
TGA LOGÍSTICA investe em equipamento, mão 

de obra e reforça diferenciação no mercado  

Com investimento de quase R$2.500.000,00, a operadora logística 

adquiriu frota, ampliou força de vendas e contratou motoristas. 

São Paulo, 15 de junho de 2016 -- A TGA Logística 

(www.tgalogistica.com.br) fechou o 1º trimestre de 2016 com uma frota 

maior, mais equipamentos e mais mão de obra qualificada. Só neste último 

mês, foram adquiridos cavalinhos das marcas Iveco, Volvo, MAN e 

Mercedes, carretas com lock, carreta prancha, para transporte de 

maquinário pesado, e 1 super bitrem graneleiro, para carregamento de 

contêiner e carga normal. Este último, dotado de suspensão pneumática, 

para o transporte de cargas sensíveis, como turbina de avião – um dos 

fretes mais recentes feitos pela TGA.  

A TGA trabalha bastante com veículos agregados, que também passam por 

todo o processo de controle de qualidade a que são submetidos os 

caminhões de sua propriedade. Além disso, 2 novas empilhadeiras já 

operam no pátio e armazéns da transportadora. 

No quesito recursos humanos, a força de vendas ganhou mão de obra 

qualificada, com a entrada de novos consultores comerciais, além de novas 

e modernas instalações. Na área operacional, outros 7 motoristas 

profissionais foram contratados para pilotarem os novos caminhões. Para o 

diretor executivo Adilson Santos, os investimentos deverão fortalecer e 

diferenciar ainda mais a empresa neste período de crise enfrentado pelo 

país, dando a ela mais flexibilidade e agilidade nas operações de transporte 

e logística – tanto no que diz respeito ao mercado nacional quanto ao 

internacional. “Para os próximos anos, prevemos um aumento no número 

de equipamentos, pois acreditamos muito na recuperação do mercado – 

nem tanto pelo desenrolar da crise, e mais pelo esforço conjunto do setor”, 

vislumbra Santos. 

Sobre a TGA Logística 

Há 21 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 

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


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

Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Por meio de seu escritório em Santos/SP, a 

empresa também administra atividades de cabotagem e assessoria em Comércio 

Exterior. 

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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