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  MARAJÓ CELEBRA

  50 ANOS DE UMA 

HISTÓRIA DE SUCESSO
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TRANSPORTES MARAJÓ CELEBRA 50 DE ANOS DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
Há exatamente 50 anos em Cajazeiras começava 

a história de um pequeno empreendedor de sandá-
lias no Sertão da Paraíba que viu na oportunidade de 
fazer transporte de mercadorias entre São Paulo e a 
Paraíba a possibilidade de  se tornar um gigante. A 
persistência e inteligência de José Nello Zerinho Ro-
drigues trilharam um caminho de sucesso e de gran-
des proporções. A empresa Marajó Transportes co-
meçou tímida e hoje figura entre os cem principais 
contribuintes de ICMS genuinamente Paraibano.   

Numa entrevista exclusiva para a Revista Painel 
Empresarial, o empresário José Arlan Silva Rodrigues, 
Diretor Presidente da Marajó Transportes conta deta-
lhes desde a fundação da empresa até a mega estru-
tura logística que eles conseguem montar atualmente 
para atender às mais diversas demandas das princi-
pais empresas de todo o Brasil.

“Tudo começou com meu pai Zerinho Rodrigues 
em 1970 em Cajazeiras, ele tinha uma pequena indús-
tria de sandálias tipo havaianas, e todo mês precisava 
comprar matéria prima em São Paulo, borracha. Sem-
pre que ele viajava tinha uma pessoa tinha alguém 
que pedia alguma coisa. Já não havia mais espaço 

para ele trazer a borracha dele. Foi quando em 1970 
ele arrumou um sócio em São Paulo. Ele tinha um 
caminhão e o sócio uma Kombi. Ambos juntaram os 
veículos que possuíam e fundaram a transportado-
ra”, conta o empresário. Arlan Rodrigues lembra que 
durante 25 anos o transporte de mercadorias em São 
Paulo e Cajazeiras foi o principal negócio do pai.

A Transportadora Marajó faz parte do Grupo Zeri-
nho, que também conta com a Marlog - Marajó Logís-
tica e Serviços, Portlog - Logística Integrada, Topmar 
Locações, Construtora Marajó, Zapay Pagamentos 
Nordeste e Rádio Oeste da Paraíba. Trata-se de uma 
robusta cadeia de empresas que oferece toda logís-
tica que os clientes precisam. Ao longo desses 50 
anos, a Transportes Marajó se consolidou com uma 
das maiores empresas no ramo de transportes e dis-
tribuição de carga do país com frota própria e várias 
centrais de logística para oferecer ainda mais quali-
dade nos serviços. Atualmente a frota conta com 110 
caminhões além de outros 200 agregados.

Formado em administração de empresas, o cres-
cimento de Arlan se confunde com um o crescimen-
to da Marajó. “Entrei na empresa em 1986. Eu tenho 
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quase a idade que a empresa tem. Literalmente pos-
so dizer que nasci na empresa. A gente foi crescendo 
juntos. Eu como cidadão e a empresa como pessoa 
jurídica. Passei por todos os setores da empresa des-
de o mais básico até chegar à presidência. Isso 
não só foi um ensinamento do meu pai, mas 
algo determinante para conhecer à fundo a 
empresa e ter capacidade de conhecê-la e ge-
rir da melhor forma. Na época comecei no ar-
mazém da empresa onde recebia e embalava 
carga, cuidar de manutenção de caminhão. Eu 
fui de tudo só não fiz carregar caminhão e se 
precisasse eu faria” disse o empresário.

Arlan Rodrigues explica que atualmente a 
empresa consegue atender 100% dos muni-
cípios paraibanos. “Hoje onde você tiver uma 
necessidade conseguimos entregar. Consegui-
mos atender todos os municípios da PB. Temos 
uma atuação muito forte em entregas como 
alimentos, material de construção, tintas e e-com-
merce. Também conseguimos ir além atendendo 
todo o Nordeste de uma forma personalizada. Se 
um cliente precisar que a gente monte uma estrutura 
logística para escoar determinada mercadoria, nós 

estaremos lá e conseguimos fazer. Nós 
atuamos onde há a necessidade”, garante.

