


MYN e uma empresa de transporte e logística que opera em Uruguai, Brasil e 
Argentina desde 1982. 
 

Contamos com veículos de alta qualidade, específicos para cada trabalho. 
Assegurando assim um excelente serviço com custo competitivo, cumprindo 
os requisitos legais, de segurança e meio ambiente. 
 

Colaboradores e diretores, todos por igual, comprometidos com dar 
satisfação as necessidades de nossos clientes. Modernas unidades, 
qualificados motoristas profissionais fazem de nossa pujante empresa uma 
solução eficiente para a demanda de cada cliente. 



Visão  
Ser líderes e inovadores em continuo crescimento, atendendo e cumprindo com as 
necessidades de cada cliente. Aplicando toda nossa experiência e conhecimento em 
supply chain management  e transporte de bens. 
 
Missão  
•Satisfazer as necessidades de transporte e logística de clientes e associados cada dia. 
•Prestar um serviço com altos padrões de qualidade e segurança.  
•Ser uma empresa rentável e inovadora. 
•Colaborar com nossa sociedade brindando oportunidades serias de trabalho. 
•Capacitação constante aos nossos colaboradores. 
•Cuidar e contribuir positivamente no cuidado do nosso meio ambiente. 
•Transitar estradas e ruas do nosso país e dos países da região com responsabilidade, 
tolerância e respeito. 

 

•  Seriedade e profissionalismo 
• Capacidade de execução  
• Inovação 
•Trabalho em equipe 
• Melhoria contínua 
• Transparência 
• Vocação de serviço 

 

NOSSOS VALORES 



Serviços 
 

•Transporte de containers e carga geral. 
•Transporte de carga perigosa, containers frigoríficos e cargas com dimensões    
   especiais. 
•Transporte de carga palletizada em caminhões abertos, sider ou baú.  
•Trânsitos para Free Shops e Zonas Francas, com monitoramento via satélite. 
•Transporte Internacional para Argentina e Brasil. 
•Mercadorias  asseguradas para sua tranquilidade. 
•Atenção personalizada e serviço integral adaptado a necessidade de cada  
  cliente. 



Excelência e Paixão  
 
A excelência e a paixão pelo que fazemos nos colocam como a melhor 
opção para o transporte das suas cargas, no momento preciso e nas 
condições desejadas. Contribuindo ao máximo para a rentabilidade da 
empresa e oferecendo uma excelente qualidade de serviços com a 
otimização dos custos para nossos clientes. 



Equipamentos 
 
A empresa conta com uma frota de 10 caminhões marca IVECO modelos Stralis e 
Cursor, todos acima de 300CV de potencia e com cabine dormitório. Asseguramos 
desta forma o transito seguro pelas estradas e o conforto a nossos motoristas para 
um bom descanso no transcurso da operativa. Cada veículo e adaptável a qualquer 
tipo de semirreboque, nos ajustando assim as necessidades de cada cliente. Nossas 
unidades estão  capacitadas para transportar as mercadorias mais exigentes no que 
se refere a condições de transporte, já que estão equipadas com suspensão 
pneumática brindando assim um transporte sofisticado, absorvendo os impactos 
transmitidos pelas imperfeições das estradas e preservando ao máximo a integridade 
da carga. O resultado destes investimentos e um alto padrão de segurança e 
facilidade na hora de contratar o transporte. 



A ferramenta adequada para a tarefa indicada 
 
Tanto no Uruguai como nos demais países da região prevalece uma certa  
incerteza com a economia e com os mercados em constantes câmbios; a 
atividade do transporte terrestre atual deve estar cada vez mais 
sistematizada e baseada em adequados instrumentos e/ou ferramentas para 
o controle de gestão. Ou seja, e necessária uma verdadeira atividade de 
análise dinâmico dos câmbios do entorno laboral otimizando um alto nível; 
este análise procura reduzir a probabilidade de que aconteçam fatos  
fortuitos no momento de brindar nosso serviço, os quais em forma geral, são 
causa do aumento do nível de risco nesta área tão exposta aos mesmos. 



Siders 
 

Semirreboque que permite transportar mercadorias palletizadas, cargas a granel, carga 
em caixas; todas estas facilitadas pela grande capacidade em quanto a volume que este 
nos brinda (115m³). Possuem  carroceria de aço, cortinas laterais e o teto e feito de 
substrato de poliéster de alta tenacidade que proporciona uma excelente 
estanqueidade e isolamento da carga. A porta traseira e do tipo livro, os parantes são 
moveis  (cortina) permitindo a carga pelas laterais, acondicionando a mercadoria 
conforme especificações do cliente. O piso e antideslizante e a boca de carga oferece 
uma altura de 3.10 metros na porta traseira e 3.10 metros nos laterais e sobre o degrau 

(últimos 2.4 metros contra o trator) temos uma boca de carga de 2.80 metros. 



