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TGA Logística amplia atuação em carga de
projeto
 

Empresa incrementa operações no setor de carga de projeto e
excedentes. Negócios deste nicho deverão representar mais de
20% do faturamento da empresa, até 2020
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São Paulo, 30 de junho de 2015 – De olho nas projeções de crescimento do mercado de carga de

projeto e cargas excedentes, a TGA Logística (www.tgalogistica.com.br) amplia o seu leque de

serviços, por meio do investimento em equipamentos e parcerias com agentes de carga e armadores

do mundo inteiro, além de grandes companhias brasileiras.  

 

Só no 1º trimestre deste ano, a empresa transportou 1.500 toneladas em cargas excedentes e cerca

de 3.600m3 em cargas de projeto, operadas a partir do Porto de Santos, por meio de linhas de eixo,

pranchas de 3 e 4 eixos, carretas rebaixadas e syders. Algumas das operações têm sido feitas em

conjunto com agentes marítimos internacionais e representam uma ação de extrema relevância para

a TGA, uma vez que contribui com empreendimentos responsáveis por fazerem as atividades

industriais funcionarem e crescerem de forma significativa no Brasil, especialmente aquelas ligadas

aos setores automobilístico, de mineração, energético e agroindustrial.  

 

“A nossa responsabilidade nas operações de carga de projeto é sempre do tamanho do negócio do

cliente”, afirma Adilson Santos, diretor executivo da TGA Logística. “Planejamento específico,

logística customizada, conhecimento detalhado da legislação dos locais de origem, de destino e dos

intermediários, segurança nas estradas, logística adequada e amplo conhecimento sobre a melhor

forma de armazenagem são apenas alguns pontos que requerem domínio por parte de uma empresa

como a nossa, que passa agora a operar carga de projeto de forma mais sistematizada”, explica

Santos. 

 

Apesar do cenário econômico ainda instável, o executivo acredita que esse nicho tem grande futuro,

uma vez que os segmentos de infraestrutura e da agroindústria ainda são grandes propulsores da

economia do país. “A tendência é que o setor de carga de projeto se amplie, à medida que também

se amplie a capacidade de produção da indústria”, acrescenta. “A Logística de cargas pesadas é um

braço importante, sem o qual esse processo fica impossibilitado de ir adiante”, finaliza o diretor. 

 

http://www.tgalogistica.com.br


Sobre a TGA Logística 

 

Há 20 anos fornecendo soluções em transporte e logística, a TGA Logística (www.tgalogistica.com.br

) é uma das principais consolidadoras de carga terrestre e marítima no Brasil e Mercosul, oferecendo

serviços diferenciados e de alto valor na cadeia de suprimentos. A empresa destaca-se por sua

excelência no transporte rodoviário de carga fracionada, FTL (Full Truck Load) e LTL (Less Than

Truckload), cargas excedentes e cargas de projeto, a partir de terminais e escritórios próprios no

Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai.  

 

Especializada em transporte internacional, possui reconhecida liderança nessas regiões, garantindo

foco no ROI para seus clientes. A constante inovação tecnológica dos seus processos e sua

moderna logística de movimentação de cargas aliadas ao forte relacionamento com clientes,

parceiros e fornecedores resultam em serviços diferenciados e soluções personalizadas para a

cadeia de suprimentos.  

 

Empresas líderes dos setores de autopeças, alimentício, químico, têxtil, construção civil, tintas e

vernizes, consumo, máquinas e equipamentos, entre outros, preferem a TGA Logística para operar o

transporte seguro de suas cargas, no Brasil e na América Latina.
 
 

http://www.tgalogistica.com.br

