APRESENTAÇÃO
Uma empresa projetada para o futuro. Assim é a administração
da Cootravale, desde sua fundação em 1995. Sua constituição é
fruto do sonho de um grupo de transportadores do município de
Videira /SC, que viram no cooperativismo uma forma de trabalho
mais justa e que acreditaram na força de um trabalho unificado
que conquistaria novos mercados. Atrelado à seriedade,
profissionalismo e dedicação, tornou se uma das maiores
organizações de transporte do país.
Cientes da responsabilidade de uma sociedade cooperativa, os
sócio-fundadores estabeleceram e mantiveram o seguinte
compromisso: atuar de forma responsável, prezando pela
qualidade nos serviços.

A Cootravale não é apenas uma transportadora, mas uma parceira
de negócios.Uma empresa de Excelência em Transporte que
busca, sempre, atender completamente as necessidades do
cliente.
Desde sua fundação, muitos vieram fazer parte da Família
Cootravale. Transportando não só cargas, mas qualidade e
satisfação.

CULTURA ORGANIZACIONAL
MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento social, profissional e econômico de seus
cooperados e colaboradores, prestando serviços de operações logísticas
com excelência.

VISÃO
Ser o melhor operador logístico, a melhor opção de investimento para
cooperados e a melhor empresa para se trabalhar.
VALORES
Senso de coletividade: a opinião do grupo é fundamental.
Ética: trabalhamos sempre respeitando as pessoas, organizações e órgãos.
Qualidade: um padrão de atendimento.
Confiabilidade: relacionamento de confiança mútua.
Gestão de pessoas: acreditamos que as pessoas fazem a diferença.
Responsabilidade sócio-ambiental: respeitamos o mundo em que
vivemos.

QUALIDADE
Um dos pilares que edificam a cultura da organização é o Sistema de
Gestão da Qualidade, presente desde o desenvolvimento até a
conclusão do serviço. Seguindo os requisitos da Norma ISO
9001:2008, certificada pelo Bureau Veritas Certification.

O Sistema de Gestão foi desenvolvido com a orientação do PAEX Parceiros para Excelência, da Fundação Dom Cabral, reconhecida
como a 1ª melhor escola de negócios da América Latina.
Nas operações, são utilizadas as mais modernas ferramentas de
gestão: Business Intelligence (BI), Indicadores de Desempenho
baseados no modelo FCA, Transport Manager System (TMS) e Logix.
Um dos objetivos da empresa é oferecer um serviço de excelência
com compromisso, para tanto, possui também licença da ANVISA para
transporte de medicamentos e cosméticos, da Polícia Federal,
Exército Brasileiro e IBAMA.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Desde sua fundação, uma das preocupações da Cootravale é
crescer de forma sustentável, respeitando o meio ambiente.
Ao longo dos anos, aperfeiçoou seus métodos e adquiriu
conhecimento e experiência sobre o tema. Atuar com
responsabilidade sustentável nas etapas da operação é um
desafio que a cooperativa supera orgulhosamente, a cada dia.
Os esforços e ações realizados pela Cootravale na busca por
um mundo melhor, são reconhecidos em todos os lugares onde
atua. Tais ações renderam a conquista do Selo Social,
concedido pela Prefeitura Municipal de Itajaí.
A Responsabilidade Social é focada na gestão integrada e
transparente em suas relações com os públicos da cooperativa,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e princípios
do Cooperativismo.
Confira as ações em:
www.cootravale.com.br/responsabilidadesocial

LOCALIZAÇÃO

CLIENTES

Acreditamos que um relacionamento de confiança é a
chave para o sucesso, atender renomados clientes faz
parte do cotidiano da Cootravale, conheça alguns de
nossos clientes:

FROTA COOTRAVALE
A gestão da frota Cootravale está alinhada ao conhecimento, qualificação e atualização
contínua, sendo possível potencializar a utilização dos veículos e oferecer soluções
diferenciadas de acordo com o cliente e com o mercado. A frota da Cootravale é composta de
veículos novos, com média de quatro anos do tipo:

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
Com atendimento a nível nacional, a Cootravale atua nos segmentos de:

FRIGORÍFICO / CARGA SECA
A Cootravale realiza o transporte de cargas
resfriadas e congeladas em todo território brasileiro,
com vasta experiência no transporte de cargas
alimentícias climatizadas.

A frota de cargas secas da Cootravale tem
capacidade para transportar de 27 a 40 toneladas,
utilizando veículos como carreta baú, sider e
bobineira. A Cooperativa cresceu e se destacou
através da qualidade de serviços deste segmento.

CONTAINER
A Cootravale está presente em pontos estratégicos
do país e opera nos portos de Itajaí, Navegantes,
Itapoá, São Francisco do Sul, Imbituba e Paranaguá.
Tendo a maior concentração em transporte de
congelados, a cooperativa diversificou sua atividades
e já está dentre as maiores transportadores do
container do Brasil.

Alguns diferenciais da Cootravale neste segmento:
operações dedicadas, frota exclusiva, definição de
linha fixa e personalização - tudo isso faz da
Cootravale uma grande referência nacional no ramo
de Transporte de Container.

METALÚRGICA
A Cootravale ampliou seu segmento de transportes para o
mercado de cargas siderúrgicas atuando com transferência
e distribuição em todo território nacional.

LICENÇAS
VANTAGENS DE TRABALHAR COM A COOTRAVALE

Anvisa:
Em consonância com as tendências do setor logístico, a Cootravale ratifica
seu compromisso com a qualidade e a segurança dos processos envolvidos na
cadeia produtiva, principalmente no âmbito do transporte de Medicamentos
e Insumos Farmacêuticos, Farmoquímicos, Produtos para a Saúde, Saneantes,
Cosméticos e
Produtos de Higiene.
Desta forma, a Cootravale firmou este compromisso junto à Anvisa, desde
2012, quando regulamentou a atividade de transporte de produtos
submetidos à Vigilância Sanitária, através das publicações em Diário Oficial
da União (D.O.U.) das Autorizações de Funcionamento de Empresa (AFEs)
para as seguintes classes de produtos:
Produtos Químicos:
A Cootravale transporta produtos químicos e conta com uma equipe
certificada com MOPP (Movimentação de Produtos Perigosos) e também com
a parceria SOS COTEC, que garante o sistema preventivo emergencial e pósemergencial. Tudo isso para gerar mais segurança durante o transporte e
mais tranquilidade para sua empresa.

DTA
VANTAGENS DE TRABALHAR COM A COOTRAVALE

Trânsito Aduaneiro (DTA)
Uma empresa que está seriamente em dia com os seus
compromissos. Um exemplo disso é que a Cootravale
está habilitada pela Receita Federal a prestar serviços
de Trânsito Aduaneiro (DTA). A cooperativa disponibiliza
toda a estrutura necessária para atender e realizar as
operações de seus clientes em todo o país. Todos os
serviços são conduzidos por uma frota e equipe
altamente qualificadas.

TECNOLOGIA E SEGURANÇA
Da negociação à entrega dos produtos, todos os
processos são altamente informatizados. Assim, a
Cootravale presta serviços respeitando as condições
acordadas; com segurança, agilidade e
confiabilidade. Disponibiliza dados precisos, em
tempo real através do EDI - Electronic Data
Interchange, o que permite que o cliente
acompanhe, de forma segura: o status da carga,
veículo e a demais informações pertinentes. A
cooperativa oferece, como serviço complementar, o
Gerenciamento de Riscos (PGR) - o que garante
maior segurança da mercadoria transportada.

CONTATO
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
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