PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:

A INTERMODAL SE
TRANSFORMOU NA
MAIOR PLATAFORMA
DE NEGÓCIOS PARA
O SETOR DE LOGÍSTICA,
TRANSPORTE DE CARGA
E COMÉRCIO EXTERIOR.

A Intermodal gera negócios, relacionamentos e
entrega conteúdo de qualidade em todos os
ambientes: digital e físico, sinergicamente.

Possui uma base de dados qualificada,
com mais de 150 mil contatos de profissionais do setor e
diversos canais, como plataforma digital, website,
redes sociais e uma plataforma de conteúdo exclusivo.

A Intermodal ajuda a promover sua marca,
lançar seu produto, gerar contatos e realizar ações
personalizadas com mais foco e assertividade.

Nosso propósito é manter a comunidade de logística sempre
atualizada, estimulando a INOVAÇÃO para contribuir com
novas soluções para os mais diversos desafios desse setor.

Conectamos empresas e profissionais
que buscam por novas tecnologias e tendências.

Queremos continuar a movimentar os negócios, entregar
novas experiências, distribuir conhecimento e criar novas
pontes para um Brasil e um mundo cada vez mais ágil e veloz.

SETORES INTERMODAL

Aqui reunimos empresas
de transportes dos modais:
rodoviário, ferroviário, naval,
aéreo e empresas de serviços
logísticos, para oferecer
aos clientes e profissionais
de logística e supply chain
lançamentos, eficiência e
qualidade de entrega.

A indústria de logística
precisa cada vez mais de
confiança e visibilidade em
todos os processos e ações
que realiza, a Intermodal
Tecnologia reúne os
principais fornecedores
desses produtos, serviços
e soluções.

Uma área que irá
apresentar inovação,
tecnologia, lançamento
de produtos e serviços
para movimentação
interna de materiais
dentro de armazéns,
unidades fabris e
centros de distribuição.

PRODUTOS INTERMODAL

É o segundo maior
evento do mundo e o
maior da América Latina
com foco em Logística,
Transporte de carga
e Comércio Exterior.
Ele reúne milhares de
profissionais, de 68
países, com 400 marcas
fornecedoras do setor,
de forma híbrida, durante
três dias!

Um ambiente 100%
digital, disponível
durante 365 dias no
ano, no qual contempla
conteúdos originais
em vídeos e podcasts,
além de um Marketplace
desenvolvido, repleto de
produtos e serviços com
condições exclusivas,
para a geração de
networking e início ou
realização de muitos
negócios, exclusivos para
os profissionais do setor.

Aqui você encontra
conteúdos exclusivos
com os principais
temas sobre transporte
de cargas, logística,
modais, intralogística,
comércio exterior e
tecnologia com matérias
e artigos exclusivos,
além de uma ampla lista
de E-books e White
Papers com conteúdos
que irão auxiliar no
dia-a-dia do seu negócio,
disponíveis para
download.

Aqui reunimos empresas
de transportes dos
modais: rodoviário,
ferroviário, naval,
aéreo e empresas de
serviços logísticos, para
oferecer aos clientes
e profissionais de
logística e supply chain
lançamentos, eficiência e
qualidade de entrega.

SOLUÇÕES INTERMODAL
Ambiente exclusivo para
lançamentos de produtos,
marcas e serviços

Ferramenta de geração
de negócios exclusiva

Ambiente ideal
para gerar leads

Conteúdos exclusivos do
setor para informação e
atualização

TEMOS
TODO
TIPO DE
SOLUÇÕES

Audiência nacional
e internacional

Soluções Digitais
e Híbridas

INTERMODAL
SOUTH
AMERICA 2022

PELA PRIMEIRA VEZ, A INTERMODAL SOUTH
AMERICA FOI REALIZADA DE FORMA FÍSICA
E DIGITAL SIMULTANEAMENTE, ESTREANDO
ASSIM, O EVENTO NO FORMATO HÍBRIDO.
O principal ponto de encontro dos setores logístico,
intralogístico, transporte de cargas e comércio exterior
da América Latina, em sua 26ª edição, o evento será
lembrado pelas inovações e soluções em tecnologias
sustentáveis que trouxe ao mercado - assuntos que
nortearam todo o evento.

