
Focamos nossos esforços, para garantir a eficiência do seu negócio. 
 



CONCEITO DOS PROCESSOS  

RELACIONAMENTO 
Em essência, é um modelo de negócio centrado no cliente, de 
forma individual - “um a um”. Baseia-se no fato da empresa já 
ter uma conexão e conhecer o seu cliente, possibilitando a ele 
o acesso à informação de melhor qualidade. 

SUSTENTABILIDADE 
Nosso conceito é  dirigir o curso de nosso negócio, através dos 
processos que valorizam e recuperam todas as formas de 
capital, humano, natural e financeiro. 

LOGÍSTICA 
Fundamentalmente nossa visão logística possui uma ótica 
organizacional holística, onde esta administra os RECURSOS 
materiais, financeiros e pessoais. 

CONCLUSÃO 
Nossa essência é assegurar o sucesso do negocio a longo prazo 
e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social de nossos parceiros/clientes, assim como, 
da nossa comunidade. Contribuir  com um meio ambiente 
saudavel, e uma sociedade estavel, ou seja, encontrar um 
equilibrio  entre as dimensões econômicas , ambientais e 
sociais de maneira geral. 
 



A SURELOG , junto com  seus parceiros formam um grupo de empresas emergentes, administrada por 
pessoas jovens, com motivação e ideias inovadoras, agregando-as com o know-how de nosso patrono em 
diversos segmentos logísticos. Nossa principal meta é prestar serviços de transporte com qualidade, 
independente do tamanho do cliente, buscando diferenciar-se das demais empresas do mercado, zelando 
sempre pelos interesses dos nossos fornecedores, clientes e parceiros.  

Na idealização de nossos negócios, os colaboradores, parceiros e clientes são nosso maior patrimônio, 
responsáveis por nossas conquistas e nosso sólido crescimento, temos um carinho enorme e nos dedicamos 
cada dia mais para desenvolver prosperidade em nossos relacionamentos. 

Esse envolvimento total garante uma 
solução técnica personalizada, 
totalmente integrada aos processos 
produtivos, proporcionando 
rentabilidade, confiabilidade e, enfim, a 
certeza de que tudo vai funcionar como 
deve.   

Todos esses fatores são motor para  
SURELOG continuar  retribuindo a 
confiança depositada, focando-se em 
prosseguir  solucionando  as 
necessidades atuais e futuras de nossos 
parceiros, cumprindo com os requisitos e 
procurando exceder as suas expectativas.  
E é claro,   gerar riquezas a nossos 
parceiros, tanto em produtividade, 
satisfação e relacionamentos. 

SURELOG – WWW.SURELOG.COM.BR 

SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E LOGISTICA 
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Inicio das 
Atividades 

Inicio das atividades 
de nosso patrono 

como Pessoa Juridica 
no segmento de 

transporte 
rodoviarios. 

Inauguração do centro 
de distribuição para 

operação ARCOR. 

Aquisições de novas 
frotas para atender a 
demanda de clientes 

como NEXTEL e 
PHILIPS 

Novo conceito de 
transporte e logistica. 

Centro de 
Distribuição 

Aquisição de novas 
frotas 

SURELOG 

LINHA DE TEMPO  



      ALGUNS CLIENTES DE NOSSA REDE DE RELACIONAMENTOS 



NEWS 

 A ousadia que vem dando certo! 
Frota Dedicada! 
 

A empresa que mais cresce 
no ramo, está investindo em 
equipamentos e mão de obra. 
Hoje sua equipe conta com 
100 veículos dedicados de 
diversos modelos e 
tamanhos, além de uma 
estrutura multimodal, 
aparelhos de rastreamentos 
top de mercado, sem contar 
com toda sua estrutura de 
armazenagem e distribuição. 

A SURELOG vem apresentar 
um novo conceito em 
Transporte e Logística, com 
resposta que vão de encontro 
a capacitação e ao 
desenvolvimento de sua 
empresa. Um de seus pontos 
fortes é a parceria com 
empresas do ramo de 
importação e exportação, por 
este motivo, acreditamos ter 
ainda mais potencial 
competitivo junto ao 
mercado. 

Mais soluções em transportes e logística… 

 

Transportes Aéreos de Carga e Executivo,  Gerenciamento de 
Aeronaves,  Armazenagem , Transporte de Containers de 20 
e 40 pés, Carga Solta, Carreta Baú, Carretas rebaixadas, 
Cargas especiais, Sider, Truck, Toco, Baú 3/4, Vans. 

 

. 

