
 

  

Com novos navios previstos para 2013, Log-In aumenta atuação no país 

Com menor custo logístico para médias e longas distâncias, empresa oferece soluções 
inovadoras para cargas em contêiner 

 

Criada em 2007, a Log-In Logística Intermodal é uma empresa de soluções logísticas 
com base na navegação costeira no Brasil e no Mercosul, trazendo para o mercado sua 
expertise em planejamento, gerenciamento e operação de cargas conteinerizadas. A 
companhia administra e opera um terminal portuário de contêineres e atua junto a 
outros terminais terrestres intermodais para movimentação e armazenagem de 
cargas, complementando seus serviços com transporte rodoviário de curta distância. 

A Log-In atua nos principais mercados em desenvolvimento e mais de 1.500 empresas 
fazem parte de sua carteira de clientes, entre elas, grandes representantes das 
indústrias de Alimentos e Bebidas; Siderurgia, Química e Petroquímica; Têxtil; Higiene 
e Limpeza; Automobilística; e Eletroeletrônica. Para atendê-los, a companhia conta 
com cerca de 1.100 empregados, distribuídos por 16 escritórios regionais no Brasil, um 
em Buenos Aires (Argentina) e um em Montevidéu (Uruguai). 

O uso da cabotagem oferecido pela Log-In apresenta três benefícios principais frente 
outros modais: 1) menor custo para distâncias a partir de 1500 km; 2) menor risco de 
avarias da carga; 3) menor emissão de gás carbônico, já que a cabotagem é o modal 
mais eficiente sob o ponto de vista ambiental, sendo três vezes menos poluente que o 
modal rodoviário, por exemplo. 

Em seus cinco anos de atuação, a companhia cresceu cerca de 20% anualmente 
comparado aos 4% registrados pela cabotagem brasileira de 2004 a 2011. Para 2013, a 
perspectiva da empresa é manter o ritmo de desenvolvimento bastante superior às 
taxas da economia brasileira. 

Serviços 

Navegação Costeira – Atualmente, a Log-In utiliza sete navios em sua frota, 
totalizando capacidade nominal de 15.700 Teus. Quatro deles estão em operação no 
Serviço Atlântico Sul (Log-In Amazônia, Log-In Santos, Log-In Rio, Log-In Jatobá), dois 
no Amazonas (Log-In Jacarandá e RR Europa) e um no Costa Norte (Log-In Pantanal), 
garantindo frequência semanal a seus clientes e cobrindo os principais portos da costa 
brasileira, além dos portos de Buenos Aires e Zárate, na Argentina, e Montevidéu, no 
Uruguai.  



A empresa está investindo um total de R$ 1 bilhão na construção de cinco navios 
porta-contêineres e em dois navios graneleiros. Em 2.011 dois navios porta containers 
foram entregues e em 2.013 os dois granelereiros estarão em operação, sendo a 
encomenda completada ao final de 2014. As construção esta sendo realizada no 
Estaleiro EISA, na Ilha do Governador (RJ), e a performance dos navios em operação 
estão em pleno atendimento aos requisitos de qualidade e disponibilidade de 
equipamentos. 

TVV - O Terminal de Vila Velha (TVV), no Espírito Santo, que funciona 24 horas por dia 
e sete dias por semana, é uma excelente alternativa para operações de importação e 
exportação de contêineres para o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. Integrado ao 
Complexo Portuário de Vitória, o Terminal é o único especializado na movimentação 
de contêineres no Estado e permite que os clientes importadores se beneficiem dos 
incentivos fiscais oferecidos pelo governo do Espírito Santo. O TVV possui conexão 
rodoviária com as BRs 101 e 262. 

Terminais Multimodais – A Log-In possui dois terminais terrestres de carga: o Tercam, 
localizado em Camaçari (BA), e o de São Francisco do Sul (SC), que oferecem serviços 
de armazenagem e pátio de contêineres em soluções logísticas dedicadas. 

A empresa 

A origem da Log-In remonta a 1962, através da Docenave, uma subsidiária da CVRD 
com atuação no transporte marítimo de granéis sólidos de longo curso e apoio 
portuário. Em 1998, a Vale firmou contrato de arrendamento para a exploração do 
Terminal de Vila Velha, e, em 1999, foi iniciada a operação de navegação costeira. 

Em 2001, foi iniciada a operação de transporte ferroviário para a movimentação de 
cargas conteinerizadas de seus clientes e, em 2002, após uma reestruturação interna 
na CVRD, foi formada a área de Logística com uma equipe dedicada integralmente à 
prestação de serviços integrados de transporte marítimo e ferroviário de contêineres 
para terceiros.  

A Log-In foi criada para consolidar, em uma nova empresa, todas as equipes e 
operações voltadas para o planejamento, gerenciamento e operação de cargas 
conteinerizadas. Esta operação foi concluída com a abertura de capital da empresa ao 
final de 2007. 

Consulte: www.loginlogistica.com.br 
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