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TGA Logística investe na verticalização de
armazéns e fecha com a GREIF para transporte e
armazenagem 
 

A fim de atender novos clientes, a operadora logística amplia
posições paletes e fecha acordo de transferência e armazenagem
de carga com a empresa internacional de embalagens industriais,
em Osasco
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A TGA Logística (www.tgalogistica.com.br) é o novo operador exclusivo de armazenagem e

transferência de carga da planta da GREIF, em Osasco. Para atender este e outros novos clientes, a

operadora logística investiu cerca de R$250 mil reais na finalização do processo de verticalização de

seus armazéns, abrindo mais de 4 mil posições paletes, além das já existentes.  

 

Os serviços da TGA para a GREIF começaram em janeiro e devem ir até outubro deste ano, período

de alta de produção da empresa, devendo alcançar um volume de 1.000m2 a 1.500m2 em

armazenagem. Segundo o diretor executivo da TGA, Adilson Santos, a transferência da carga será

feita diariamente por um dos caminhões sider de 15m da nova frota, totalmente dedicado à operação

e que levará a carga diariamente até os armazéns da TGA, em Osasco.  

 

A TGA vem atuando no transporte urbano de carga com agilidade, adaptabilidade e alinhamento às

necessidades dos seus clientes. Dois modernos centros de armazenagem e distribuição instalados

próximos à rodovia Anhanguera, em São Paulo, são a base da expansão contínua da empresa para

todo o território nacional. “Esta parceria com a GREIF inaugura um novo ciclo de investimentos da

TGA no mercado nacional de transporte e logística, onde pretendemos crescer pelo menos 15% este

ano”, anuncia Santos. “Para nós, a parceria com a GREIF nos traz a satisfação de operar com base

em nossas melhores práticas de transporte e logística, bem como a chance de trocar e agregar

ainda mais conhecimento sobre o segmento de mercado do nosso cliente”, continua o diretor. 

 

Para o coordenador de logística da GREIF, José Cestaro, ter a TGA como parceiro neste momento

significa manter a eficiência Logística da empresa, com serviços de qualidade e comprometimento

com todo o processo. 

 

Sobre a TGA Logística 

http://www.tgalogistica.com.br


 

Há 19 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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