


Imagine qualquer necessidade em logíst ica.  A Mult iArmazéns atende.  Para isto,  possui  três  unidades de negócios: 

PORTO SECO |  CENTRO LOGÍSTICO  |  TRANSPORTES

Simplificar  não é fazer  menos,  fazer  incompleto ou do jeito mai s  cômodo.  Simplificar  não é ut i l izar  atalhos.   S implificar  é  us ar 

intel igência para conhecer e percorrer  o caminho certo.  Sem erros.  Sem perda de tempo.  Sem voltas desnecessár ias .

Em qualquer negócio,  as  var iáveis  são quase incontáveis .  Se o mundo ficou complicado demais ,  a  Mult iArmazéns s implifica. 

E  com isso,  você ganha mais  foco na essência de sua empresa,  desfrutando desempenho superior  em todos processos 

logíst icos.  Custos,  atrasos e burocracias  complicam qualquer negócio.  E l imine-os s imples assim.  Com a Mult iArmazéns,

que é comprometida com a s implificação dos processos e com a qu al idade dos serviços prestados.

Bem-vindo a um 
mundo mais simples.



Superestrutura e qualidade que garantem crescimento e agilidade.Superestrutura e qualidade que garantem crescimento e agilidade.



Poucas coisas são mais  val iosas que energia.

A demanda mundial  é  cada vez maior

e os projetos para geração de energia são grandiosos.

É por isso que a Mult iArmazéns se orgulha de ter

s ido fundamental  na construção de um dos mais 

importantes projetos de geração de energia:

o parque eól ico de Osório.

Durante 15 meses de obras,  75 torres gigantescas

foram construídas.  Imensas peças precisaram

ser transportadas e armazenadas.  A tarefa coube

à Mult iArmazéns,  que usou toda sua estrutura e know-how 

para dar  agi l idade e eficiência a esta mega operação.

Pr imeiro,  as  enormes estruturas part i ram do porto de Rio 

Grande até Novo Hamburgo,  onde ficaram armazenadas

na MultiArmazéns Porto Seco .  Após a nacional ização

junto à Receita Federal ,  tudo foi  entregue em seu

destino final :  Osório,  Rio Grande do Sul .

Simplificar é usar o vento para gerar energia renovável.



-  120 mil  m2 de área al fandegada
- 11 armazéns
-  32 mil  m2 de área construída
-  75 mil  m2 de pátio interno



IMPORTAÇÃO

-  DAP |  Depósito Alfandegado Públ ico;

-  Entreposto Aduaneiro;

-  Admissão Temporária .

EXPORTAÇÃO            

DAC  |  Depósito Alfandegado Certificado

SERVIÇOS

Solução total  para processar  com extrema eficiência qualquer 

mercadoria sob controle aduaneiro.

Serviços de armazenagem e movimentação nos seguintes regimes:

Experiência que simplifica e agiliza mais:
a maior empresa e mais completo operador 
logístico do Rio Grande do Sul no segmento.



DESCRIÇÃO

Centro Administrativo

Administração Receita Federal

Armazém 01

Armazém 02

Armazém 03

Armazém 04

Armazém 04A
Alimentício e Farmacêutico
(com controle de temperatura)

Armazém 05

Armazém 06

Armazém 07

Armazém 08

Armazém 09

Armazém 10

Armazém 11

Total de área construída 

ÁREA EXISTENTE (m2)

620

340

1.900

1.900

2.020

2.300

1.150

2.900

2.900

2.900

1.250

2.900

2.900

6.300

32.280

Armazéns

Estacionamento
Caminhões

01

Contêiner refrigerado
Área Coberta

08

Guarita

02

Manutenção

09

Balança

03

Pátio Automotivo 3
Pátio de Contêineres

10

Estacionamento
Veículos

04

Estacionamento 
para caminhões

11

Estacionamento
Interno

05

Pátio Automotivo 2
2.400 m2 
(aprox. 130 veículos)

12

Centro
Administrativo

06

Pátio de
Contêineres

13

Receita Federal

07

Pátio Automotivo 1
13.500 m2
(aprox. 700 veículos) 
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Armazém 11

Armazém 8

Armazém 9

Armazém 10

Armazém 7

Armazém 6

Armazém 5

Armazém 04 A

Armazém 04

Armazém 02

Armazém 01

Armazém 03

05

12

06

13

07

14



Uma megaestrutura complexa.
E que faz as suas operações muito mais simples.

- Recebimento de cargas em geral .

-  Armazéns específicos para ANVISA e para produtos sujeitos a  l icenças e procedimentos específicos (ex . :  químicos,  inflamáveis ,  a l imentíc ios) ;

-  Pát io de grandes proporções:  permite armazenar veículos e cargas volumosas.

