
Maximizando conceitos, 
evoluindo negócios



SOBRE NÓS

Fundada em 2003, a MAXITRANS é uma empresa que se destaca no mercado de logística como 

Buscando sempre à excelência e melhoria nos processos, visamos agregar valor aos negócios de nossos 
clientes, nos tornando dessa forma, parceiros imprescindíveis na integração de toda a cadeia logística.



“Apoiar pessoas e empresas a atingir sua potencialidade em 
negócios plenos e comercialização de seus produtos no exterior 
e no Brasil, provendo soluções sustentáveis para cadeia logística, 
gerando valor através do desempenho de nossas operações”.

Ser reconhecido em território 
nacional e Mercosul como um 
parceiro de valor agregado nos 
serviços de transporte e 
logística.

Criar pilares sustentáveis para que 
possamos gerar negócios e lucro 
necessário para o crescimento e 
desenvolvimento de todos os 
stakeholders conectados ao nosso 
negócio.

NOSSA 

VISÃO
NOSSOS

VALORES
NOSSA PROPOSTA

DE VALOR

- Família
- Integridade e compromisso
- Coragem
- 
- Inovação e sustentabilidade

NOSSO PROPÓSITO, NOSSA MISSÃO



necessidades rodoviárias dos nossos clientes, independentemente do tamanho da sua carga. 

100% de nossos transportes, e atendemos as seguintes áreas: 

RODOVIÁRIO 

NACIONAL INTERNACIONAL

Transporte FTL 

Transporte LTL 

Transporte FTL 

Transporte LTL 

Pioneiros na utilização de carretas tipo 
Doble Deck, com capacidade para 56 paletes.



LOGÍSTICA INTEGRADA 

através de diversos conceitos logísticos, 
tais como :

INBOUND

Programação de Coletas

Milk Run

Kanban

Acabados, para atendimento do cliente 

logísticos, tais como :

OUTBOUND

Roteirização

Transportes Porta a Porta

Distribuição Planejada e Itinerante

Crossdocking



gestão de WMS e outros serviços agregados.

montagem e gestão de Centros de Distribuição.

ARMAZENAGEM CONSULTORIA LOGÍSTICA

PROJETOS DEDICADOS

OUTROS SERVIÇOS 



tanto em voos domésticos, quanto para 

Através de parcerias estratégicas com agentes de carga 
e os principais Armadores, podemos executar serviços 

TRANSPORTE AÉREO TRANSPORTE MARÍTIMO

OUTROS SERVIÇOS 



HUB INTERNACIONAL 

cria o Hub Internacional Rodoviário de Cargas. 

Schedule com saídas semanais garantidas

Armazém consolidador integrado à Aduana 
de origem (Eadi Santo André)

Transporte de aduana à aduana em 
regime especial “MIC-DTA”

Flexibilidade no dead-line para recebimento das 
cargas, dos documentos e da consolidação

Infra-estrutura de armazém para recebimento 
das cargas “doca-exclusiva”



DIFERENCIAIS

Ao longo dos anos, a Maxitrans construiu uma excelente reputação no mercado de logística nacional 

para cada cliente, e nos destacamos pelos seguintes atributos:

Agilidade 

Estrutura própria

Frota própria

Sustentabilidade 

Compromisso Social

Gestão de Qualidade



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES 



Para mais informações sobre a nossa empresa e os serviços que oferecemos, entre em contato com 
a nossa equipe! Estaremos a disposição para esclarecer qualquer dúvida!

Head Office 
Rua Cristovam de Vita, 260 – Unidade 11  – Km 39,5 da Rodovia Raposo Tavares
Vargem Grande Paulista – São Paulo – SP – 06730-000 
+55 (11) 3685-2786
maxitrans@maxitrans.com.br

Santo André - SP
Av. Dos Estados, 4530 - Utinga   
CEP 09210-580 - Santo André - SP 
+55 11 4206.4091
santoandre@maxitrans.com.br

Buenos Aires – Argentina 
Fragata La Argentina 1633 Dto.2 (1440) Capital Federal
+54 11 4687-6713 / 4687-0716
maxitrans@transrodassrl.com.ar

www.maxitrans.com.br


