• Química

• Alimentos

De atividades portuárias à logística de valor agregado, 
a serviços semi-industriais com aplicação de 
engenharia de processo e cadeia de fornecimento

EVOLUÇÃO

Atividades 
portuárias

Logística de 
valor 

agregado 

Serviços semi-
industriais

Engenharia  
de cadeia de 
fornecimento, 

processo e 
projetos





Petroquímicos Especialização em produtos químicos Indústria e Mercadorias de Consumo Operações Portuárias Projetos
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Relações sustentáveis com clientes 

A Katoen Natie consegue ótimo valor 

agregado para seus clientes nos serviços 

que fornece. A qualidade excelente do

serviço e o contínuo monitoramento de 

custos compõem a base para relações

sustentáveis com o cliente.

Consistindo de 400 unidades operacionais,

com 150 terminais e plataformas de

logística, com mais de 10.000 pessoas,

atua no mundo inteiro e é uma empresa

privada, que não está listada no mercado

de ações, de forma que as decisões

podem ser tomadas como parte de uma

visão a longo prazo.

Devido ao pequeno percurso para a 

tomada de decisão, os gestores, com os 

interesses dos clientes em mente, podem 

oferecer resoluções rapidamente.

Katoen Natie: uma centopeia

A Katoen Natie opera terminais portuárias, 

centros de distribuição e operações on-site. 

O grupo também fornece todos os tipos de 

serviços semi-industriais, projeta, desenvolve 

e administra plataformas de logística e 

cadeias de fornecimento completas.

Atividades portuárias, logística e serviços  
semi-industriais com alto valor agregado, engenharia 
de processo e de cadeia de fornecimento

ATIVIDADE CENTRAL

A Katoen Natie fornece serviços semi-industriais e de logística a vários setores e 

serviços portuários a armadores.

A A Katoen Natie opera terminais portuárias para carregar e descarregar 

carga geral, carga fracionada, contêineres, automóveis, produtos em 

madeira. Para essas atividades, nossos clientes são as armadores.

B A Katoen Natie opera centros de distribuição para o manejo e 

armazenagem de produtos industriais, commodities, bens de consumo, 

produtos petroquímicos, químicos e alimentícios.

C A Katoen Natie opera terminais on-site, nas instalações do cliente, perto  

da planta e exatamente antes ou depois do processo de produção.

D A Katoen Natie fornece serviços semi-industriais como: mistura, 

reembalagem, limpeza, composição, desmetalização, pré-montagem, 

montagem, colagem, etc.

E A Katoen Natie atua em projetos, engenharia, construção, finanças e 

gestão do total de cadeias de fornecimento e plataformas de logística 

para a indústria.
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Para garantir que os clientes recebam 

serviços integrados e completos, a Katoen 

Natie também desenvolveu os serviços de 

apoio necessários para tal:

Tudo para serviço rápido e flexível.

ATIVIDADES DE APOIO

• encaminhamento de frete

• declaração aduaneira

• representação fiscal

• gestão de transporte

• transporte a granel

• transporte de contêiner

• transporte de reboque com 

cortina lateral

• transporte de barcaça

• inspeção de qualidade

• software especializado

• estações de limpeza

• estações de tancagem

• espaço administrativo

• instalações para 

alimentação

Transporte a granel Transporte de contêiner Estações de limpeza
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A força das unidades de negócios é o 

conhecimento de produto e know-how 

especializado para manejo desses 

produtos.

As unidades de negócios podem contar 

com serviços de apoio, criados para 

apoiá-las e aconselhá-las.

Cada setor tem suas características e

demandas exclusivas. A fim de poder

fornecer o melhor serviço a nossos clientes

em seu específico setor, o grupo está

estruturado de acordo com cada indústria. 

Foi por isso que as unidades de nogócios 

foram criadas.

Todas elas com grande autonomia. com 

sua própria gestão, tecnologia, 

abordagem e configuração operacional.

