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Um dos maiores grupos de infraestrutura e logística intermodal do
Brasil
A EcoRodovias investe no presente e no futuro, garantindo exportação,
importação e a circulação de bens para o mercado interno.

Operações
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A Companhia > Operações

As operações da EcoRodovias baseiamse em sistemas logísticos formados pela integração entre as concessões rodoviárias situadas em
áreas estratégicas do território brasileiro com plataformas logísticas, que visam integrar terminais logísticos intermodais, terminais
portuários, terminais retroportuários, centros de distribuição, recintos alfandegários e portos, bem como a prestação de serviços integrados
de logística, sempre buscando um diferencial de valor agregado. Na atualidade, nossas atividades incluem principalmente nossas concessões
rodoviárias, nossos terminais logísticos.

DESTAQUES

Concessões Rodoviárias
O modal rodoviário é o mais extenso e desenvolvido dos modais de transporte do país. As concessões rodoviárias da EcoRodovias interligam
grandes centros industriais, de produção, de consumo e de turismo nacionais, bem como os três maiores portos do Brasil (Santos,
Paranaguá, Rio Grande e Vitória), além de darem acesso a outros países do Mercosul.
A subsidiária integral EcoRodovias Concessões e Serviços controla as subsidiárias que administram nossas concessões rodoviárias. Ela
também presta serviços compartilhados para todas as empresas do grupo nas áreas de administração, finanças, recursos humanos,
tecnologia da informação, contratação de serviços, compras e engenharia com elevados níveis de qualidade e transparência. Desse modo, é
possível padronizar processos e procedimentos, otimizar recursos, reduzir custos e agilizar a disseminação das melhores práticas
administrativas e operacionais entre as empresas do Grupo EcoRodovias.
Ecoporto Santos
Realiza operações portuárias, além de manuseio e armazenagem de cargas de exportação no Porto de Santos. Atua em sinergia com outros
ativos do Grupo e deverá complementar a estrutura logística da Elog, criando maior rede de retroáreas a serviço de um terminal portuário de
contêineres. O Ecoporto Santos também está localizado de forma privilegiada próximo ao centro da cidade de Santos, com fácil acesso à
rodovia dos Imigrantes.
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