Um jovem empreendedor Márcio Pedreira, vendo a deficiência no atendimento
dos clientes resolve abrir sua própria transportadora, já tendo como experiência 15 anos
no ramo de transportes, visando uma empresa nova, com excelência no transporte de
cargas fechadas para todo o país.

Atua em todo o território nacional com caminhões modelo Truck e Carreta,
disponibilizados exclusivamente para sua mercadoria.

Todas as Cargas são asseguradas, veículos novos, qualidade no atendimento,
pessoal qualificado para transporte. Somos uma empresa que visa um melhor
atendimento, sua carga entregue com segurança e no prazo.

A Trans-Closed prioriza a Parceria com os nossos Clientes, e o nosso objetivo não
é apenas prestar serviços de transporte, mas também, conquistar e fidelizar todos os
clientes, captando novos parceiros.

Dessa forma prezamos padrões de qualidade em todos os processos de Transporte,
desde a retirada até a entrega do produto no destino, tendo como resultado final a Total
Solução do que nos propusemos a fazer, bem como a Completa Satisfação do cliente.

Somos uma empresa 100% brasileira, voltada para um mercado competitivo,
sempre buscando a eficiência e agilidade em transportes de cargas, visando o melhor
atendimento e satisfação dos nossos clientes.

Uma empresa que zela pela sua carga, sempre visando à segurança no transporte.

No seu próximo negócio não deixe de nos consultar e comprove a qualidade e
segurança de nossos serviços.
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