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BEM VINDO AS
NOTÍCIAS DE 2007
Rápido 900 recebe prêmio da Amanco
A transportadora rodoviária de carga e logística Rápido 900 acaba de receber o prêmio Sistema de Qualidade no
Transporte - SQT - 10ª Edição 2007!. Concedida pela Amanco, líder em tubo e conexões na América Latina, a
premiação é voltada para as transportadoras que obtiveram os melhores resultados nos critérios de avaliação no
transporte de produtos da empresa. A premiação é realizada
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Parceria mais sólida
Rápido 900 investe R$ 4 milhões na aquisição de novos caminhões e amplia parceria com o Grupo Basf
A Rápido 900 assumiu 100% da distribuição das Tintas Suvinil no Estado do Rio de Janeiro. Para essa nova
empreitada, a transportadora adquiriu 26 veículos novos, o que demandou investimentos da ordem de 4 milhões. Em
2006, a empresa realizou 24.238 viagens para o Grupo Basf/ Suvinil, que representou 57.887 entregas. Para 2007, o
crescimento previsto é entre 15% e 20%.
A transportadora atua para este cliente desde 1979, distribuindo seus produtos no Estados de São Paulo, Goiás,
Tocantins, Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Pará e, agora, em todo o estado fluminense.
Uma mostra da solidez da parceria ocorreu no final do ano passado, quando a Rápido 900 comemorou o
reconhecimento de toda esta dedicação ao Grupo Basf/ Suvinil, que, pelo segundo ano consecutivo, elogiou a
transportadora por todos os esforços, qualidade de atendimento, flexibilidade, segurança e eficiência.
"Esta ampliação do trabalho nada mais é do que o fruto de toda a dedicação e profissionalismo que temos e que sela
esta parceria de longa data", afirma André Ferreira, diretor comercial da Rápido 900.
Outra novidade é que a transportadora acaba de receber a certificação ISO 9000: 2001 concedido pela certificadora
DQS. O processo de certificação teve duração de 16 meses, tendo começado em março de 2006 e terminado em julho
de 2007, com a aprovação da empresa no processo de avaliação da certificadora. A certificação ISSO 9001: 2000 têm
validade de três anos e deve receber auditoria de manutenção do sistema, anualmente, pelo organismo certificador. A
transportadora deve passar também por auditorias internas semestrais.
Fundada em 1959, a Rápido 900 tem, atualmente, 1100 colaboradores. Opera em toda a região Sudeste, Nordeste e nos
Estados de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Rio Grande do Sul. Ao todo, a transportadora conta com 19 filiais
nessas regiões e centros de distribuição nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Goiânia. A matriz fica em São
Paulo.
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Rápido 900 assume a distribuição da Suvinil no Rio
A Rápido 900 abocanhou a distribuição das Tintas Suvinil em todo o estado do Rio de Janeiro. Por conta disto, a
transportadora investiu R$ 4 milhões na aquisição de 26 novos veículos. Segundo a empresa, no ano passado, foram
feitas, em todo o País, 57.887 entregas por meio de 24.238 viagens para o Grupo Basf, fabricante das Tintas Suvinil, e
previsão para 2007 é de aumento entre 15% a 20% nesta movimentação. A Rápido 900 atende o Grupo Basf com a
distribuição das Tintas Suvinil desde 1979 nos estados de São Paulo (Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do
Paraíba), Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão,
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pará. A Rápido 900 possui até uma filial exclusiva em São Bernardo do Campo
(SP), com mais de 100 funcionários para atender ao Grupo Basf e a distribuição das Tintas Suvinil.
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