Clique e confira a cobertura
completa do evento.

INTERMODAL HÍBRIDA EM NÚMEROS

18.000

200

30

profissionais
durante os 3
dias de evento

marcas
expondo
no evento

palestrantes

45

37

+170

visitantes de 45
países estiveram
na Intermodal

países
expositores

congressitas

ALCANCE DO EVENTO

+266k

acessos ao site

+4.9M
34

e-mails enviados

+12,8K

fãs

parceiros: mídias e associações

+407

REDES SOCIAIS

em mídia espontânea

+13,6K

FEED:
STORIES:

seguidores

+12,7K

seguidores

+260 posts em cada rede
+12K interações
+410 stories
+60K interações
*Dados de 01 de fevereiro a 17 de março/2022

INTERMODAL NA RÁDIO

VEICULAÇÃO EM
GRANDES RÁDIOS
DA REGIÃO
A INTERMODAL ESTÁ EM CONSTANTE MOVIMENTO.

VISITANTES - EVENTO FÍSICO
SETORES

CARGOS
18%

55%

34%

12%

EMBARCADORES
DE CARGAS

TRANSPORTE /
LOGÍSTICA / ARMAZÉNS

IMPORTAÇÃO /
EXPORTAÇÃO

• Agricultura

• Cosmético / Higiene Pessoal

• Metalúrgica

• Alimentos / Bebidas

• Distribuidora

• Mineração

• Armador / Empresas de
Navegação

• Eletrônica / Eletroeletrônica
/ Eletrodomésticos

• Papel, Celulose e Derivados

• Associações / Câmaras /
Consulados / Sindicatos

• Embalagens

• Petroquímica / Química /
Petróleo / Gás

• Energia / Eletricidade

• Tabaco

• Engenharia

• Tecnologia

• Equipamentos

• Telecomunicações /
Informática

• Atacado e Varejo
• Automotiva
• Bancário / Financiadoras
/ Auditoria / Seguros
• Bens de Capital

