
Laudio Luiz Soder

• Formação profissional

ÚBacharel em ciências 
econômicas 
ÚAdvogado OAB – PR 33.371
ÚPós –graduando em Direito 

Civil e Processual Civil

• Gerente empresa Transvale



• Há 29 anos no mercado

• Uma empresa que nasceu da 
necessidade de logística

• Pessoal envolvido

Ú216 colaboradores

• Possui 32 pontos de embarque

Ú17 filiais e 15 agências

Empresa



Área de atuação

GO
DF
MG

PR
SP

RS

MT

MS

• 9 estados – regiões centro-oeste, 
sudeste e sul

SC



• Especialidade

ÚTransporte de produtos 
agroindustriais

ÚDistribuição e logística

ÚCargas Programadas “Just in 
time”

Empresa



Toneladas transportadas
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Toneladas transportadas
• Orçamento da empresa para 2004 

prevê o transporte de 3.900.000 
toneladas

• Para o açúcar a previsão é
transportar 1.365.000 toneladas

• O açúcar representa mais de 30% 
dos transportes da empresa

• Mais de 7% do total de açúcar 
produzido pela região centro-sul



Logística para o cliente
• Garantia do produto

ÚGarantia total do produto 
desde a coleta até a entrega no 
destino
ÚSeguro contra roubo e 

acidente
ÚGerenciamento e 

monitoramento de risco
ÚAssistência 24 horas
ÚVeículos inspecionados antes 

do carregamento



Logística para o cliente

• Informações e controles

ÚRelatórios de embarques "on 
line”

ÚMonitoramento ponta – a –
ponta dos veículos 
embarcados

ÚCadência de carregamento 
conforme descarga



Logística de trabalho 
• Equipamentos utilizados para o 

transporte do açúcar
Carreta Carreta  

carga seca                       Furgão

Carreta
Porta Container



Logística de trabalho 

“ Porque o presente ainda não chegou 
ao transporte do açúcar a granel?"

Carreta 
basculante



Desafios a serem enfrentados

• Falta de profissional qualificado 

ÚCompetência 

ÚResponsabilidade

ÚVontade 

• Informatização dos locais de 
embarque



Soluções

ÚInvestimento na formação de 
profissionais

ÚAdequação infraestrutural em 
parceria com o cliente



Valorizando o seu produto


