
 

Albrás transfere 100% de seu projeto logístico do modal rodoviário para 
a cabotagem 

A Albras, produtora de lingote de alumínio, transferiu recentemente 100% de seu 
projeto logístico do modal rodoviário para o aquaviário. E a empresa escolhida para 
cuidar do transporte de sua produção foi a Log-In Logística Intermodal. Por mês, são 
realizados dois embarques no Porto de Vila do Conde (PA) em direção ao Porto de 
Santos (SP).  

Entre os principais benefícios conquistados pela empresa, que enxergou na cabotagem 
uma boa oportunidade para melhorar o nível de seus serviços, estão: maior visibilidade 
no tracking de transportes, redução de avarias, soluções logísticas completas e melhor 
programação de entregas e recebimento. 

Especificamente para a Albras, algumas vantagens foram fundamentais na decisão pela 
mudança de modal. Além de conseguir transportar uma quantidade muito maior de 
lingotes de alumínio através do uso dos contêineres usados no transporte aquaviário, 
agora a companhia é capaz de armazenar sua produção por muito mais tempo no 
Centro de Distribuição localizado em Pindamonhangaba, a deslocando para o cliente 
de acordo com sua necessidade de consumo. 

 “O case da Albras é especial para a Log-In. Ver uma empresa desse porte entender 
com clareza os benefícios da cabotagem e, com isso, transferir para ela 100% da 
logística de sua produção, antes restrita ao modal rodoviário, nos faz ter certeza que 
estamos no caminho certo”, afirma o diretor comercial da Log-In, Fábio Siccherino. 

Sobre a Log-In 

A Log-In Logística Intermodal possui atuação focada na criação de soluções logísticas 
integradas para movimentação de cargas na cabotagem e no Mercosul, por meio 
marítimo, complementado por ponta rodoviária para serviços porta-a-porta, bem 
como pela movimentação portuária e armazenagem de carga através de terminais 
marítimos e intermodais terrestres. 
 
Sobre a Albras  

A Albrás (Alumínio do Brasil S.A) é uma empresa de capital fechado, instalada em uma 
área total de 1.570.000 m² (360.000 m² de área construída), no município de 
Barcarena (PA). Resultado da associação da Norsk Hydro (51%) e da Nippon Amazon 
Aluminium Co. Ltd. (49%), consórcio de empresas japonesas., a companhia produz 
alumínio na forma de lingotes ou de metal liquido.  
 