DRIBLANDO AS DIFICULDADES
O empresário Arlan Rodrigues lembra 

que até chegar ao sucesso teve que pas-
sar por dificuldades, inclusive no momen-
to que entrou na empresa. “Assim que eu 
exatamente entrei na empresa, coincidiu 
com o Plano Cruzado. Foi um momento 
turbulento do Brasil, no qual estourou a 
hiperinflação. Deparei-me com um cená-
rio de terra devastada. Naquela época a 
inflação chegou quase 100% ao mês. Os 
veículos sumiram do mercado. Passamos 
a ter ágio. O que é pior é que o setor do 

transporte é um setor endividado. Ninguém compra 
caminhão à vista. Quando eu recorro ao banco, ele 
cobra juros. Maior desafio que encontrei no momen-
to que eu estava chegando na empresa. Foi uma lição 
que me marcou. Isso me transformou em um empre-

sário altamente conservador. Dessa dificuldade veio 
um grande aprendizado. Então teve sim o lado ruim. 
A gente passou um período de muita dificuldade. Vá-
rios anos de sacrifício”, relembra.

TREINAMENTO PERMANENTE
Sempre preocupado com a qualidade 

dos serviços, Arlan explica que a empresa 
tem um rigoroso programa de treinamen-
to. “Temos um programa de treinamento 
muito intenso principalmente depois que 
surgiu o Sistema S de Transporte (o Sest e 
o Senat). Então a gente tem já uma grade 
de treinamento e aqui internamente te-
mos os multiplicadores que repassam os 
treinamentos todos para nossa equipe. 
Por exemplo, todo navio, os funcionários 
todos, sejam eles nossos ou não, pas-
sam por um treinamento. Se houver um 
navio hoje e outro amanhã, eles passam 
por um treinamento. Antes de cada início 
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eles passam por um treinamento. Então é uma recicla-
gem permanente. A gente não pode deixar de fazer essa 
reciclagem permanente porque muda muito. Muda a 
legislação, muda a maneira de atuar, mudam as regras 
do cliente, das estradas. É um setor  que está em perma-
nente mutação. Agora, por exemplo, estamos ini-
ciando um processo de certificação da ISSO 9.001. 
Esse é o objetivo da empresa em 2021. Terminar o 
ano certificada”, planeja Arlan Rodrigues.

SUCESSO NA ÁREA PORTUÁRIA
Desde o ano 2000, a Marajó passou a operar 

também como Operador Portuário nos portos 
de Cabedelo (PB), Recife (PE), Suape (PE) e Vila 
do Conde (PA), sendo, atualmente, o operador 
responsável pelos maiores volumes de cargas 
movimentadas no porto paraibano. “No final da 
década de 90, meu pai resolveu ir para outro 
ramo: da área portuária. Foi aí que a empresa 
teve uma outra conotação”, explica.

Além disso, a empresa vem buscando in-
cessantemente a melhoria da qualidade dos serviços 
através da implantação do programa de qualidade to-
tal e a consolidação da melhor estrutura logística, ar-
mazenamento e distribuição do Estado da Paraíba. Na 

sua cartela de clientes estão alguns dos maio-
res e mais importantes grupos empresariais do 
Brasil. A Marajó Transportes é a única que aten-
de todas as cidades da Paraíba, tendo também 
uma sede no estado de São Paulo. 

A entrada no mercado portuário também foi 
um caminho de sucesso. Atualmente, a empresa 
conta com cerca de 800 funcionários para exe-
cutar a logística. Desse total são 300 trabalha-
dores de forma direta e cerca de 500 de forma 
indireta. “Na área portuária trabalhamos com 
avulsos. São contratados para operar no navio. 
No Porto de Cabedelo 80% dos trabalhadores 
são contratados por nossa empresa. Somos res-
ponsáveis pela imensa maioria dos trabalhado-

res que operam no Porto, por exemplo”, afirma Arlan.
No porto temos uma empresa Marlog que faz toda 