Organização em função de nossos clientes

ESTRUTURA: UNIDADES DE NEgÓCIOS

Engenharia 
de Processo

Engenharia 
de Cadeia de 
Fornecimento

Petroquímicos
Operações 
Portuárias

Especialização 
em produtos 

químicos

Indústria e 
Mercadorias 
de Consumo

Carga em 
geral e 

Commodities

Alimentação 
e Nutrição

Arte

Finanças

TI

Gestão de Risco

Serviços de cadeia de fornecimento

Segurança e qualidade



Serviços de apoio

Funcionários especializados

Engenharia de processo e engenharia de supply chain

Os blocos de construção das plataformas gigantes

Capacidade e 
flexibilidade

PLATAFORMA gIgANTE

Operações de 
contêineres e 

granéis.

Operação de 
barcaça

Logística de valor 
agregado 

Serviços  
semi-industriais

Armazenagem 
em depósito

Armazenagem 
em silo

Armazenagem  
de contêiner

Armazenagem  
de vagões 
tremonha

Operação de 
vagões de 
contêineres

Operações  
de navio 

transoceânico  
e costeiro
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c) Em grandes centros industriais e/ou 

aglomeramentos

•	 Por causa da grande concentração 

de indústria, serviços podem ser 

oferecidos através de uma 

plataforma multi-usuário/multi-

cliente

d) Próximo a grandes consumidores, 

usuários ou consumidores finais

•	 Essas plataformas se localizam 

domesticamente e são plataformas 

de distribuição

B Controle e economia de custos 

A escolha do local é feita para minimizar os 

custos de manejo e transporte.

Funcionários especializados trabalham nas 

plataformas em ótimas condições e sob 

acordos coletivos de trabalho específicos. 

As plataformas são multifuncionais e 

fornecem muitos serviços requeridos pelos 

clientes. 

As plataformas abrangem uma superfície 

muito grande de terreno, com grande 

densidade de construções, de modo geral 

com 50% do espaço coberto. 

Isso gera uma economia significativa 

(redução de custos), na área de:

•	 custos de construção

•	 vigilância, segurança e fechamentos

•	 rotas de entrada, portões, entradas, 

sinalização rodoviária

A construção de plataformas de logística 

para valor agregado em combinação 

com serviços semi-industriais tem base em:

A uma filosofia integrada

B controle e economia de custos

C a ideia de serviços múltiplos para nossos 

clientes

D a função de pontes de controle para 

nossos clientes

A Uma filosofia integrada

A integração de plataformas acontece:

a) no cliente

•	 na fábrica do cliente: uma 

plataforma no local ou na fábrica 

•	 ao lado da fábrica do cliente: uma 

plataforma vizinha 

•	 nas vizinhanças do cliente: uma 

plataforma satélite 

b) Em ou atrás de portos grandes

•	 Fluxos de produtos de entrada são 

armazenados, manejados e 

distribuídos através de uma 

plataforma de importação

•	 Fluxos de produtos de saída são 

armazenados, manejados e enviados 

através de uma plataforma de 

exportação

Plataformas gigantescas

PONTES DE CONTROLE

C A ideia de serviços múltiplos para 

nossos clientes

Os clientes têm o benefício de ideias de 

serviços múltiplos e flexibilidade máxima:

•	 capacidade (quase) ilimitada

•	 a presença do pacote completo de 

serviços

•	 a presença de todos os tipos de manejo 

de material e giro de estoque 

•	 o emprego de pessoal especializado

•	 a disponibilidade de todas os 

equipamentos possíveis

As plataformas são muito acessíveis, muitas 

vezes por diferentes meios de transporte: 

caminhões, contêineres, caminhão 

graneleiro, trem, barcaça, navio costeiro e 

até navios transoceânicos.

D A função de ponte de controle para 

nossos clientes 

As plataformas são usadas pelos clientes 

como cabeça de ponte para sua logística, 

importação, exportação e distribuição.