A SURELOG está ampliando seu centro de distribuição e a 
cada dia cresce mais seu portfólio de veículos e frota,  
tornando-se cada vez mais solida num mercado tão 
competitivo. 

60 Hrs Baú 
05 Ducatos 
05 Sprinter 
05 Master 
05 Fiorinos 
10 Trucks 
10 Cavalo/Carreta 

 

SURELOG  



A ROMMANEL é uma empresa voltada a valorizar 
as pessoas e transformar sonhos em realidade. 
Traduz tudo isso fabricando mais de 3.000 
modelos de joias folheadas a Ouro 18k e Rhodium 
e joias em Aço. 
A moda é um fator importante para a empresa, 
pois a ROMMANEL vende beleza, autoestima e 
estilo. Para isso, possui profissionais que sempre 
pesquisam as principais tendências e as traduzem 
em novos modelos de joias. 
Por respeitar o consumidor, as joias folheadas 
ROMMANEL são hipoalérgicas a níquel e buscam 
a excelência em design, acabamento e 
durabilidade, resultando em um produto que se 
tornou referência em mais de 40 países. 
Para isso, conta com um moderno parque 
industrial com equipamentos capazes de realizar 
esses sonhos sem agredir o meio ambiente. Assim, 
respeitando o planeta e a qualidade de vida com 
ética e respeito a todos, a ROMMANEL olha para o 
futuro na certeza que essa borboleta alcançará 
voos cada vez mais altos.  

 



A METRO Engenharia e Consultoria, foi fundada 
em 09 de setembro de 2005. É uma empresa 
privada de sociedade limitada que inicia sua 
história na área da construção civil, 
terraplenagem, pavimentação e saneamento 
básico.  
 
Com um quadro de aproximadamente 1.000 
funcionários, a empresa galga uma escala de 
sucesso e plena satisfação dos seus funcionários 
como também proporciona condições de trabalho 
adequadas à função de cada integrante do seu 
quadro funcional.  
 
A qualidade total é a marca de sua empresa. 
Característica que é fruto de investimentos em 
organização e profissionais capacitados, 
garantindo um padrão superior em tudo o que 
realiza. Isso confere à nossa empresa um status de 
sucesso no mercado, que podemos comprovar pelo 
elevado padrão de qualidade das nossas obras. 
 
Temos orgulho de poder contribuir e auxiliar a 
METRO com nossos serviços de transporte e 
logística, nos diversos programas e obras que a 
METRO executa , assim como  nas importantes 
Obras da MCMV. 
 



A Andreani Logística, tem mais de  
65 anos de experiência,  de 
nacionalidade Argentina, começou 
a alguns anos atrás a se consolidar 
no mercado brasileiro. Ela atua 
com clientes exclusivos como 
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES e 
outros cliente de diversos 
segmentos como:  eletrônicos, 
cosméticos, auto partes, têxtil, 
produtos e equipamentos médicos, 
em pesquisa clínica, farmacêuticos, 
veterinários e medicamentos.  
 



Com dez anos de mercado, a Luft 
Solutions  é uma das empresas do Grupo 
Luft. Ela já nasceu focada no atendimento 
do varejo, seja tradicional ou o e-
commerce, que se caracteriza por um 
grande número de itens em estoque, giro 
rápido de mercadorias e alta 
customização, com tempos de operação 
muito reduzidos. O elevado nível de 
exigência do comércio pela internet faz 
com que a Luft Solutions opere com 
indicadores de performance acima dos 
99,5%. Ou seja, com índice de erros 
praticamente zero. 
A empresa  gerencia hoje um estoque 
ativo de mais de 200 mil itens, de clientes 
como FNAC, Carrefour, Saraiva, Grupo 
Electra e RC EEL – maior distribuidora de 
telefones celulares do Brasil – além do 
varejo de alto luxo. 

 Serviços de Entregas Especiais;  
 Fracionadas e Urgentes; 
 Pulmão/Armazenagem;  
 Transporte Direto; 
 Transporte Dedicado; 

 



 
 

Em parceria com a Supricel, 
desenvolvemos soluções 

logísticas para o grupo da 
ARCELORMITTAL 

 
Transporte e distribuição de aços 

longos, planos, derivados e 
Trefilados Belgo Bekaert. 



Empresa de serviços comerciais 
e agenciamentos logisticos. 

 
Clientes atendidos pela 

SURELOG:  Petrobras, Bombril. 

 Serviços de Entregas Especiais; 

 Entregas Diretas; 





DÚVIDAS? 
DÚVIDAS? 



Maiores Informações... 

 

[11] 4386.6198 

 

www.surelog.com.br 

comercial@surelog.com.br 