-  Armazéns c l imatizados,  com estrutura disponível  para et iquetagem e reembalagem de produtos

-  Áreas específicas para fumigação,  palet ização,  et iquetagem, embalagem e reembalagem.

-  Salas  para despachantes aduaneiros ,  operadores logíst icos e agentes de carga. 

-  Postos permanentes da Receita Federal ,  Ministér io da Agricultura e Agência Nacional  de Vigi lância Sanitár ia .

-  Monitoramento 24h.

-  Tar i fas  de armazenagem competit ivas .

-  Equipamentos de últ ima geração.

-  Projetos montados de acordo com a necessidade de cada cl iente . 

Uma megaestrutura complexa.
E que faz as suas operações muito mais simples.

-  Recebimento de cargas em geral ;

-  Armazéns específicos para ANVISA e para produtos sujeitos a l icenças e procedimentos específicos (ex. :  químicos,  inflamáveis ,  a l imentícios) ;

-  Pát io de grandes proporções:  permite armazenar veículos e cargas volumosas;

-  Armazéns cl imatizados,  com estrutura disponível  para et iquetagem e reembalagem de produtos;

-  Áreas específicas para fumigação,  palet ização,  et iquetagem, embalagem e reembalagem;

-  Salas  para despachantes aduaneiros,  operadores logíst icos e agentes de carga; 

-  Postos permanentes da Receita Federal ,  Ministér io da Agricultura e Agência Nacional  de Vigi lância Sanitár ia ;

-  Monitoramento 24h;

-  Tar i fas  de armazenagem competit ivas;

-  Equipamentos de últ ima geração;

-  Projetos montados de acordo com a necessidade de cada cl iente. 



Base 1 - Aeroporto Internacional de Porto Alegre 
Base 2 - Próxima ao Porto de Rio Grande

Processos de movimentação de cargas

com mais velocidade e eficiência 

 

Serviço de transporte entre as bases até

o Porto Seco e deste para os clientes finais

Estrutura de Apoio



MENOS CUSTOS

pela suspensão de impostos por períodos 

l imitados no regime de entreposto aduaneiro.

 

MAIS VELOCIDADE

nos processos internos e estoques 

estratégicos próximos ao consumo ou 

produção.

 

MAIS SEGURANÇA

com monitoramento 24 horas por controle de 

CFTV e a  rastreabi l idade total  da carga,  v ia 

acesso web em tempo real .

 

MAIS EFICIÊNCIA

estrutura,  equipe e rot ina dedicadas. 

Negociações flexíveis  de projetos.  S istema 

WMS para gerenciar  as  operações no 

armazém.

Projetos desenvolvidos sob medida para seus processos:
a resposta mais simples para ganhar vantagens decisivas.



Serviços que facilitam tudo.



Simplificar é fazer a terra
gerar desenvolvimento.

O agronegócio é uma das grandes forças econômicas do Rio Grande

do Sul .  E  com as dimensões do estado e volume de produção,

o papel  da Mult iArmazéns é fundamental  para faci l i tar  as  operações 

logíst icas e gerar  eficiência para as  pr incipais  empresas

de máquinas e implementos agrícolas do mundo aqui  presentes.

Para isto,  a  Mult iArmazéns oferece todas as  soluções de transporte

e gerenciamento de insumos,  a l imentando l inhas

de produção,  terceir izando o gerenciamento de peças e muito mais .



-Cross-Docking
 
-  Picking,  Packing e Montagem de Kits
 
-  Al imentação de l inhas de produção
 
-  Transporte e distr ibuição
 
-  Terminal  de Contêineres
 
-  Consolidação de cargas

-  Integração com o sistema do cl iente

-  Gerenciamento de todo o processo

-  Cross-docking
 
-  Picking,  packing e montagem de kits
 
-  Al imentação de l inhas de produção
 
-  Transporte e distr ibuição
 
-  Terminal  de contêineres
 
-  Consolidação de cargas

-  Integração com o sistema do cl iente

-  Gerenciamento de todo o processo
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Serviços de armazenagem
e movimentação de mercadorias

Centro de distribuição de 68 mil m2
a serviço da sua competitividade

Utilize estas estruturas da MultiArmazéns, 
evite investimentos pesados e ganhe 
flexibilidade operacional e otimização:
-  Área administrat iva de 3.000 m2;
 
-  Avançadas salas  de treinamentos,  reuniões e eventos;
 
-  Espaços comerciais  para bases estratégicas ou escr itór ios comerciais ;

-  Terceir ização do controle de inventár io em um Centro de Distr ibuição;

-  Rastreamento integral   de mercadorias .

Estacionamento Caminhões

04

Centro Administrativo

05

Entrada Caminhões
(carga e descarga)

02
DESCRIÇÃO

Armazém 01

Armazém 02

Armazém 03 (químicos)

Armazém 04 (inflamáveis)

Administração

TOTAL

ÁREA EXISTENTE (m2)

7.320

3.432

6.325

679

1.578

19.334

Entrada Visitantes

01Armazéns

Estacionamento Interno

03

Pátio de Contêineres

06



Até 70% menos
custo vem estrutura.
Uma economia insuperável.
Até 70% menos
custo em estrutura.
Uma economia insuperável.