Os clientes também utilizam os serviços 

semi-industriais presentes para atribuir valor 

agregado externo a seus produtos.



A Katoen Natie construiu plataformas de 

logística e/ou terminais no mundo todo. 

São as pontes de controle em que os 

negócios se fundamentam para a 

organização de seus fluxos de logística e 

atividades semi-industriais.

A mesma mentalidade de hands-on se 

aplica em toda parte, com os mesmos 

valores, filosofia e cultura, e o mesmo alto 

nível de qualidade. 

Katoen Natie atua também no Japão, 

Rússia e outros países, 

predominantemente na construção sob 

medida de fábricas para o setor 

alimentício, químico e petroquímico 

(engenharia de processo).

Redes mundiais

Europa e Turquia

Benelux e Alemanha

Trollhättan

Tallin

Chisinau

Ludwigshafen

Gelsenkirchen

Wesseling

Cremona

Nocetolo
Torrile

Tortona 
Rivalta Scrivia

Marseille

Lyon
Feyzin

Berre l’Etang
Saint-Martin 

De Crau

Rouen

Notre Dame 
de Gravenchon

Grangemouth

Farébersviller
 Sarralbe

Amsterdam

Le Havre

Tarragona

Immingham

Plock
Warszawa

Santander

Madrid

Uerdingen

gonfreville

Saint-Jean-de-Folleville

Dunkerque

Wilton Redcar

Mersin
Gaziantep

Istanbul 

Antwerpen
Beveren

Terneuzen

Amsterdam

Wesseling

Ludwigshafen   

Uerdingen
Gelsenkirchen 

Gent

Wielsbeke
Zwevegem

Genk

Feluy

Luxemburgo

Geel

Bruxelas

Beringen
Laakdal Tessenderlo
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América do Norte (NAFTA)

Ásia (Índia, Tailândia, Cingapura)

América do Sul (Brasil, Uruguai)

África e Oriente Médio

INTEgRAÇÃO gEOgRÁFICA

Edmonton

Carson Charleston

Mexico City

Pindamonhangaba
Duque de Caxias

Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montevideo

AltamiraHuehuetoca
Silao Tamaulipas

Baton RougeHouston
Orange Texas

gary Edison
Count of Kent

Wilmington Delaware
Norfolk

Montreal

Quebec

Sarnia
Mississauga

Toronto

Maceió
Camaçari

Querétaro

Map Ta Phut
Pluak Daeng

Bangkok

Singapore

Mumbai
Dahej 

Bathinda

Ho Chi Min City

Edmonton

Carson Charleston

Mexico City

Pindamonhangaba
Duque de Caxias

Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montevideo

AltamiraHuehuetoca
Silao Tamaulipas

Baton RougeHouston
Orange Texas

gary Edison
Count of Kent

Wilmington Delaware
Norfolk

Montreal

Quebec

Sarnia
Mississauga

Toronto

Maceió
Camaçari

Querétaro

Yaoundé 
(Camarões)

Accra 
(Ghana)

  Yamoussoukro
(Costa do Marfim)

Bamako 
(Mali)

Durban
(África do Sul)

Secunda
(África do Sul)

Al-Jubail
(Arábia Saudita)
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Uma "bíblia da empresa" como base do grupo 

A Katoen Natie é orientada por sua 

filosofia, cultura e valores, os quais estão 

combinados na "bíblia da empresa".  

Estes valores formam o coração e a alma 

do grupo. 

Todos os funcionários têm esse livrinho à 

mão, onde podem encontrar toda a 

estrutura que precisam quando tomam 

decisões. 

Os funcionários e a administração da 

empresa dão grande importância para 

manter a cultura da Katoen Natie intacta e 

garantir que todos os funcionários se 

identifiquem com ela.

