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Dona de um histórico sem precedentes de expansão e aquisições no setor de
logística brasileiro, a ALL é hoje a maior empresa de logística da América
Latina. Possui uma malha de 21.300 mil quilômetros de extensão, que abrange
os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, e nas regiões de Paso de los Libres,
Buenos Aires e Mendoza, na Argentina. Opera uma frota de 1.060 locomotivas,
31 mil vagões e 1.000 caminhões, entre próprios e agregados, e conta com
unidades localizadas em pontos estratégicos para embarque e desembarque
de carga.
Atua como operadora logística de grande porte, com operações de transporte
“porta-a-porta” intermodal (door-to-door), doméstico e internacional, distribuição
urbana, serviços de terminal portuário, frota dedicada, serviços de
armazenamento, incluindo a gestão de estoques e centros de distribuição para
clientes nos segmentos agrócola e industrial. Entre seus principais clientes
estão empresas como Cargill, Bunge, AmBev, Unilever, Votorantim, Scania,
Petrobrás, Gerdau e Sadia.
Fundada em 1997, com a concessão da Rede Ferroviária Federal (RFFSA),
para atuar na malha sul do país, adquiriu em 1999 as ferrovias argentinas
MESO e BAP. Em 2001, integrou os ativos da operadora rodoviária Delara,
ultrapassando os limites da ferrovia e tornando-se uma empresa multimodal.
Com a incorporação da Brasil Ferrovias (concessões Ferroban, Ferronorte e
Novoeste) em 2006, incluiu em suas operações o Porto de Santos e passou a
atuar nos maiores corredores de exportação de commodities e nas mais
importantes regiões industriais do país. Desde 2004, a ALL participa do Nível 2
de Governança Corporativa da Bovespa.
Seguindo seu princípio de responsabilidade com a comunidade e o meio
ambiente, a ALL lançou em 2008 o Instituto ALL de Educação e Cultura, que
consolida suas ações com foco na sustentabilidade.
Conheça o Instituto ALL
Compromisso da ALL com a comunidade, colaboradores e o meio ambiente, o
Instituto ALL de Educação em Cultura (www.all-logistica.com/rse) promove
ações socioambientais por meio de projetos concretos em busca da qualidade
de vida e socialmente responsáveis. Lançado em 2008, promove programas
educativos, culturais e de estímulo ao voluntariado que já beneficiaram mais de
50 mil pessoas. Como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), seus projetos estão abertos a empresas que tenham os mesmos
princípios em busca de um mundo sustentável.

Entre os principais projetos do Instituto ALL de Educação e Cultura, destacamse a Oficina de Talentos, em que estudantes de escolas públicas têm
orientação profissional em cursos de mecânica e elétrica, o Vagão do
Conhecimento, que percorre as cidades à margem da linha férrea com cursos,
oficinas, e palestras educativas e o Trem Ambiental, vagão itinerante onde
biólogos da ALL promovem aulas de preservação ambiental.
Em programas internos como o ALL nos Trilhos da Educação, que permite
aos colaboradores a conclusão do ensino médio, a empresa promove o
desenvolvimento e a integração de seus colaboradores. Por meio dos Comitês
de Gente presentes em todas as unidades da companhia, são promovidas
ações de melhoria, qualidade de vida e voluntariado. O Instituto também utiliza
as Leis de Incentivo à Cultura para patrocinar e apoiar projetos que atinjam os
mais variados públicos.
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