Soluções Logísticas

ISO 9001

ISO 14001

O resultado do nosso trabalho reflete os nossos valores.
Criada em 1991, a Rodoceli consolida a experiência com visão inovadora.
Oferece serviços logísticos de acordo com a sua necessidade, soluções
integradas, sustentáveis, eficientes e valores competitivos.
Missão:
Oferecer soluções logísticas integradas com qualidade e eficiência.

Visão:
Ser reconhecida como empresa referência no segmento de logística direta e
reversa com qualidade, segurança, confiabilidade e excelência no atendimento.

Valores:
Trabalho em equipe, ética, agilidade, flexibilidade e transparência nas relações
comerciais com clientes e fornecedores.

Rodoceli
Wharehouse, centro de reparo e escritório
 1.200 posições pallets
 Doca para carga e descarga que
comporta container de até 40”
 Células especializadas em logística direta
e reversa
 Montagem de kit
 Descaracterização de equipamentos de
TI / informática e mobiliário;
 Descarregamento, pesagem, segregação,
separação, descaracterização e emissão
laudo comprobatório (laudo fotográfico).
 Sistema de segurança
• Monitoramento e Segurança 24 horas
• Sistema inteligente de monitoramento
de imagens com gravação externa
• Controle de acesso eletrônico
• Veículos rastreados por satélite e
monitorados
 Gerador
 Sala de reunião e estações de trabalho
para clientes e fornecedores

Logística Integrada
A Rodoceli oferece outsourcing logístico completo, garantindo um processo eficiente
desde o recebimento do material, passando por manuseio, controle, armazenamento
até a entrega. Com acesso via extranet para consulta de tracking das
coletas/entregas, visualização de inventário e pedidos.
Uma excelente alternativa para redução de custos operacionais, com a segurança de
um processo integrado e focado nas necessidades específicas de cada cliente.

Soluções Logísticas
Distribuição em São Paulo:
Possuímos experiência em distribuição na Grande São Paulo, com profissionais treinados
e capacitados para atuar na região, com a utilização de veículos monitorados/rastreados
Expedição Aérea e Rodoviária:
A RODOCELI possui acordos comerciais sólidos com as Cias Aéreas e parcerias com
transportadoras rodoviárias. Com o objetivo de oferecer uma malha rodo-aéreo completa
para atender a todas as necessidades, atendendo à todo território nacional.
Logística Reversa:
Um sistema de coleta presente em todo o território nacional, permitindo que nossos
cliente possam oferecer à seus consumidores o descarte adequado dos produtos. Um
programa de gestão de logística reversa completa e customizada para atender as
necessidades de cada cliente, com estrutura para armazenagem, expedição, garantindo a
rastreabilidade desde a solicitação da coleta até a chegada à nossa matriz.
Entregas emergenciais:
Visando atender situações críticas, que necessitam de atendimento com limite de horário,
embarcamos a encomenda no primeiro voo disponível, dando máxima prioridade e
acompanhamento à realização desse serviço.

Soluções Logísticas
Armazenagem:
Possuímos áreas dedicadas para cada projeto, sistema de gestão de estoque, acesso via
web com total controle e segurança.
Transporte de Medicamentos, Correlatos e Cosméticos
Transporte e Armazenagem de Produtos de Higiene e Saneantes.
Atendemos em todo território nacional com os mais rigorosos padrões de qualidade em
todas as etapas do processo, devidamente credenciada junto á ANVISA.
Serviços Especiais
• Análise técnica: coleta, análise e segregação dos produtos ou partes conforme
instrução técnica do cliente, inventário, armazenagem ou destruição.

•

Montagem de kits: Gerenciamos de acordo com a necessidade do cliente a
montagem de Kits para brindes, material de divulgação, incluindo o desenvolvimento
de embalagens adequadas para o tipo de segmento, além de gerenciar todo processo
de distribuição.

•

Importação e Exportação: Temos RADAR para gerenciar sua logística Internacional, e
parceiros para o desembaraço aduaneiro.

Autorizações
SNEA – Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias
Registro no. 1317, de 10/02/1998

Portaria 0784/SPL, de 01/10/1997
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