FILOSOFIA, VALORES E CULTURA

Cultura 

Uma empresa consiste de um grupo de pessoas 
que realiza uma atividade em conjunto com a 
intenção de criar valor agregado. Tal valor 
agregado primeiramente beneficia os clientes, 
mas também beneficia aos stakeholders.  
Parte desse valor agregado permanece  
na empresa para financiar investimentos, 
crescimento e capital.  A missão de uma 
empresa é simples: criar o maior valor 
agregado. 

É vital para uma organização manter 
simplicidade e visão estratégica durante sua 
evolução e crescimento.

Senso comum saudável, um bom senso de 
custos e permanecer livres de teorias e sistemas 
complicados consolidam a boa gestão.

Nossa empresa e padrões de cooperação 
mútua são permeados por nossa cultura.  
A cultura é a base do grupo.
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Na Katoen Natie acreditamos que somos diferentes e melhores "porque nossas 

pessoas fazem a diferença". Nossa confiança nelas é a base de sua orientação 

e dedicação a seus clientes. Investimos no talento de cada um de nossos 

funcionários e permitimos que nosso pessoal cresça.

Pessoas entusiasmadas, soluções fortes,  
clientes satisfeitos

NOSSO PESSOAL FAZ A DIFERENÇA

A Bons para o cliente: fornecer trabalho de qualidade e colocar o limite alto para nós 

mesmos e para nossos funcionários, para otimizar os serviços fornecidos ao cliente.

B Economia: usar recursos sabiamente e evitar despesas inúteis.

C Sedentos por conhecimento: desafiar as pessoas a crescerem e permanecerem 

treinadas, com um olho em novas ideias e técnicas.

D Eficaz: empregar seus talentos entusiasmada e energicamente para fazer seu  

trabalho melhor.

E Criativo: desenvolver novas ideias e propostas para otimizar questões.

F Diligente: trabalha com disciplina, ordem e eficiência, com conhecimento de sua 

profissão e dedicação. 

Talento protetor: "segurança primeiro"

A Katoen Natie quer fornecer seu talento 

com a melhor proteção possível. Foi por 

isso que compilamos uma "bíblia de 

segurança" com 10 mandamentos. 

Fornece orientações sobre a segurança de 

nosso pessoal e pessoas externas presentes 

em nossas plantas, e sobre o ambiente em 

que vivemos. As precauções de segurança 

são endossadas por todos nossos 

funcionários e observadas rigorosamente.

Os funcionários da Katoen Natie têm o seguinte perfil:

Empregos

Bélgica 2.824

Europa (Bélgica não inclusa) 2.703

NAFTA (EUA, Canadá, México) 1.023

América Latina 1.471

Ásia e Oriente Médio 1.682

África 338

Total 10.041
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Sempre otimizando

Criatividade, pesquisa e desenvolvimento,

cooperação entre nossas duas próprias

empresas de engenharia, tudo isso 

reduzindo o tempo das operações e 

criando tempo, novamente, para o 

desenvolvimento de novos produtos e

soluções. Como resultado, podemos 

otimizar ainda mais nossos fluxos de 

produto de clientes dia após dia.  

Proporcionamos economias significativas a 

nossos clientes, graças à eficiência e 

redução de custo.

Soluções exclusivas, feitas sob medida

A Katoen Natie combina sua tecnologia 

de operações de carga e descarga, 

operações de fluxo de produtos e 

engenharia de processo com 

conhecimento de produto e experiência 

em logística, de forma que podemos 

desenvolver soluções exclusivas, sob 

medida, criando um enorme valor 

agregado na cadeia de fornecimento de 

nossos clientes.

Plataformas no local

A Katoen Natie desenvolve plataformas de 

logística nas instalações do cliente ao lado 

da fábrica. Caso o mesmo deseje, opera 

estas mesmas plataformas.

Tecnologia e criatividade criam fluxos de produto 
mais eficientes 

O crescimento contínuo da Katoen Natie se baseia em seu know-how, 

tecnologia e engenharia.

