


Nosso destino é andar pelas estradas desse país. É fazer parte 
da felicidade de todas as pessoas impactadas direta ou 
indiretamente pelo nosso trabalho. É andar sob o sol e sob a 
chuva conscientes da importância de cada quilometro 
percorrido.

Desde 1979, a Translovato segue pelas estradas dos estados em 
que atua no transporte rodoviário de cargas fracionadas, com a 
certeza de estar fazendo o melhor para atender os seus clientes.

São quatro décadas de dedicação no transporte rodoviário de 
cargas. Uma empresa que carrega o nome da família Lovato 
com muito orgulho e carinho, cumprindo assim com satisfação e 
dedicação.

EXPERIÊNCIA



Os clientes recebem atendimento exclusivo e 
personalizado através das Centrais de 
Relacionamento.

Com equipes de profissionais qualificados, os 
quais fazem parte: coordenadores, assistentes 
comerciais, assistentes de SAC e assistentes de 
contas, que fornecem informações precisas de 
forma ágil. 

A atuação das centrais de atendimento inclui o 
pós-venda, a pesquisa de satisfação e o 
monitoramento constante das relações entre a 
empresa e seus clientes.

ATENDIMENTO



PORTAL DO CLIENTE

Para atendimento personalizado, os clientes da 
Translovato contam com o Portal do Cliente, com 
acesso através do site www.translovato.com.br, 
no qual encontram diversas funcionalidades 
como o donwload de faturas, DACTEs e XMLs, 
além do acesso aos comprovantes de entregas 
digitalizados e a solicitação de coleta reversa.

ATENDIMENTO

http://www.translovato.com.br/


NA PALMA DA MÃO
APLICATIVO MOBILE

Através do aplicativo mobile, é possível 
rastrear a carga, verificar prazos de entrega, 
ter acesso aos comprovantes de entrega 
digitalizados e, também, visualizar os 
endereços e telefones das unidades.

No rastreamento, é possível marcar as notas 
que deseja, para receber notificações e 
acompanhar cada movimento da carga.

ATENDIMENTO



A Translovato atende aproximadamente 3200 cidades, nos 
estados de atuação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal. 

São mais de 180 unidades, entre centralizadoras, bases 
operacionais e pontos de distribuição. 
A empresa conta com centralizadoras estrategicamente 
localizadas nas cidades de Caxias do Sul (Matriz), Porto 
Alegre e Santa Maria no RS; Blumenau, Florianópolis e 
Joinville em SC; Curitiba e Londrina no PR; Bauru, Campinas, 
Guarulhos, Ribeirão Preto, São Paulo e Sorocaba em SP; Belo 
Horizonte e Pouso Alegre em MG; Rio de Janeiro no RJ; 
Vitória no ES; Goiânia em GO; além de Brasília no DF.

ABRANGÊNCIA



Anualmente são, aproximadamente, 
3 milhões de despachos, mais de 400 mil 
toneladas transportadas e a movimentação de 
cerca de 34 milhões de volumes.

A Translovato trabalha com perfis de cargas 
fracionadas, atendendo diversos segmentos, 
como coureiro calçadista, têxtil, autopeças, 
alimentício, bazar e brinquedo, metalurgia, casa e 
construção, farma/cosméticos/beleza, tecnologia 
e eletrônicos, papelaria, plásticos e borrachas, 
acessórios para móveis, entre outros, mantendo 
padrões de cargas que não conflitem entre si.

MOVIMENTAÇÃO



A empresa conta com equipamentos como:
- Sorter – Classificador de Cargas
- Balança de pesagem e cubagem (foto);
- Leitor ótico;
- Impressoras térmicas (etiquetas);
- Plataformas e rampas hidráulicas;
- Esteiras, gaiolas, empilhadeira;
- Equipamentos de controle via satélite
- Celulares;
- Entre outros.

MOVIMENTAÇÃO

Para agilizar e garantir maior assertividade, quando possível, a Translovato faz 
separação das cargas em lotes, dentro de gaiolas. Desta forma, as caixas são 

transportadas do início ao fim em conjunto, pois não saem da gaiola durante todo o 
processo e um único código de barras contém as informações de todos os volumes.



Cerca de 1.000 veículos, próprios e terceirizados, saem para as 
estradas todos os dias para cumprir sua missão de levar país afora, 
com segurança e pontualidade, o que há de mais importante para os 
clientes. 

O transporte é uma das etapas mais importantes da logística e, por 
isso, a Translovato investe constantemente na renovação, 
modernização, diversificação e ampliação de sua frota. São modelos 
leves, médios e pesados, equipados e adequados aos diversos tipos de 
cargas e segmentos. 

A empresa mantém com rigidez o controle sobre a manutenção 
preventiva, conservação dos veículos e treinamento dos motoristas. 
Todo cuidado necessário é tomado para que os veículos da frota se 
desloquem com segurança e responsabilidade até o seu destino.

FROTA



O fator humano é fundamental para os serviços de 
transporte de cargas e é ainda mais eficiente quando 
tem a tecnologia como aliada. 

Cada vez mais ela vem exercendo um papel 
determinante em todas as etapas da operação. 

A Translovato conta com diversas plataformas 
tecnológicas que auxiliam os serviços, como, por 
exemplo, a integração de dados via transmissão de 
arquivos EDI e XML, a baixa das entregas via 
ferramenta mobile, possibilitando a atualização da 
informação no sistema em tempo real, entre outros. 

TECNOLOGIA



A empresa possui um processo de 
etiquetação dos volumes via sistema 
por meio de códigos de barras, onde 
todos os volumes são identificados 
com o percurso de transferência e a 
rota de entrega, contando ainda com a 
possibilidade da etiquetação nas 
instalações do próprio cliente 
(Etiqueta In House), agilizando e 
permitindo o acompanhamento da 
carga desde a sua coleta até a entrega. 

TECNOLOGIA



Para garantir a segurança das mercadorias 
transportadas, da frota, dos terminais e, 
principalmente, dos profissionais envolvidos nas 
operações, a Translovato possui um Sistema de 
Gerenciamento de Risco que garante a segurança 
do transporte através do rastreamento e 
monitoramento em tempo real dos veículos 
durante o percurso.

SEGURANÇA

A Translovato possui inúmeros dispositivos e mecanismos de proteção para garantir também a 
segurança patrimonial das unidades e dos terminais, como: câmeras de vigilância 24 horas; portaria 
com vigilância armada; portaria blindada com sistema de controle de acesso automatizado; eclusas 
para retenção de veículos durante as vistorias equipadas com dilaceradores de pneus, que 
impedem a entrada e saída de veículos em situação de risco, entre outros.



A gestão da qualidade passa por diversos 
padrões de avaliação, tendo como foco a 
melhoria contínua, a padronização dos 
processos, a redução de não-conformidades e a 
satisfação no atendimento dos clientes. 

Desde 2002, o Sistema de Gestão da Qualidade 
está certificado na norma ISO 9001, com 
certificação renovada a cada dois anos.

QUALIDADE



Confiar é acreditar que o seu produto 
será transportado com a mesma 

preocupação que se tem ao produzi-lo. 

É ter a certeza que laços fortes garantem 
o aprimoramento constante da 

qualidade, pois nos tornamos uma 
extensão de sua empresa.

CONFIANÇA




