
Soluções Eficientes na Logística 

de Contêineres por Ferrovia

CASE LG Eletronics



Quem Somos

A Contrail oferece uma solução logística aos seus

clientes por meio da combinação dos modais ferroviário

e rodoviário, terminais intermodais estrategicamente

localizados e de soluções inovadoras de tecnologia da

informação.
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Case LG Eletronics

Porto de Santos

Porto de Santos

Transporte Rodoviário (modelo antigo)

� Volume: 8.000 TEUs/ano

� Necessidade de grande número de caminhões para atendimento

� Baixo nível de serviço em função de atrasos / falta janela no Porto

� Alto custo com seguro (sinistros, escoltas e seguro da carga)

� Despesas com armazenagem extra no Porto de Santos

� Alto custo logístico

DESAFIOS



Solução – Transporte Multimodal

Porto de Santos Ferrovia TIJU (Terminal 
Intermodal de 

Jundiaí)

Solução Multimodal Contrail

Solução Rodoviária (casos urgentes)

Porto de Santos

Depot

Fábrica / CD



• Área Total: 75 mil m²

• Desvio Ferroviário

• Capacidade de 1 trem diário – Trens com capacidade 
de 42 CNTR por viagem 

• Capacidade de movimentação de 70.000 TEUs / ano

• Totalmente  murado,  sistema de monitoramento 
externo; Segurança armada 24x7

• Serviço de armazenagem, estufagem e desova

• Serviço de Depot
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Porto de 

Santos

Campinas

SJC
TIJU -

Jundiaí

Terminal Intermodal de Jundiaí (TIJU)
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Resultados Obtidos

� Redução de custo com armazenagem

� Redução no número de sinistros e custo com escolta

� Melhora na cadência no recebimento no Centro de Distribuição reduzindo

tempo média de espera dos veículos

� Redução de 65% no número de veículos envolvidos na operação

� Redução da emissão de CO2 em sua cadeia logística

REDUÇÃO DO CUSTO LOGÍSTICO TOTAL



Propostas para melhoria do transporte multimodal:

� Seguro: Criar o seguro de transporte multimodal de cargas.

� Cte Multimodal: Melhorar clareza na legislação sobre a
possibilidade de vincular um CTe Multimodal a outro CTe Multimodal
(subcontratação)

� Transbordo / baldeação: Definir claramente o período que a carga
pode ficar em um terminal multimodal, durante a operação de
transbordo / baldeação, amparada pelo Cte Multimodal.

� Transporte de container: Exigência do aumento da participação da
movimentação por ferrovia nos terminais portuários de container e
da participação do transporte de container nas concessionárias
ferroviárias.

� Fomento do Governo: Incentivos para a implantação de terminais
multimodais e redução de impostos e tributos para o transporte
multimodal
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contrail.com.br

comercial@contrail.com.br

diego.bueno@contrail.com.br

55 11 3079-0413   

55 11 95570-7638