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Engenharia de Processo 
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Software sob medida, redes e conexões EDI 

TECNOLOgIA DA INFORMAÇÃO 

Software para Especialização em  
produtos químicos

Software para Petroquímicos

O software é a força orientadora por trás 

dos sistemas eficientes que administram e 

otimizam os fluxos de produto.

Todo fluxo de produtos tem seu próprio 

método de manejo. Cada cliente tem seu 

próprio sistema de logística de manejo. 

A Katoen Natie desenvolve o software 

para orientar os fluxos de produto do modo 

mais eficiente possível e para fazê-lo com 

base nas características do produto e 

necessidades do cliente.

A Katoen Natie desenvolveu programas 

especializados para fluxos de produto em:

• Petroquímicos

• Produtos químicos e química fina

• Produtos de consumo e varejo

• Operações portuárias

• Produtos industriais 

• Setor automotivo

• Commodities

• Carga em geral

• Alimentos

• Arte

Os programas aumentam a eficiência e 

evitam despesas desnecessárias. Em 

colaboração com o cliente, um link direto 

pode ser feito com a rede de TI do cliente.
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A Katoen Natie atua com uma abordagem financeira simples. O retorno dos 

investimentos raramente é retirado. O fluxo de caixa é reinvestido para expandir 

serviços fornecidos a clientes. Uma estrutura robusta de balanço patrimonial 

garante a confiança e credibilidade entre os clientes, fornecedores, 

funcionários, executivos de bancos e outros interessados.

Orientados por ativos

A Katoen Natie investe continuamente na 

expansão de armazenagem, terminais, 

máquinas, giro de estoque, guindastes, 

empilhadeiras, tancagem, silos, 

computadores e sistemas de 

comunicação. 

Credibilidade e confiabilidade

Uma estrutura robusta, saudável de 

balanço patrimonial garante 

sustentabilidade, solvência e credibilidade. 

Deste modo, cria-se confiança entre os 

clientes e fornecedores, nos mantendo 

como uma empresa que garante relações 

a longo-prazo sólidas com clientes, 

fornecedores, executivos de bancos e 

outros interessados.

Velocidade

A empresa sempre quer ter dinheiro 

suficiente em mãos para poder adquirir 

rapidamente oportunidades para seus 

clientes.

Investir com nossos próprios recursos em nossos 
próprios ativos

FILOSOFIA FINANCEIRA SAUDÁVEL

O terminal de distribuição europeia em Vrasenedok (120 hectares)
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A Katoen Natie busca uma política de 

energia ativa, em que a ecologia e a 

economia estão lado a lado.  

A eficácia e ações semi-industriais 

que realizamos para nossos clientes 

são geradas por energia ecológica. 

Energia verde: painéis solares e parque 

eólico

A Katoen Natie cumpre com sua 

responsabilidade social por respeitar 

regulamentos para a produção de energia 

verde.

Instala painéis solares nos telhados de suas 

plataformas de logística. Agora possui 

parques solares em Antuérpia, Beveren, 

Ghent, Genk, Cremona (Itália), Rivalta-

Tortona (Itália). Graças aos parques dos 

painéis solares, o grupo consome 

predominantemente eletricidade verde.  

O excedente de eletricidade verde é 

distribuído através da rede ao consumidor 

final. 

A fim de conseguir acesso à energia verde 

à noite e em dias chuvosos ou encobertos, 

a Katoen Natie investe em turbinas eólicas 

em suas instalações.

Energia verde

SUSTENTABILIDADE

Energia solarParques eólicos
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•	 A frota de reboques está sendo 

convertida para veículos Euro 5, o que 

economizará muito diesel.

•	 As empilhadeiras nos locais de logística 

foram convertidas de diesel para gás ou 

eletricidade, diminuindo radicalmente as 

emissões de CO2.

•	 A frota de veículos da Katoen Natie está 

sendo totalmente atualizada, com 

veículos menores e mais ecológicos, 

com emissões de CO2 mais baixas.

