PORTFÓLIO EMPRESARIAL 2015
Gerar valor, atrair e manter clientes é o nosso maior desafio.

A Macro Transportes é uma empresa do Estado do Tocantins, com sede em sua capital,
Palmas, mas com atuação de abrangência nacional, no segmento de transporte de cargas
tipo lotação.
Iniciamos nossas atividades em 2007, exclusivamente, com o serviço de agenciamento
de cargas. No ano seguinte, em 2008, vivenciando um impulso de crescimento e
objetivando oferecer cada vez mais soluções logísticas a nossos clientes, agregamos ao
nosso rol de serviços o segmento de transporte de cargas na modalidade lotação.
A empresa antes nomeada TRANSPORT CARGAS, teve seu nome alterado para
MACRO TRANSPORTES, no ano de 2011, o que fortaleceu consideravelmente nossa
marca.
Oferecendo qualidade, agilidade e segurança, consolidamos nossa identidade, tornando
notória nossa credibilidade e foco de trabalho: atender com excelência o mercado de
Transporte Rodoviário de Cargas Lotação.



MISSÃO
Prestar um serviço de qualidade, em todo o território nacional, estando atentos à valorização
dos nossos colaboradores e alcance da satisfação dos nossos clientes.



VISÃO
Alcançar a excelência na execução de serviços de transporte de cargas e ocupar posição de
destaque no cenário nacional.



VALORES
Nossa cultura organizacional está pautada em valores-chave, que norteiam nosso trabalho
diário e reflete a forma como tratamos as pessoas e conduzimos nossos negócios.
Fé e Ética - Sob a certeza de que somos uma empresa abençoada por Deus, executamos
um trabalho com transparência e respeito aos nossos clientes.
 Profissionalismo - Realizamos nosso trabalho com dedicação e comprometimento para
atingir as metas e concretizar a nossa missão organizacional.
 Paixão pelo nosso trabalho - Estamos sempre envolvidos com a melhoria contínua da
empresa e o alcance da satisfação dos nossos clientes, focados no alcance da visão da
empresa.


SERVIÇOS
TRANSPORTE TIPO LOTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS
 Atuação em todo o Brasil - coletamos e entregamos sua carga em qualquer lugar do Brasil.
 Grande volume e peso – veículo exclusivo / Complementação de carga – veículo não exclusivo
com itinerário definido;
 Carga Ponto a ponto - predominância de uma coleta e uma entrega, ou seja, a carga é coletada no
cliente remetente e entregue diretamente no cliente destinatário sem que a carga passe por terminais
de carga, sem que haja compartilhamento com outras mercadorias, gerando uma considerável
redução no risco de avarias e extravios.
 Tipos de cargas: estruturas de obras e eventos, produtos acabados diversos (alimentícios/ bebidas/
higiene e limpeza), máquinas industriais, tratores, empilhadeiras, entre outros.

OPERADOR LOGÍSTICO - 2 galpões em Palmas-TO – Atendimento à Indústria /Atacadistas:
Soluções personalizadas em armazenagem, logística e custódia temporária de matérias-primas e
produtos acabados. Toda a infraestrutura é adequada para receber, armazenar, manusear, separar,
conferir
e
expedir
os
produtos,
com
excelente
qualidade
de
atendimento.
QUALIDADE-PREÇO-EXCELÊNCIA: fatores determinantes para o sucesso da MACRO TRANSPORTES.

A MACRO TRANSPORTES é uma empresa com posição consolidada por sua excelência no
mercado e trabalha hoje com grandes embarcadores.
Mercados Alvo:







Indústria Alimentícia
Indústria de Higiene e Limpeza
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos
Aquecedores solares
Pneus e Borrachas
Construção Civil

Área de atuação:



Potencial de atendimento nacional;
Concentração de atendimento: São Paulo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí.

Atuamos com uma frota própria de carretas baú, atreladas à veículos modernos e com
idade média de 3 anos. Dispomos de 100% da frota rastreada via satélite, com tecnologia
de ponta e aparato de uma empresa Gerenciadora de Risco, conferindo total segurança às
nossas operações.
Os veículos utilizados pela empresa oferecem conforto, segurança, higiene e limpeza a
seus colaboradores. Através de uma manutenção criteriosa, realizada pela própria
empresa, conseguimos fazer com que a vida útil e a produtividade do veículo aumente e,
consequentemente, contribuímos com a preservação do meio ambiente.



Contamos ainda com veículos terceirizados que flexibilizam as operações devido à
abrangência nacional de localização dos mesmos, o que possibilita o atendimentos das
mais diferentes necessidades. Tais veículos encontram-se previamente cadastrados e
seguem todos os ritos de segurança que os veículos próprios.



Veículos tipo carga seca, prancha, caçamba basculante, intermediários, dentre outros,
são localizados e colocados a serviços do cliente, ao custo de mercado.



Esta política de atuação permite à empresa, em curto espaço de tempo mobilizar-se para
atender a demanda do cliente de forma satisfatória, em diversas áreas do transporte.

QUALIDADE



Com foco em nossa missão e com visão direcionada para o alcance da
excelência, em curto espaço de tempo conseguimos solidificar a marca e
conquistar a credibilidade nesse mercado extremamente competitivo.



Devido ao atendimento diferenciado, rápido e flexível, hoje ocupa posição de
destaque na preferência de nossos clientes, que atestam nossa tratativa
especializada. Com uma frota particular e terceirizada distribuída por todo o país,
oferecemos maior mobilidade e rapidez na prestação de nossos serviços,
contribuindo de forma significativa para a otimização do processo de logística de
nossos clientes.

MAPFRE SEGURADORA


APÓLICE RCTR-C / RCF-DC NÚMERO: 1101000001301



Limite Máximo de Garantia até *: R$ 800.000,00

Riscos cobertos:
 Colisão, capotagem, tombamento do veículo transportador;
 Incêndio ou explosão no veículo transportador ;
 Cobertura de desaparecimento de carga.

* Limite Máximo de garantia será liberado conforme condições expressas na apólice - Consultar sub-limites por mercadoria.
* Valores superiores ao especificado deverão ser, excepcionalmente, liberados pela seguradora.

BXF-9307/INC-3510

Equatorial Atacadista

Razão Social: MACRO TRANSPORTES LTDA

Matriz Palmas-TO
CNPJ: 09.424.469/0001-22
I.E.: 29.407.060-5
End.: 912 Sul Alameda 05 Lote 09/10 Setor Industrial CEP: 77.023-462
Comercial:
Fone/Fax
(63) 3214-5304
Cleymerson Araújo (63) 9212-6100
Bruno Martins
(63) 8133-2020
Email: comercial@macrotransportes.com
Filial São Manuel-SP
CNPJ: 18.074.051/0001-23
I.E.: 649.035.824-111
End.: R Nicolau Grandini N° 107 SL: 01 Bairro: Jd Alvorada CEP: 18.650-000

Contate-nos e faça sua cotação!