Porta-containers 
 
Semirreboque porta container extensível  de 3 eixos distanciados para 
containers de 20’ e 40’ 
•O mesmo chassi permite estender o retrair, facilitando o trabalho conforme 
a sua necessidade. Brindando o conforto para carrega-lo já que container 
sempre vai na parte posterior do semirreboque.  
•Sistema de freíos ABS 
•A configuração de três eixos distanciados permite uma melhor distribuição 
do peso. 
•Possuem  suspensão pneumática oferecendo um transporte seguro para 
qualquer tipo de mercadoria, absorvendo os impactos gerados no trajeto, 
protegendo ao máximo a carga transportada. 



Porta containers  2+1 (dois eixos juntos e um separado) 
•Semirreboque que permite a carga de um ou dois containers de 20’, ou um de 40’. 
•Seus três eixos (2 standard + 1 auto direcional pneumático) estão  distribuídos para 
poder transportar, com um trator de eixo simples a máxima carga que permite a lei de 
Transito Nº 24449 (Uruguai). 
Porta containers de 2 eixos distanciados 
•Semirreboque específico para carga extra pesada em containers de 40 pies. 
•E um equipo muito leve que permite o transporte de containers reefer sem prejudicar o 
payload maximo do container, assim como também o transporte de containers reforçados 
Porta container com piso plano 
•Semirreboque utilizável para a carga de containers  de 20’ o 40’. 
•Que também pode ser utilizada para o transporte de maquinaria o mercadoria em geral. 



¿Porque nos escolher? 
 
Porque somos uma empresa com mais de 30 anos de trajetória no  transporte 
terrestre nacional. Com uma amplia experiência em diferentes pontos 
estratégicos referentes ao rubro, como são  Alfândega, Fronteiras, Portos, 
Zonas Francas, Aeroportos, transportes de trajetos curtos e longos. Estas 
qualidades e muitas outras, nos dão a solução as diferentes situações  que se 
nos apresentam no dia a dia. Desenvolvemos nossas  atividades seguindo os 
lineamentos de nossos valores, onde se destaca o compromisso, a 
honestidade, a responsabilidade e o trabalho em equipe. Nos adequamos as 
necessidades de nossos clientes, mediante um atendimento personalizado e 
implementando permanentemente a melhoria continua dos nossos serviços. 

COMPROMISSO 

CONHECIMENTO 

EXPERIÊNCIA 



SOLUÇÕES 

Especialistas 
 

Nos especializamos no transporte de bens, sempre tendo como prioridade a 
demanda do cliente, somos flexíveis, nos ajustamos ao requerimento dos 
mesmos com rapidez e isso nos permite trabalhar com grandes e pequenas 
empresas de igual forma. Todos nossos clientes são importantes para nos. 
Focamos no trabalho em equipe, gerando vínculos a longo prazo, logrando 
assim uma “associação” com eles. 
 
Não prometemos o que não podemos fazer, se acreditamos que não 
poderemos atender suas necessidades o diremos, dessa forma procuraremos a 
melhor alternativa. 



Tecnología 
 

Todos os veículos são monitoradas por GPS (sistema satelital). O que permite seguir e 
controlar não somente a localização dos mesmos, como também seu correto 
funcionamento, consumo, cumprimento de rotas estabelecidas, segurança, motoristas e 
carga. Esta tecnologia nos permite melhorar os tempos de entrega e qualidade dos 
serviços prestados. Todos nossos motoristas possuem telefonia celular brindada pela 
empresa, ficando cada línea disponível as 24 horas, os 365 dias do ano. 
 
Nossos tratores de transmissão  automática de última geração alem de conforto, 
brindam tranquilidade ao motorista no transporte da sua mercadoria. O motorista 
utilizara um único pe para acionar os pedais (sem estar pendente da embreagem, para 
realizar mudanças de marcha). Equipamentos ideais para locais de alto fluxo veicular. 
Somando a estas qualidades os freios de disco com sistema ABS e suspensão 
pneumática. 



Trabalhos sob normas de qualidade 
 

Para prestar um melhor serviço, nossos  veículos contam com: Ar condicionado, 
alarme de luz acesas, assento do motorista regulável em altura, fechamento 
centralizado das portas, computador de bordo, controle de velocidade de 
cruzeiro, espelhos elétricos, faróis reguláveis desde o interior, cintos inerciais 
dianteiros, faróis anti neblina dianteiros, imobilizador de motor, repartidor 
eletrônico de força de freada, balança interna que  permite distribuir o peso 
entre seus eixos. 
“Empresas utilizando tecnologia em transportes para salvar vidas, tempo e 
dinheiro.” 



HD8 ASSOCIADOS LTDA. 
Email: jlgonzalez@hd8associados.com.br  
Tel.:  + 55 11 43018838 
Cel.:  + 55 11 972858017 
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