•	 Os novos prédios do grupo são 

projetados com sustentabilidade e baixo 

consumo de energia em mente. Devota-

se muita atenção ao isolamento e 

tecnologias ecológicas. 

Além de uma política de energia 

ecológica ativa, o grupo está 

trabalhando intensamente na 

diminuição de emissões de CO2.  

Redução substancial de CO2

POLÍTICA ECOLÓgICA





33

A Katoen Natie também devota muita 

atenção a sua política de descarte. Os 

fluxos de descarte são constantemente 

monitorados e organizados em coleta 

separada e locais de coleta:

•	 papel e papelão

• plásticos

•	 ferro e aço

• madeira

• óleo

• baterias

•	 	...

Graças ao monitoramento cuidadoso, 

nosso fluxo de descarte é reciclado.

Zero refugo

No desenvolvimento de seus conceitos de 

logística, a Katoen Natie se esforça para 

que os fluxos de produto aconteçam a 

granel, fazendo com que a embalagem 

seja desnecessária. Isso poupa trabalho e 

energia, além de evitar a utilização de 

grandes quantidades de materiais de 

embalagem que mais tarde teriam que ser 

processados. Evitando embalagem, 

obtém-se zero refugo. 

Estações de limpeza

A Katoen Natie possui várias estações de 

limpeza em que a tancagem e os 

caminhões-tanque podem ser limpos 

profissionalmente. A água utilizada é 

coletada e purificada ecologicamente.

gestão ecológica de descarte

POLÍTICA DE RECICLAgEM

Estações de limpeza Purificação de água 
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Uma história interessante

Empresas são associadas à arquitetura de 

seus prédios e à integração da arte em seu 

ambiente. Arte e cultura agregam valor e 

ajudam a transcender a banalidade.  

Criam uma melhor relação entre os 

funcionários e a empresa, e seus clientes.

Arquitetura e arte

Bela arquitetura e arte dão à empresa um 

charme. Prédios atraentes e arte são a joia 

e cartão de visita de uma empresa. 

Arquitetura e arte contribuem para o 

desenvolvimento de uma cultura 

corporativa, atraem pessoas e negócios, e 

garantem que os funcionários gostem de 

sua empresa, um sentimento que dispara 

a dedicação e o engajemento.

Valor agregado para a empresa e a 

sociedade

Um ambiente de arte e cultura estimula a 

criatividade da gestão e dos funcionários. 

A atenção à arte e cultura também reflete 

o engajamento social e dedicação da 

Katoen Natie a sua cidade, região, distrito 

e os países em que atua. É a expressão de 

sua "Responsabilidade Social Corporativa".

Reforço da imagem cultural da região

ENgAJAMENTO SOCIAL

A Katoen Natie tem um grande apreço pelo patrimônio histórico, arquitetura, 

arquivos, livros, obras de arte, belos prédios, etc. e disponibiliza recursos 

financeiros, prediais, pessoais e know-how para traduzir seu amor em projetos 

concretos. 

O coração da política de apoio da Katoen Natie

A Esforços arquitetônicos para estabelecer novos prédios de valor.

B Valor agregado cultural criado pela renovação de alto calibre de 

prédios e patrimônio histórico.

C Apoio ao Patrimônio Histórico Marítmo e de Logística sem fins 

lucrativos.

D Apoio às Sedes sem fins lucrativos, que buscam tornar a arquitetura, 

patrimônio histórico e arte acessíveis ao grande público.

E Apoio à Fundação Pallas Athena.

F Publicação de livros de arte e livros de história sobre negócios, 

manejo de mercadorias, arquitetura, região, patrimônio histórico, 

arte, tecidos…

Patrimônio histórico portuário Renovação de prédios portuários
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A família Huts se dedica à extensão 

operacional do grupo Katoen Natie.  

