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A Translovato celebra, em 2019, quatro décadas de estrada. Uma das mais tradicionais 

empresas de transporte rodoviário de cargas fracionadas do país. 

Inaugurada em 17 de julho de 1979, a transportadora começou com nome Lune 

Transportes e Representações Ltda. O objetivo era oferecer regionalmente um serviço de 

transporte melhor ante aos concorrentes da época. Assim, seu fundador Neri Carlos 

Lovato, identificou uma lacuna no segmento de cargas fracionadas no Rio Grande do Sul. 

Para Lovato, a celebração de 40 anos é motivo de muito orgulho. “Chegar à marca de 

quatro décadas transportando cargas no Brasil é algo que me dá muita satisfação e 
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alegria. Foram períodos de superação de muitos obstáculos, enfrentamento de inúmeros 

desafios e, principalmente, celebração de importantes conquistas ao longo dos anos. O 

sentimento é de que tudo valeu a pena”, afirma o diretor-presidente da companhia. 

Hoje em dia, os caminhões azuis da transportadora podem ser vistos rodando as estradas 

de todo o Sul e Sudeste. Bem como, de parte do Planalto Central. O número de 

municípios atendidos pelos serviços da Translovato mostra a grandiosidade da empresa. 

Ao todo, são mais de 3 mil cidades e 180 unidades de atendimento espalhadas pela 

região de atuação, entre centralizadoras, bases operacionais e pontos de distribuição. 

Anualmente, a companhia realiza 3 milhões de despachos, transporta cerca de 400 mil 

toneladas e movimenta mais de 34 milhões de volumes pelo país. Dessa forma, 

atendendo milhares de clientes em todo Brasil. 

Para o futuro, a Translovato seguirá investindo em profissionalização da gestão, 

qualificação do atendimento, e infraestrutura. Além da renovação, ampliação da frota e 

modernização do negócio. “É momento de tomar fôlego, rumo aos próximos 40 anos. 

Olhar para trás apenas para relembrar a trajetória percorrida até aqui”, diz Neri Lovato. 

 


