TRANSMAC

experiência no transporte

de cargas

Transmac tem na sua história e na especificidade
de seus serviços a razão de seu sucesso

C

usto de combustível, pedágios, alta carga tributária, concorrência desleais... São
inúmeros os desafios quando o assunto é o
transporte de cargas pelas rodovias do país.
E, foi para facilitar esse trabalho, que nasceu a Transmac, empresa com unidades em São José e
Guarulhos, que oferece todos os serviços de logística e
transporte, com frota própria e estrutura física adequada para atender quaisquer necessidades do cliente.
Há 12 anos no mercado, a empresa é fruto do sonho
dos diretores Marcelo e Marcia, que, filhos de caminhoneiros, viram nas suas experiências no transporte
o ponto de partida para a realização de um sonho. “Conhecíamos as dificuldades enfrentadas pelos motoristas
na estrada e os contratempos. Então, resolvemos criar
uma empresa de distribuição e logística”, disse ele.
No início, a Transmac realizava apenas transporte
de carga fracionada na região do Vale do Paraíba. Eram
dois caminhões, dois clientes e oito anos de experiência na categoria. Mas, com o crescimento da empresa e
a necessidade de aumentar a malha de distribuição no
país, foi aberta uma filial em Guarulhos (SP).
Especializada atualmente em transporte de carga
fracionada, cargas dedicadas e urgentes, a empresa investiu em uma sede própria, incluiu o leque de serviços
no segmento de armazéns gerais, atuando em toda a cadeia logística, incluindo o serviço de crossdocking (método de distribuição) e picking (separação e preparação
dos pedidos).
“Ao longo desse período, renovamos a frota com
equipamentos de segurança e rastreamento via satélite”, contou o empresário. A Transmac conta com uma
diversidade de veículos como Fiorinos, Vans, Truck e
Carretas Sider, Baú e porta container. A empresa oferece ainda o atendimento personalizado, montagem de
projetos sem custo, em foco na redução de despesas,
qualidade nas entregas, gestão e sistema WMS para controle de estoque de mercadorias para cada operação.
Segundo Marcelo, 2019 será um ano positivo. “Apesar de algumas dificuldades e as crises que o país enfrentou, sempre acreditamos na nossa capacidade de
crescimento. Fomos nos adequando e buscando serviços diferenciados que nos abriram portas e não nos
deixaram desistir”, disse. “Neste ano, continuaremos
com mesmo empenho e garra, sempre atentos ao que
o mercado nos oferece e ao que nós podemos ofertar”.
A Transmac fica na r. Miracema, 241, Ch. Reunidas,
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Marcelo e Marcia

Ao longo desse período,
renovamos a frota com
equipamentos de segurança e
rastreamento via satélite.

em São José dos Campos; e na estr. Caminho do Campo
Rincão, 376 Gp2, no Jd. Cumbica, em Guarulhos. Informações: http://transmaclog.com.br.l

