
     

 

 

 
 

Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram 

baseadas nas expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro da Companhia. Embora a Companhia acredite que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas 

sejam alcançadas. As expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulações estatais 

existentes e futuras, da indústria e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração. 
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FATO RELEVANTE 
Volumes e Prévia de Resultados do 3T15 

 
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015 - A Log-In Logística Intermodal S/A (BM&FBovespa: LOGN3) informa a prévia de volumes 
e resultados do 3T15. Estas informações são preliminares e estão sujeitas à revisão dos auditores externos. Os resultados objeto 
da revisão dos auditores serão divulgados no dia 12 de novembro de 2015, após o fechamento do pregão da BM&FBOVESPA. A 
teleconferência de resultados será no dia 13 de novembro de 2015, às 11 horas (horário de Brasília). A divulgação da prévia de 
resultados é parte do nosso compromisso de praticar uma comunicação transparente com o mercado. 
 

�x A Navegação Contêiner segue crescendo dois dígitos seus volumes transportados, movimentando 87,8 mil TEUS no 3T15, 
crescimento de 14,8% frente ao registrado no 3T14, sendo que no 9M15/9M14 o crescimento foi de 24,5%. 
 

o Os volumes da Cabotagem mantiveram a trajetória de crescimento, no 3T15, foram transportados 39,7 mil TEUS, um acréscimo 
de 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante observar que a Log-In permanece crescendo no modal, 
apesar do cenário de intensa retração da produção industrial, do comércio e dos serviços, além dos efeitos climáticos adversos 
sobre nossas operações decorrentes das contínuas chuvas na região Sul ao final do 3T15. Nossos clientes, principalmente dos 
setores de eletroeletrônicos e construção civil, apresentaram forte redução de volumes, devido a menor demanda de seus 
produtos e a consequente redução de produção. Para mitigar estes efeitos sobre nossos volumes transportados seguimos 
convertendo uma grande quantidade de novos clientes interessados em um conceito de soluções logísticas, suportado pela 
navegação, qualidade dos serviços, segurança, integridade das cargas, menor emissão de poluentes e menores custos, que 
optam por migrar do modal rodoviário em busca desta eficiência. No 3T15 foram cerca de 150 clientes adicionados ao portfólio 
da Companhia. 
 
Abaixo segue o desempenho dos volumes de Cabotagem em cada serviço: 
 

�ƒ SAS (Serviço Atlântico Sul) - redução de 3,8% no 3T15/3T14, com aumento de 2,9% nos volumes da rota Northbound (NB), que é 
sensivelmente mais representativa nesse serviço, e um decréscimo de 25,1% na rota Southbound (SB); 

�ƒ SAM (Serviço Amazonas) - no 3T15, houve importante crescimento de 6,8% no serviço comparado ao 3T14. O aumento dos volumes 
foi de 9,3% na rota NB e de 4,0% na rota SB; 

�ƒ SCN Express (Serviço Costa Norte Express) - os volumes se mantiveram em crescimento (3,8%) nesse serviço. Houve aumento de 1,5% 
nos volumes na rota NB e de 6,2% na rota SB. 

 
o Os volumes no Mercosul totalizaram 6,4 mil TEUS no 3T15, 9,3% inferior ao mesmo período do ano anterior. O menor volume 

reflete o recrudescimento da crise econômica na Argentina e as restrições da pauta de importações daquele país. 
 

o Feeder - a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) emitiu ao final do 1T15 resolução normativa estabelecendo 
novos procedimentos para o afretamento de embarcações na cabotagem, incluindo as cargas de importação e exportação entre 
portos brasileiros (feeder). Esta resolução corrige distorções identificadas no mercado, definindo condições mais criteriosas 
para afretamento de embarcações estrangeiras, estimulando as empresas que investem no setor e tem compromisso com seu 
desenvolvimento no longo prazo, restringindo as empresas que não possuem ativos próprios (embarcações) no Brasil e 
operavam exclusivamente através de d�}���µ�u���v�š�}�•�� �~�^�À���v������ ������ �����v�����]�Œ���_�•�X�� ���•�•���� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� ���À�}�o�µ�����}�� �v�}�Œ�u���š�]�À���� ���o�]�������� ���}��
aumento do porte dos navios de longo curso com cargas de importação e exportação que passaram a escalar determinados 
portos no Brasil (hub ports), compõe um significativo vetor para o aumento de volumes feeder na costa brasileira, o que 
beneficia a Log-In, player sem restrições em atender a quaisquer armadores internacionais de longo curso que tenham a 
necessidade de distribuir as cargas de importação ou capturar cargas de exportações para os diversos portos brasileiros. Nesta 
modalidade de transporte a Log-In atingiu o volume de 41,7 mil TEUS no 3T15, representando crescimento de 37,5% no 
3T15/3T14. O aumento contínuo e expressivo é viabilizado pela versatilidade dos serviços que atendem aos diversos portos 
brasileiros com frequência e qualidade. Vale destacar, que foi iniciado a partir de outubro um novo contrato de prestação de 
serviços de feeder de volumes garantidos, com um importante armador de atuação global, que representará substancial 
crescimento na ocupação do Serviço Atlântico Sul (SAS), entre os portos do Mercosul e os das regiões Sul e Sudeste.  
 

o Quanto ao Granel, o volume de bauxita movimentada para a Alunorte no 3T15 totalizou 1.122,3 mil toneladas, volume 3,3% 
inferior ao verificado no 3T14, mediante programação operacional do cliente para o período. 

 
 
 


