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Os editores

Vamos em busca de 
um 2017 melhor 

C 
om esta edição, a Editora Logweb encerra as suas publicações 
no ano de 2016, aproveitando para desejar a todos um ótimo 
2017, com realizações pessoais e também a concretização de 

negócios que permitam se manter diante do atual impasse que o país 
atravessa. 

Acompanhando as "previsões" para o próximo ano, temos visto 
análises otimistas e, infelizmente, outras nem tão otimistas assim. Mas, 
num contexto geral, podemos perceber que os resultados esperados 
para 2017 são melhores que os vividos em 2016. E nós, da Logweb, 
apostamos nesta melhoria após um período de turbulências. Mesmo 
por uma questão de sobrevivência das empresas instaladas no país. Ou 
seja, é preciso que sejam tomadas ações para que a situação melhore 
para todos, empresas e pessoas.

E é com este pensamento que encerramos 2016 e iniciamos 2017. 
E, como dissemos, encerrando este ano apresentamos nesta versão 
digital uma matéria com foco nos condomínios logísticos  – aliás, um 
segmento que sempre mereceu atenção especial de nossas publicações, 
nas versôes impressa e digital. 

Nesta matéria, os representantes dos condomínios logísticos falam 
sobre as perspectivas para o próximo ano, onde a questão da vacância 
ganha destaque especial. 

Ainda neste suplemento digital, abordamos o segmento de Logística 
& Meio Ambiente, mostrando as novidades e as ações das empresas do 
segmento para mitigar os efeitos de suas atividades no meio ambiente. 

Já na área de logística farmacêutica, salientamos as atividades das 
empresas ligadas ao segmento. 

Assim, desejamos uma boa leitura destes interessantes focos. E um 
feliz 2017. 
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O 
ano de 2016 termina e co-
meçam os preparativos para 
“enfrentar” mais um ano, num 

período em que o país passa por pro-
blemas econômicos e políticos, o que 

freia o crescimento. Sem contar os efei-
tos da “Lava Jato”. 

Especificamente no segmento de 
condomínios logísticos, as perspectivas 
para o ano de 2017 são as mais varia-
das possíveis – sempre colocando o au-
mento ou a diminuição da vacância em 
primeiro plano. 

Por exemplo, fazendo uma “previsão” 
para o próximo ano, Dennis Barreto, 
coordenador comercial da Autonomy 
Investimentos (Fone: 11 3524.2500), diz 
que para a Golgi – empresa resultado da 
joint venture entre a canadense Cadillac 
Fairview e a Autonomy Investimentos –, 
o cenário é positivo. “Pelas características 
de nossos empreendimentos, recebemos 
semanalmente, no Rio de Janeiro, por 
exemplo, um bom número de consultas 
de grandes empresas buscando infraes-
truturas mais modernas e flexíveis, que 
agreguem maior qualidade para a ope-
ração, alternativas para redução de cus-

tos. O movimento que devemos ter ao 
longo dos próximos anos é de empresas 
buscando migrar de espaços mais anti-
gos e obsoletos para empreendimentos 
mais modernos e flexíveis e com preços 
e condições mais competitivos.”

Também otimista – mas consideran-
do que o processo de tomada de deci-
são das empresas está mais moroso, e 
é natural que os planos de expansão 
ainda sejam mais contidos – Maurício 
Geoffroy, diretor comercial da Bresco 
Investimentos (Fone: 11 4058.4555), 
também acredita que em 2017 ocorre-
rá uma lenta retomada das demandas. 
Esta, combinada com a desaceleração 
dos novos estoques, pode proporcionar 
queda na vacância e consequente reto-
mada dos preços no médio/longo prazo, 
segundo ele.

Helmut Fladt, sócio da área de Real 
Estate do Pátria Investimentos (Fone: 
11 3039.9000), é outro que vê o ano 
de 2017 com bastante otimismo. “Além 
da esperada recuperação econômica, 
que deve aumentar o consumo, conse-
quentemente acompanhado por mais 
investimentos da indústria, o ciclo de 
aperto deste ano também motivou mui-
tas empresas a repensarem os custos e 
a eficiência de suas operações. Isso nos 
levou a perceber já neste ano um rea-
quecimento gradual da demanda por 
galpões.”

