
ROTA 72HORAS DA TGA LOGÍSTICA ULTRAPASSA ROI 
ESPERADO NO TRECHO BRASIL-PARAGUAI 

Projeto de consolidação de cargas a partir de São Paulo e Assunção 
continua apostando no diferencial de 72 horas de transit time e registra um 

retorno sobre o investimento (ROI) acima de 30%. 

(São Paulo, 24/3/2015) – Há 5 anos, os mercados de transporte e logística do Brasil e 
Paraguai recebiam um importante competidor: a Rota 72Horas Brasil-Paraguai. Criada 
pela TGA Logística (www.tgalogistica.com.br) e a AC Group Paraguai 
(www.acgroupworldwide.com) com o propósito de unir esforços para a conquista de 
novos negócios e, consequentemente, market share em um mercado ainda pouco 
disputado, a nova rota alcançou, em menos de 2 anos, o retorno sobre o investimento 
(ROI) acima do esperado, registrando 32%.  

Para competir com os poucos, porém estabelecidos, players que operam esta rota, a 
empresa acreditou no diferencial do transit time de 72 horas. “Normalmente operada 
em, no mínimo, 96 horas, a nova rota trouxe ao mercado mais agilidade, desde o 
desembaraço da carga na origem, passando pelo tempo de trânsito pelas diversas 
aduanas, até o destino", explica Adilson Santos, diretor executivo da TGA Logística, 
destacando ainda a tradição, a credibilidade e o know-how da TGA e a sua ampla rede 
de parceiros e bases de apoio na região do Mercosul como responsáveis pelo sucesso 
do projeto.  

No mercado há 20 anos, a TGA Logística vem gerenciando suas rotas internacionais com 
seu amplo conhecimento em transporte internacional de carga fracionada e, ainda, sua 
vocação para liderança, baseada na sua facilidade em gerir negócios e incorporar 
inovação. Assim como no Chile, a empresa vem repetindo, na Grande Assunção, a sua 
vasta capilaridade na distribuição de cargas. "O conhecimento profundo do mercado, 
bem como dos caminhos para o rápido desembaraço dos carregamentos na origem é 
um dos nossos maiores diferenciais", garante Nilson Santos, diretor operacional. 

“Além do transit time de 72 horas úteis de São Paulo a Assunção, os principais 
diferenciais do novo serviço oferecido são: operação door to door nos limites da Grande 
Assunção, a 'consularização' documental em Foz do Iguaçu, a ampla cobertura de 
seguros all risks e a estrutura de atendimento - tanto na origem como na fronteira e no 
destino, proporcionando total controle da operação”, garante Carlos Rolon, da AC 
Group Paraguai. 

Sobre a TGA Logística 

http://www.tgalogistica.com.br/
http://www.acgroupworldwide.com/


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

é uma das principais consolidadoras de carga terrestre 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), 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. 
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