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REVISTA TOP OF BUSINESS

A

empresa Cazuza Express iniciou suas atividades no ano de 2008, como ideia do jovem Anderson Rodrigues de Almeida, na
cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Aos 22 anos de idade, ele adquiriu um pequeno caminhão para fazer fretes na região. Em dois anos de trabalho, conseguiu fidelizar alguns clientes e percebeu a
necessidade de abrir a empresa e trocar seu caminhão
por outro de maior porte.

Uma Receita
de Sucesso

Rogério dos Santos Machado e Anderson Rodrigues de Almeida

A Cazuza Express, em seus cinco anos de existência, já se consolida no mercado e destaca o ano de
2013 como o ano de mudanças e conquistas. Também, neste ano, Rogério dos Santos Machado entra
na empresa, assim, unindo Anderson, que tem em si
uma grande força de vontade e uma boa relação com
o cliente, e Rogério, com experiência em tecnologia
e administração. Anderson, com o intuito de empre-
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ender e crescer o seu negócio, e Rogério, com a habilidade de mudar e inovar um negócio, tiveram, como
resultado, o sucesso.
A Cazuza Express atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, é especialista no transporte rodoviário de máquinas e equipamentos em geral, portanto, atende também o transporte de vários outros
segmentos de mercado. Para suprir as necessidades
de seus clientes, a Cazuza Express disponibiliza caminhões de frota própria e também caminhões agregados e terceiros.
A Cazuza Express transporta cargas expressas e exclusivas para todo o Brasil. A maioria dos clientes da
Cazuza Express atua na fabricação de máquinas, equipamentos, estruturas, moldes e peças de maior porte
dos setores alimentício, eletrônico, construção civil e
infraestrutura. Depois da conclusão de que o segredo
de sucesso da Cazuza Express Transportes é a aplicação
da tecnologia, gestão do conhecimento e o empreendedorismo, os planos para 2014 são começar a trabalhar com a frota nova e investir em seu próprio sistema
de gestão para uma melhor tomada de decisão.
Hoje, a Cazuza Express situa-se em Santa Catariana, porém seu plano de expansão é colocar filiais em
outros estados. O principal foco da empresa é atender
bem ao seu cliente, com a filosofia de sempre trabalhar com qualidade e segurança, e, por consequência,
procura continuamente transmitir seriedade em seus
serviços prestados.