• Farmacêutica / Médica /
Saúde

• Borracha / Plástico

• Governo / Órgãos Públicos
/ Autarquias

• Construção Civil

• Instituição de Ensino

• Consultoria e Treinamento

• Mercado de Luxo

• Terminais de
Graneis Líquidos
• Têxtil
• Turismo / Hotelaria /
Restaurante

Gerente

15%

Diretor
de área

37%

TOMADOR
DE DECISÃO

24%

INFLUENCIADOR

8%

INICIADOR

7%

COMPRADOR

10%
Coordenador
/ Supervisor

8%
Presidente / CEO
/ Proprietário

76%

DOS VISITANTES
POSSUEM ALTO
PODER DE DECISÃO

VISITANTES - INTERMODAL XPERIENCE
SETORES
• Agente de Cargas

• Embalagens

• Agricultura

• Engenharia

• Alimentos / Bebidas 

• Farmacêutica / Médica / Saúde

• Armador / Empresas de

• Governo / Órgãos Públicos /

Navegação
• Associações / Câmaras /

Consulados / Sindicatos
• Atacado e Varejo
• Bancário / Financiadoras

/Auditoria / Seguros
• Borracha / Plástico
• Comércio Internacional

e Serviços para logística
• Consultoria e

Treinamento 
• Distribuidores
• E-commerce

Autarquias

CARGOS
20%

Gerente

12%

12%

11%

Presidente / CEO
/ Proprietário

Coordenador
/ Supervisor

Diretor
de área

• Importação / Exportação
• Metalúrgica
• Petroquímica / Química /

Petróleo / Gás

29%

TOMADOR
DE DECISÃO

18%

INFLUENCIADOR

• Portos / Aeroportos /

Terminais / EADIs
• Tabaco
• Tecnologia
• Telecomunicações /

16%

INICIADOR

Informática
• Transporte / Logística /

Armazéns / Serviços

9%

COMPRADOR

72%

DOS VISITANTES
POSSUEM ALTO
PODER DE DECISÃO

OBJETIVOS DOS VISITANTES

75%

Atualizar-se em relação às melhores
práticas e tendências do mercado

Conhecer novos produtos e serviços

58%

Estabelecer novos
relacionamentos comerciais

58%

Encontrar novos fornecedores

33%

INTERESSES DOS VISITANTES

AÉREO

AQUAVIÁRIO /
HIDROVIÁRIO

COMÉRCIO
EXTERIOR

CONSULTORIA
DE RH

EMBALAGENS

EQUIPAMENTOS
PARA ESTOCAGEM

INTRALOGÍSTICA

MARÍTIMO

FERROVIÁRIO

OPERADOR
LOGÍSTICO

ESTRUTURA DE
ARMAZENAGEM

MAQUINÁRIO E
EQUIPAMENTO

RODOVIÁRIO

TECNOLOGIA,
SOFTWARE E
SISTEMAS

TRANSPORTES
E SERVIÇOS

TRANSPORTADORA

VEÍCULOS E
MONTADORAS

SISTEMA DE
SEGURANÇA

VISITANTES INTERNACIONAIS
17%

AMÉRICA
DO NORTE

TOP 10

EUROPA

PAÍSES VISITANTES

24%

19% Argentina
4%
ÁSIA

AMÉRICA
CENTRAL

9% Colômbia
8% Peru
7% Chile

1%

6% México
1%

AMÉRICA
DO SUL

14% Estados Unidos

54%

ÁFRICA

4% Espanha
4% Uruguai
3% Paraguai
2% Holanda

*Visitação Internacional

CONFERÊNCIA NACIONAL DE LOGÍSITCA

3

arenas simultâneas

36

palestras

30

palestrantes

174

congressistas

+33h

de conteúdo

XXV CNL - PALESTRANTES

Abiner Oliveira
ABRALOG

Alessandro 
Dessomini - D&A

Alex do Nascimento
CORREIOS

Alexandre Aires
RENNER

Angelino Caputo
ABTRA

Araceli Silveira
INFORMA MARKETS

Daniel Flora
AEB

Duna Uribe
COMPLEXO DO PECÉM

Edeon Ferreira
APROSOJA

Fernando Gasparini
VIA VAREJO

Fernando Yunes
MERCADO LIVRE

Gilson Barreto
EXPRESSO PRINCESA
DOS CAMPOS

Gustavo Paschoa
NORSUL

Ilson Hulle
LOG-IN

Jesualdo Silva
ABTP

Jim Tompkins
TOMPKINS INTERNATIONAL 

Julio Neto
SEDET

José Martins
HUAWEI

Leila Almeida
ABRALOG

Luis Vitritti
RISKLOG

Luiz Pinheiro
MSC

Mauricio Carboni
WINDLOG

Mauro Telles
VELOE

Mário Mafud
GEF CAPITAL PARTNERS

Narciso
Figueiredo

Ricardo Rodrigues
DIA BRASIL

Sergio Parisi
TÓPICO

Sofia Melnikoff
TÓPICO

Toni Trajano
SOLUCIONA LOGÍSTICA

Valdeci Kossar
ÁGUIA SISTEMAS

Vasco Oliveira
NSTECH

MOMENTOS
INTERMODAL

DEPOIMENTOS DE EXPOSITORES
“Entendemos que a Intermodal é, justamente, um espaço para
aquecermos as relações de negócios e estamos satisfeitos com
os resultados deste ano, que superaram nossas expectativas”.

