


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

excelente provedora de serviços rodoviários. De perfil inovador e em perfeita sintonia com as  demandas

específicas de cada setor, transportamos cargas para todo o Mercosul, em especial para a Argentina.

Buscando sempre à excelência e melhoria nos processo, 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 à 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.

» Família

Integridade e compromisso» 

 Coragem»

Respeito e confiança» 

Inovação e sustentabilidade» 

Criar pilares sustentáveis para que

possamos gerar negócios e lucro

necessário para o crescimento e

desenvolvimento de todos os

stakeholders conectados ao nosso

negócio.



Oferecemos gerencaiemento de risco (GRIS), seguro contra terceiro e da mercadoria no Brasil e no Exterior para

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

A MAXITRANS conta com uma moderna e diversificada frota de caminhões, pronta para atender a quaisquer

necessidades rodovidárias dos nosos clientes, independentemente do tamanho da sua carga.



A fim de proporcionar uma experiência completa aos nossos clientes, oferecemos o serviço de logística integrada na

movimentação da carga (suprimentos, transferências, armazenagem, separação, expedição e distribuição).

Realizamos os transportes nos fluxos

de abastecimento de fábricas/plantas,

através de diversos conceitos logísticos,

tais como:

Realizamos os transportes de Produtos

Acabados, para atendimento do cliente

final, também em diversos conceitos

logísticos, tais como:

Roteirização

Transportes Porta a Porta

Distribuição Planejada e Itinerante

Crossdocking

Programação de Coletas

Just in Time e JIT Sequenciado

Milk Run

Kanban



Armazém Geral para estoque de suas

mercadorias. Equipado com troca de dados (EDI),

gestão de WMS e outros serviços agregados.

Através de nossa equipe qualificada, oferecemos 

serviços de Consultoria e Desenvolvimento de Projetos

Logísticos Especiais.

Projetos como terceirizações, frotas dedicadas

para os fluxos Inbound e Outbound,

montagem e gestão de Centros de Distribuição.



Estabelecemos diversas parcerias com cias aéres, o que

nos possibilita executar serviços de cargas fracionadas,

tanto em voos domésticos, quanto para

importação/exportação.

Através de parcerias estratégicas com agentes de carga

e os princiais Armadores, podemos executar serviços

de cargas fracionadas LCL ou completas FCL.



A fim de reforçar o seu espírito empreendedor, a MAXITRANS inova o conceito e 

cria o Hub Internacional Rodoviário de Cargas.

A partir dessa estrutura, atendemos aos fluxos de importação e exportação para

Argentina, nosso principal parceiro de negócios no Mercosul. Confira alguns dos

benefícios que a implementação do HUB proporciona:

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"

Infra-estrutura de armazém para recebimento

das cargas "doca-exlcusiva"

Flexibilidade no dead-line para recebimento das

cargas, dos documentos e da consolidação



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

e internacional. Concentramos todos os nossos esforços em oferecer a melhor experiência

para cada cliente, e nos destacamos pelos seguintes atributos:



principais setores atendidos

Setores como de  autopeças, alimentício, químico IMO e não IMO, têxtil, construção civil, consumo, produtos 

ANVISA, máquinas e equipamentos, entre outros, preferem a MAXITRANS para operar a logística rodoviária de 

transporte de suas cargas no LTL - Less Than a Truck Load (compartilhamento de cargas) e no FTL - Full Truck 

Load (transporte exclusivo), no Brasil e na América do Sul.



Osasco
Avenida Hilário Pereira de Sousa, 406 – Torre 2 – Salas 1710 e 1711 - CEP: 06010-170
Phone: 55 11 3685-2786 / 99700-1357

Santo André
Av. dos Estados, 4530 - Utinga - Santo André/SP - CEP: 09220-570

Vargem Grande Paulista
Rua Cristoam de Vita, 260 - Galpão 18 - Km 39.5 da Rodovia Raposo Tavares