Além de seu engajamento em conquistas 

econômicas, membros da família também 

estão envolvidos no ambiente social em 

que vivem e trabalham. 

Com sua dedicação à arte, cultura e 

causas sociais, os membros da família 

contribuem para um maior bem-estar da 

sociedade.

Arte e cultura nutrem a sociedade e são o 

que a mantém unida. Quando floresce, é 

faísca para incontáveis novos impulsos e 

melhora a coesão, dinâmica e o apelo do 

entorno em inúmeros aspectos. Arte e 

cultura são um antídoto contra a 

acidificação e desintegração social. 

Arte e cultura garantem que as pessoas 

fiquem orgulhosas de sua região e que 

amem seu entorno. Um sentimento que 

tem um papel importante no bem-estar 

das pessoas.

Apoio à arte e à cultura

BOA CIDADANIA

A Arte e cultura são de importância vital para tornar o mundo mais 

habitável e atraente.

B Arte e cultura são uma necessidade básica para atrair mais e melhores 

funcionários, e mais talento e criatividade para a empresa.

C Arte e cultura são o que fortalece nosso tecido social.

D Arte e cultura aproximam as diferenças e podem ser uma resposta ao 

aumento de acidez em nossa sociedade.

E Arte e cultura ajudam a criar uma interface social que a torna mais 

interessante e confortável para todos viverem e trabalharem em nossa 

região.

F Arte e cultura são uma esponja que absorve muito e libera a mesma 

quantidade ao ser apertada. 

G Arte e cultura formam uma catapulta social.

H Apoio à arte e à cultura significa grande apoio moral e financeiro a 

artistas, e a qualquer pessoa envolvida com arte.





Fernand Huts 
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Os objetivos da fundação

A Adquirir, manter e restaurar obras de arte e torná-las 

acessíveis a um número maior de pessoas;

B Exibir obras de arte em locais adequados e mantê-las 

em circunstâncias apropriadas;

C Disponibilizar obras de arte para pesquisa acadêmica e 

científica, e auxiliar a pesquisa;

D Promover obras de arte de forma que seu valor cultural 

também aumente;

E Outros objetivos filantrópicos que correspondam aos 

objetivos listados acima. 

Para estruturar a filantropia e torná-la sustentável, a "Fundação Pallas Athena"  

foi estabelecida. A coleção pertence a ela. Esse valor alvo é legalmente 

independente. 

Uma fundação filantrópica: 
Fundação Pallas Athena

Visão a longo prazo

A fundação Pallas Athena oferece a 

grande vantagem de criar uma estrutura 

legal independente, em que uma 

abordagem de prazo muito longo é 

concebida. A política artística e cultural 

pode ser trabalhada como parte de uma 

visão de longo prazo, sem ter que contar 

com vendas, criar valor agregado, 

rendimentos de investimento, heranças, 

etc.

Esta política pode ser mapeada como 

uma função de patronagem das artes e a 

criação de valor agregado para a cidade, 

região, distrito e país.

Filantropia e fascínio combinam

Os acontecimentos culturais e artísticos são 

filantrópicos, em outras palavras, são de 

interesse público e não para fins lucrativos. 

Isso não quer dizer que o grupo de 

empresas não receba algo em troca em 

forma de atração, fama, imagem, 

prestígio, lealdade do consumidor, criação 

de um ambiente de trabalho exclusivo, 

etc.

 PATRONAGEM

Como criar valor agregado para 
nossos clientes: essa é a chave do 
negócio. Nossos funcionários 
trabalham duro dia e noite.  
De Flandres ao Brasil, de Cingapura 
a Camarões.



ENGENHARIA
LOGÍSTICA DE CONTRATO
SERVIÇOS SEMI-INDUSTRIAIS
ATIVIDADES PORTUÁRIAS

TECNOLOGIA
Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antuérpia

Tel. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com

Especialização em produtos químicos

Operações Portuárias

Arquivamento de arte
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