Rodrigo Gomes – Gerente Comercial, Portonave

“Participar desta edição, que se tornou histórica por ser a retomada
da Intermodal South America presencial, foi extremamente
positivo para nós. Tínhamos a certeza de que os organizadores
nos entregariam um evento seguro e mostramos que, juntos,
conseguimos nos adaptar a este novo cenário. Não só para mim,
como para todo o time, que recebeu os visitantes em nosso estande:
os três dias de programação foram ótimas oportunidades de rever
clientes, parceiros e autoridades, que compareceram em massa à
feira. Parabenizamos, ainda, a Informa Markets pela organização,
que possibilitou que oferecêssemos uma ótima experiência a todos
que nos visitaram. Já estamos ansiosos pela próxima edição”.

Elber Justo – Diretor - Presidente, MSC Brasil

“A Intermodal é um evento super importante para nós da Senior. E
este ano ficamos até receosos, a princípio, já que seria a primeira
edição pós-pandemia, mas o resultado foi fantástico. No nosso
estande, trouxemos um assunto bem relevante, que é a tecnologia
para a logística e para o transporte, em um momento em que as
empresas estão precisando da inovação para melhorar a eficiência
operacional, reduzir custos e manter a competitividade no mercado.
Além disso, vários clientes e futuros clientes estiveram nos visitando
ao longo do evento. Estamos muito satisfeitos com este cenário de
retomada dos eventos presenciais, em especial com a Intermodal”.

Anderson Benetti – Diretor de Produtos, Senior Sistemas

“Foi a melhor Intermodal que já participamos! Expomos desde
2004, mas, nesse ano, a energia e o resultado superaram todas as
expectativas. Tivemos um número recorde de visitantes. Recebemos
muitos clientes e parceiros, foi marcante poder revê-los depois de 3
anos. Sentimos que estavam todos ansiosos por esse momento.”

Vivian Steinhoff - Gerente da Filial da Windlog em Campinas (SP)

DEPOIMENTOS DE EXPOSITORES
“A Intermodal desse ano foi emblemática, porque nos aproximou
dos clientes e parceiros, depois de quase dois anos de pandemia
da Covid-19 sem contato presencial. Essa proximidade com
o mercado é fundamental para a retomada dos negócios.
Recebemos muitos pedidos de cotação de novas empresas,
interessadas em terceirizar a logística internacional, a maior
parte para importação de produtos e transporte de cargas”.

Lourival Martins – Fundador, Grupo Martins

“Foi um grande evento! Esta foi a primeira vez que participamos da feira
sob o nome DSV e nossas expectativas foram claramente superadas.
A qualidade do público convenceu mais do que a quantidade:
conseguimos estabelecer muitos novos contatos e falar com os
tomadores de decisão sobre novas possibilidades, além disso, o contato
pessoal e amigável com todos os visitantes fez do evento um sucesso!”

Gustavo SIlva - CEO, DSV Brasil

“É com grande satisfação que retornamos para as feiras presenciais.
A INTERMODAL 2022 superou nossas expectativas, recebemos uma
visitação bastante intensa em nosso estande durante os 3 dias de
feira, nos quais fizemos contato com importantes players do mercado,
de diversos segmentos como: Operadores Logísticos, Operadores
Portuários, Empresas do Agronegócio, da Indústria de Celulose, entre
outros. A nossa participação foi excelente!”

“Nesses 7 anos de história da ModalGR, temos muitas conquistas a
comemorar. Mas uma delas, com certeza, foi nossa participação na
Intermodal 2022. O projeto do nosso estande estava pronto desde 2020,
mas, com a pandemia, infelizmente não conseguimos concretizar. Então
o reinventamos, o melhoramos e o resultado foi excelente. 
Queremos agradecer a todos que visitaram nosso estande e conheceram
mais sobre nossas soluções. Ficamos felizes também em trazer a
pauta ESG para um evento dessa importância. Damos os parabéns à
organização e que possamos ser expositores em muitas edições”.