a carga de navio. Há os operadores portuários que são 
responsáveis por realizar toda a descarga dos navios. 
Os profissionais descarregaram o navio e Marlog possui 

equipamentos de guindastes, equipamentos mecânicos 
de descargas de navios, empilhadeiras, máquinas para 
operar a carga e após essa etapa, a empresa armazena, 
processa e industrializa. “A gente faz toda a cadeia lo-

gística que os clientes precisa. A gente não é só o 
transportador. O cliente apresenta uma demanda 
de importar ou exportar, armazenar, processar e 
transportar. Perceba que o transporte é apenas 
um item na cadeia. A gente é um operador logís-
tico e temos essa gama de serviços e empresas 
próprias que conseguem atendar as demandas do 
cliente em sua totalidade”, revela Arlan Rodrigues.

A HISTÓRIA DE UM SERTANEJO
A fibra e a coragem que à revelia de todo 

um contexto de exploração e exclusão, forma-
ram o caráter do povo do Sertão Nordestino. 
As palavras de Euclides da Cunha em “os Ser-
tões”, “o sertanejo é, antes de tudo, um for-
te”, imortalizou a força dos sertanejos.
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Mesmo esquecido e historicamente excluído do 
processo de desenvolvimento econômico brasileiro, o 
sertanejo se destaca por sua capacidade de lutar pela 
sobrevivência de forma digna e honesta. E É neste ce-
nário de exclusão social e abandono que 
nasceu uma das figuras mais notáveis da 
cena empresarial da Paraíba e do Nordes-
te: José Nello Zerinho Rodrigues.

Nascido na década de 30, na Cida-
de Barros no estado do Ceará, Zerinho 
Rodrigues é primogênito de de Antô-
nio Tabosa Rodrigues e Joaquina Nello 
Rodrigues, ambos trabalhadores ru-
rais. Filho mais velho de uma família 
de 12 irmãos, que possuiu como heran-
ça apenas a coragem e a honestidade 
dos pais conseguiu fundar o Grupo Ze-
rinho, que contempla várias iniciativas 
dentre elas a Marajó Transportes.

Em Cajazeiras, ele trabalhou no co-
mércio e apostou na tendência empreendedora que 
herdou do pai. Foi no Sertão da Paraíba que nasceram 
as maiores iniciativas empresariais de Zerinho. Além 
do faro para os negócios, o empresário também dei-

xou aflorar em Cajazeiras sua veia políti-
ca, tornando-se prefeito da cidade.

Depois de se consolidar no campo 
empresarial e se tornar um ativo cidadão 
da vida social e econômica de Cajazeiras, 
o empresário Zerinho Rodrigues decide 
também enveredar pelos caminhos da po-
lítica partidária. Foi um dos fundadores do 
MDB, em Cajazeiras, partido pelo qual dis-
putou vários cargos, chegando a ser eleito 
vice-prefeito e prefeito do município. Ele 
também foi secretário adjunto da Indústria 
e Comércio da Paraíba e ocupou vários car-
gos em diretorias de entidades e clubes de 
serviço de Cajazeiras e da Paraíba.

RÁDIO OESTE
Outra das empresas do Grupo Zerinho é a Rádio 

Oeste da Paraíba, que entrou no ar em 11/04/1997 por 
inciativa dos empresários José Nello Zerinho Rodri-

gues e José Arlan Silva Rodrigues. A empresa assumiu 
o compromisso de se adaptar ao público sertanejo, le-
vando uma programação vibrante, carismática e que 
primasse por um jornalismo imparcial e analítico.

A Oeste foi a primeira emissora da 
Paraíba a operar com transmissor esta-
do sólido e sistema totalmente digitali-
zado, transformando-se em uma gran-
de alavanca para o desenvolvimento da 
radiodifusão paraibana. A visão arroja-
da dos seus idealizadores fez com que 
os concorrentes tivessem que investir 
para acompanhar o ritmo.

A emissora passou por uma adap-
tação para receber o Diário do Oeste, 
novo membro do Grupo Zerinho. Essa 
adaptação continuará sendo feita pau-
latinamente como forma de sempre 
aprimorar o novo empreendimento.
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