Fatores como eficiência operacional, 
energética e logística se tornam ainda 
mais estratégicos e a tendência para o 
ano que vem é que o aumento da de-
manda deva se intensificar, espera Fladt.

O aumento ou 
diminuição da 
vacância vai depender 
das medidas adotadas 
pelo governo 
federal, dizem os 
entrevistados. Mas, 
enquanto alguns se 
mantêm céticos, 
outros mostram 
otimismo quanto 
à atuação dos 
condomínios em 2017.

As opiniões se dividem quanto 
à atuação dos condomínios 
logísticos em 2017
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“A maré está baixando... o principal 
aspecto que aponta a melhora já em 
2017, além do crescimento econômico e 
maior poder de captação de investimen-
tos que o Brasil oferecerá com a redução 
de taxa de juros e metas de inflação, é 
a sensível redução do estoque futuro 
de condomínios logísticos. O mercado 
de condomínios logísticos de São Pau-
lo entrega aproximadamente 1MMm² 
anualmente há cerca de 3 anos consecu-
tivos e a absorção liquida (crescimento 
real) vem diminuindo ano a ano, fazen-
do consecutivamente com que a taxa de 
vacância do setor só aumente, chegando 
ao final de 2016 em 27% de um total 
de 11MMm² atualmente em São Paulo. 
Para 2017 esta redução deve ser bastan-
te acentuada, cerca de 50%, fazendo 
com que a vacância tenha um sinal de 
inversão da curva para baixo e mudando 
os ventos de lado para uma perspectiva 
positiva para os próximos anos”, com-
plementa Rodrigo de Almeida Couto, 
gerente sênior nacional da CBRE Con-
sultoria do Brasil (Fone: 11 5185.4688).

Também otimista quanto ao novo 
ano, Marcos Roberto Dubeux, CEO da 
Cone - Condomínio de Negócios (Fone: 
81 3201.3400), avalia que, apesar de 
ainda estarmos atravessando perío-
do de economia estagnada no Brasil, 
“percebemos uma ligeira intenção de 
novos projetos iniciarem tratativas para 
o segundo semestre de 2017, como já 
indicam algumas pesquisas divulgadas, 
apontando maior confiança para inves-
timentos a partir do próximo semestre. 
A partir disso, nós projetamos uma pers-
pectiva de melhoras em 2017”.

Natália Toreto, coordenadora de tran-
sações industriais e logísticas da JLL 
(Fone: 11 3043.6898) na representação 
de proprietários, acredita que a tendên-
cia é que o mercado permaneça favorá-
vel aos ocupantes durante 2017. Ainda 
segundo ela, o grande volume de novo 
estoque previsto – 1.4 milhões de me-
tros quadrados só em 2017, sendo que 

mais da metade deste volume já está em 
construção – deve manter a taxa de va-
cância em patamares altos.

Os preços devem se manter em leve 
queda, com tendência à estabilização, 
e não se espera grandes variações em 
2017. O mercado tende a continuar ou-
vindo as necessidades dos ocupantes, no 
que se refere à concessão de carências, 
descontos e, por vezes, incentivos para 
atrair os futuros inquilinos.

Ainda segundo Natália, as movimenta-
ções, que vêm aumentando desde o iní-
cio deste ano, continuarão acontecendo 
em 2017, dada a grande oferta de boas 
oportunidades, com empresas aprovei-
tando o momento favorável para otimi-
zar sua ocupação. A tendência é que o 
mercado volte a crescer com a recupera-
ção da economia, acredita a coordena-
dora de transações industriais e logísti-
cas da JLL.

“Com o crescimento pequeno ou nulo 
da economia previsto para 2017, mas 
contando com um cenário mais otimista, 
a expectativa é que a absorção seja um 
pouco superior em relação a 2016 e, so-
mada a uma entrega moderada de novos 
empreendimentos, as atuais altas taxas 
de vacância diminuam. Este cenário de-
penderá, todavia, de ações efetivas que 
reaqueçam a economia”, aponta, agora, 
Patrick N. Samuel, responsável pela área 
Industrial & Logística da Newmark Gru-
bb Brasil (Fone: 11 2737.3130).

