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O INÍCIO...
Regatão nos rios 

do baixo 
Amazonas

1976   à   2017

2006 2013

2014

Linha do Tempo 

Visionário Idealizador
Dodó Carvalho (Pai)

Expansão das 
operações Manaus

Porto Velho
Rondônia

DERIVADOS DE 
PETRÖLEO

Um dos maiores desafios: Transportar 
tubos para o gasoduto Coari-Manaus

2016

2015
Mudança de 

porto em Porto 
Velho/RO

Nova  expansão das 
operações   
Nova Rota   

Belém/Manaus/PVH
Carga Geral

A empresa é 
desmembrada 
em dois 
segmentos:
1-Carga Geral
2-Derivados de 
Petróleo

2017

Novos Mercados
e Produtos.



Nosso Negócio

Transporte Multimodal na Amazônia.“
”



Nossa Missão

Prover Soluções logísticas, superando as 

expectativas de nossos clientes, contribuindo 
como o desenvolvimento de nossos 

colaboradores e assegurando rentabilidade
adequada ao negócio.

“

”



Nossos Valores

3 Comprometimento: cumprir com 

a política de qualidade. 

2 Integridade: agir com ética e coerência, 

atendendo as exigências legais.

1 Satisfação: Atender com excelência e sintonia, 

cumprindo o prometido com as partes interessadas (cli-
entes, fornecedores, colaboradores, sócios quotistas e 
sociedade em geral).



Nossa Visão de Futuro

Ser reconhecida 
como referência em 

soluções logísticas .

“

”



Manaus
(Sede)

Belém
(Filial)

Porto Velho
(Filial)

Nossos Sites - Região Norte

Macapá
(Filial)



Locação de Embarcações

Transporte Fluvial e 
Derivados de Petróleo

Transporte Fluvial de 
Containers/Carga Geral

Locação de  Balsas 
Alojamento. 

Nossos Produtos e Serviços



Nossa Frota

Empurradores: 15
Balsas: 50
Capacidade da frota em TEUS: 1.200
Frota de Containers: 700X40’ + 100X20’ 
Freqüência: Semanal
Tempos de Viagem
Manaus – Porto Velho = 7 dias
Porto Velho – Manaus = 5 dias
Manaus – Belém = 5 dias
Belém – Manaus = 7 dias



BALSA FORMAÇÃO DE COMBOIO PARA VIAGEM.



BALSA VIAGEM PORTO VELHO / MANAUS

COMBOIO COM 242 TEUS.



BALSA NOSSO PORTO EM MANAUS/AM.



BALSANOSSO PORTO EM PORTO VELHO/RO.



Transporte de Containers



Cargas Especiais



Alguns dos Nossos Clientes



Container Feeder Service

Mercado Internacional:

• Exportação: Em parceria com o Armador MSC,
atendendo os mercados do Acre, Rondonia, Sul
do Amazonas e Noroeste do MT.

• Importação: cargas internacionais via Manaus
com destino às mesmas regiões. Podendo ser
nacionalizadas em Manaus ou transportadas em
regime especial de DTA com desembaraço
aduaneiro em Porto Velho.



Container Feeder Service

Cabotagem:

• Inbound: Matérias primas e demais produtos
de consumo com origem no Nordeste e
destinadas a região de Rondonia, Acre e
Centro-Oeste.

• Outbound: Matérias primas e demais
produtos com origem na região de Rondonia,
Acre e Centro-Oeste com destino ao Nordeste.



Container Service

Mercado local/nacional:
(atendimento especifico ao mercado local e ao
PIM/ZFM):

• Cargas com destino a Manaus: Matérias primas e
demais produtos com origem na região de
Rondonia, Acre e Centro-Oeste.

• Cargas com origem em Manaus: Produtos
acabados diversos (distribuição), com destino à
região de Rondonia, Acre e Centro-Oeste.



Cases de Sucesso

Indústria de bebidas:

Coletamos matéria prima açúcar em big bags na industrias açucareira no
interior do MS, transportamos até Porto Velho, onde os big bags são
transbordados para containers de 40’ e transportados na balsa até Manaus
onde os containers são descarregados e entregues diretamente na doca da
indústria.

Garantimos o retorno dos containers cheios com produtos acabados
(bebidas) para a região do Acre e Rondonia, utilizando o mesmo modal e
método nesta operação.

Resultados e benefícios:

- Redução de custo e preço pela utilização de uma logística porta a porta.

- Redução de avarias e perdas nos produtos transportados.

- Segurança no transporte e manuseio.

- Redução no custo de diárias Carretas X Containers.

- Redução na área para armazenagem



Outros Cases

- Industria de Laticínios.

- Industria de Papel e Embalagens.

- Pólo de duas rodas.

- Comodities.
-



O que podemos oferecer?

- Atendimento a toda a Amazônia legal inclusive o
Peru/Bolivia.

- Diferencial no transporte de containers x carreta
sobre balsas.

- Segurança da carga.

- Redução de avarias e roubos.

- Redução de área de armazenagem.

- Flexibilidade com novos projetos.

- Logistica Multimodal.

-



Inovação no Feeder Service



Compliance



A SC Transportes entende que todos os incidentes com lesão, danos materiais, à
saúde e ao meio ambiente, podem ser evitados com observância aos seguintes
princípios:

1 | As Normas Regulamentadoras – NR’s devem ser observadas em todos os planos e

processos da empresa;

2| As condições seguras de trabalho não poderão ser negligenciadas em função de

outros parâmetros;

3| Uma conduta prudente e segura é condição de emprego e prestação de serviços;

4| Todos os funcionários e contratados são responsáveis pelo desempenho em

Segurança, Meio Ambiente e Saúde;

5| A comunicação e investigação de incidente e acidente são obrigatórias;

Saúde, Segurança e Meio Ambiente



Segurança e Bem Estar
Visando segurança e bem estar de vidas, patrimônio e meio ambiente, como

garantia de trabalhos executados nos padrões de segurança e eficiência, A SC
Transportes estabelece os seguintes princípios e compromissos:

▪ Proibição de forma ostensiva o consumo, venda ou posse de álcool ou drogas não
prescrita, nas dependências da empresa, em terra ou a bordo.

▪ O colaborador a partir de sua contratação deverá informar ao médico Coordenador
do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), sobre o uso de
composto químico prescrito para uso terapêutico ou preventivo.

▪ Os colaboradores poderão ser solicitados, sem aviso prévio, para realizarem
exames toxicológicos e em caso de violação de algum item dessa política, o
empregado está sujeito a medidas disciplinares.