18 mil m2 de área coberta
para armazenagem
e movimentação de mercadorias
-  Local ização estratégica próxima aos maiores centros produtores e consumidores 
do sul  do Brasi l ; 

-  15 docas para carga e descarga; 

-  Área exclusiva para químicos,  petroquímicos e fert i l izantes; 

-  Área isolada para al imentos; 

-  Operadores dedicados;

-  Integração com diversas cadeias de abastecimento; 

-  Vigi lância e monitoramento 24h; 

-  750 m2 de área cl imatizada (controle de temperatura e umidade) ;

-  S istema WMS 100% web,  para acesso em tempo real  de qualquer parte do mundo;

-  15 mil  posições pal lets  disponíveis .



Simplificando caminhos. Transportes Simplificando caminhos. 



Simplificar é oferecer um complexo logístico 
que facilite o desenvolvimento das indústrias 
que movem o nosso estado.
A contr ibuição da economia do Rio Grande do Sul  para o P IB nacional  é  notável .  Em importação, 

exportação e no mercado interno,  a  indústr ia  e  agropecuár ia  gaúcha movimentam cada vez mais 

bi lhões .  E  movimentar  é  com a gente.  Com certeza ,  muitos desses bi lhões passam pela Mult iArmazéns .

Não é por  acaso que crescemos junto com o Rio Grande do Sul .  Ass im como obras de ampl iação de 

portos e estradas ,  a  Mult iArmazéns também acompanha o desenvolv imento do estado.  E  essa v ia  é  de 

mão dupla .  Nosso crescimento,  por  sua vez ,  a juda a  economia a  se expandir  e  forta lecer .

Afinal ,  no estado,  só a  Mult iArmazéns é capaz de oferecer  todos  os serv iços logíst icos re lacionados a 

t ransporte e armazenagem de mercador ias  importadas .  Essa estrutura e serv iços são indispensáveis  para 

a  indústr ia  que precisa de agi l idade e desempenho para chegar  onde quer.

 

Simplificar é oferecer um complexo logístico 
que facilite o desenvolvimento das indústrias 
que movem o nosso estado.
A contr ibuição da economia do Rio Grande do Sul  para o P IB nacional  é  notável .  Em 

importação,  exportação e no mercado interno,  a  indústr ia  gaúcha movimenta cada vez 

mais  bi lhões.  E  movimentar  é  com a gente.  Com certeza,  muitos desses bi lhões passam 

pela Mult iArmazéns.

Não é por acaso que crescemos junto com o Rio Grande do Sul .  Assim como obras de 

ampliação de portos e estradas,  a  Mult iArmazéns também acompanha o desenvolvimento 

do estado.  E  essa via é de mão dupla.  Nosso crescimento,  por sua vez,  a juda a economia a 

se expandir  e  fortalecer.

Afinal ,  no estado,  só a Mult iArmazéns é capaz de oferecer  todos  os serviços logíst icos 

relacionados a transporte e armazenagem de mercadorias  importadas.  Essa estrutura e 

serviços são indispensáveis  para a indústr ia  que precisa de agi l idade e desempenho para 

chegar onde quer.

 



-  Transporte para o porto de Rio Grande e portos de Santa Catarina;

-  Transporte de todos os portos do sul  para o Porto Seco e Centro Logíst ico;

-  Transporte de mercadorias  nacional izadas;

-  Transporte de cargas completas e fracionadas do Brasi l  para o Uruguai ,  Argentina e Chi le.



TRANSPARÊNCIA TOTAL EM TARIFAS DE TRANSPORTE

Consulta prévia e instantânea a todas as  tar i fas  pelo s i te da 
Mult iArmazéns.  Saiba exatamente o valor  antes mesmo de 
despachar sua carga.

TRANSPORTE COM DATA PRÉ-AGENDADA

Para cargas f racionadas com dest ino a Argentina,  Chi le  e 
Uruguai .  O fim dos prazos incertos .  Ao contratar  o f rete ,  é 
informado na hora quando sua carga será despachada,  sem 
esperas por sua consol idação para iníc io da viagem.

RASTREAMENTO TOTAL EM TEMPO REAL

Toda a s i tuação do frete é informada em tempo real .  A solução 
mais  s imples para ficar  tranqui lo de verdade.

ADAPTAÇÃO DAS ESTRUTURAS ÀS NECESSIDADES DE CADA CLIENTE

Contêiner,  s ider  ou caminhão aberto:  desenvolvemos o projeto 
de acordo com as necessidades operacionais  da sua empresa.