Eduardo Gianini - Gestor da Unidade de Negócios, Macrogalpões

Danilo Abbondanza - CEO, ModalGR

PATROCINADORES
PATROCINADOR DO EVENTO
ANFITRIÃO:

PATROCINADOR ANFITRIÃO:

PATROCINADOR
VIP BUSINESS LOUNGE:

PATROCINADOR
ARENA TI INNOVATION:

PATROCINADOR PRATA:

PATROCINADOR 
TRANSPORTE OFICIAL:

REALIZAÇÃO:

APOIADORES
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS

MÍDIA OFICIAL

PARCEIROS DE MÍDIA

POTENCIALIZE SUA
ESTRATÉGIA DE VENDAS
E ASSOCIE SUA MARCA
AO MAIS IMPORTANTE
EVENTO DO SETOR.

A INTERMODAL SOUTH AMERICA - FEIRA
INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE DE
CARGAS E COMÉRCIO EXTERIOR, É A ESCOLHA
CERTA PARA EXPOR SUA MARCA EM 2023, ALÉM DE
SER UMA VERDADEIRA PLATAFORMA DE NEGÓCIOS.
O evento é o segundo maior no mundo e o maior e mais
reconhecido na América Latina com foco em transporte de cargas
e logística, cujo principal objetivo é focar nas suas necessidades.
Ao tornar a sua empresa uma expositora da INTERMODAL, você
pode contar conosco antes, durante e após a realização do evento.

Oferecemos ações importantes de relacionamento, informações
técnicas e gerenciais, além de notícias exclusivas.

POR QUE EXPOR/PATROCINAR?

1

Promova seus produtos e serviços para mais de 32.000
profissionais da indústria que estão buscando soluções logísticas

2

Gere inúmeros contatos qualificados em apenas 3 dias

3

Aumente a visibilidade da sua marca e/ou produto

4

Venda mais, feche negócios e vença a concorrência

5

Gere o maior número de leads qualificados no menor espaço
de tempo no maior evento do setor da América Latina

6

Visibilidade híbrida: Sua marca exposta no
ambiente físico e digital simultaneamente

PERFIL - EXPOSITOR/PATROCINADOR
Transportes e Serviços
• Aéreo
• Aeroportos
• Aquaviário /

Hidroviário
• Armador
• Associações e

Entidades de Classe

• Embalagens para

Transporte

• Associações e Entidades de

• Instituição

• Despachante Aduaneiro

• Centro de Distribuição

• Freight Forwarder

• Cold Chain

Financeira
• Marítimo 

• Operador Portuário

• Consultoria

• Portos e Portos

Secos

• Consultoria de RH

• Rodoviário

• Corretora e

• Terminais e

Terminais Líquidos
• Transportadora

Classe

• Consultoria de Sustentabilidade

• Mídia Especializada

• Cabotagem

• Dragagem

• Armazém

• Assessoria Aduaneira

• Operador Logístico

Seguradora

• Agente de carga

Intralogística

• Ferroviário

• Breakbulk

Administrativa

Comércio
Exterior

• Embalagens

Tecnologia

• Equipamento de Proteção

• Conectividade

• Manutenção

• e-Commerce

• Maquinário e Equipamento

• Hardware

• Self Storage

• Software e Sistemas 

• Sistema de Segurança

• Telemetria e Rastreamento

• Veículos e Montadoras

• Equipamentos para Estocagem

CALENDÁRIO INTERMODAL
Porque aqui estamos sempre EM MOVIMENTO

INTERMODAL HÍBRIDA
São Paulo Expo + 
Plataforma Digital
Xperience

JAN

FEV

MAR

ABR

INTERMODAL
XPERIENCE
Aquecimento para
a Intermodal 2023

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

PAPO EM MOVIMENTO

NOV

DEZ

PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:

CONTATO:
KELLY LIMA - GERENTE DE CONTAS

+ 55 (11) 9 8971.2985 / kelly.lima@informa.com

GILMARA DEODATO DOS SANTOS

+ 55 (11) 9 3274.0783 / gilmara.santos@informa.com

FERNANDA DORNELES

+ 55 (11) 9 8209.5253 / fernanda.dorneles@informa.com