Redução de novos 
lançamentos
Mais contida em relação aos seus co-

legas, Mônica Moraes, gerente de Pro-
perty e Novos Negócios da DCL Real Es-
tate (Fone: 41 3324.3235), por sua vez, 
avalia que o mercado de condomínios 
logísticos viu nos últimos anos uma re-
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dução de novos lançamentos, que deve 
manter-se ainda em 2017. “O mercado 
é recente e o cenário atual reflete um 
amadurecimento do setor. Incentivada 
pelo movimento flight-to-quality, a pre-
ferência em novos imóveis é o Padrão A, 
que garante melhor tecnologia e infraes-
trutura para os locatários”, explica.  

Guilherme Rossi, diretor presidente 
da GR Properties (Fone: 11 3709.2660), 
diz que, em 2017, o mercado ainda vai 
estar com vacância elevada. Portanto, 
os empreendedores deste produto irão 
naturalmente reduzir a entrega de no-
vos empreendimentos, fazendo com o 
que o estoque seja absorvido ao longo 
de 2017 e 2018, momento em que a 
vacância deverá reduzir de maneira sig-
nificativa. “Acredito que condomínios 
novos serão feitos apenas se estiverem 
‘ancorados’, ou seja, pré-locados.”

“Devemos iniciar 2017 com uma taxa 
de vacância elevada, de aproximada-
mente 27% e preços pedidos na média 
de R$ 21,90/m². Durante o primeiro 
trimestre de 2017, acreditamos que os 
proprietários ainda devem continuar 
flexíveis, concedendo descontos de até 
25% sobre os valores pedidos, além de 
esticados prazos de carência. Essa ten-
dência pode continuar ao longo do ano 
caso não tenhamos uma reação da eco-
nomia brasileira. Em São Paulo há uma 
previsão de novos 828.000 m² de novos 

empreendimentos logísticos, concentra-
dos especialmente na Grande SP. Sabe-
mos que essa previsão também estará 
atrelada ao desempenho da economia 
brasileira, já que os cronogramas para o 
segmento de condomínios logísticos são 
mais ajustáveis, podendo os investidores 
postergar o início da obra esperando 
melhor perspectiva no aumento da de-
manda e velocidade na absorção dos 
espaços”, analisa, agora, Simone Santos, 
diretora de Serviços Corporativos da Her-
zog Imóveis Logísticos Industriais (Fone: 
11 3089.7444).

Carlos Nobre Camargo, diretor execu-
tivo de Desenvolvimento de Negócios da 
Hill International (Fone: 11 2139.8000), 
também analisa o segmento, antes de 
fazer as “previsões” para 2017. 

O mercado de condomínios logísti-
cos, que não viu uma paralisação tão 
intensa quanto outras áreas do mer-
cado imobiliário, atravessou a crise até 
aqui com alguns investimentos que ge-
raram novas superfícies, algumas delas 
especulativas. Aliado a isso, a desmobi-
lização ou redução da atividade de ope-
radores levou o mercado a um nível de 
vacância relativamente alto. 

Se estes projetos respondem a uma 
visão de mais longo prazo, não há como 
negar que o impacto de uma situação 
de queda de demanda tão aguda como 
a vivida no passado recente afetou a 

rentabilidade do setor e as expectativas 
de crescimento na demanda. A incerte-
za política e macroeconômica só contri-
buiu para o clima de insegurança que 
levou à diminuição das atividades deste 
mercado.

“Acreditamos que em 2017 o mercado 
pode ter alguns movimentos de Built to 
Suit ou novas áreas em posições estraté-
gicas de longo prazo, como o Rodoanel 
de São Paulo, mas, em geral, deveremos 
ver mais movimentos de consolidação 
de carteiras de projetos e retrofit de ati-
vos existentes”, completa Camargo.

Finalizando esta matéria especial do 
Suplemento Digital Logweb, Ralph Bicu-
do Annicchino, gerente comercial da TRX 
(Fone: 4872.2600), foca sua análise no 
segmento de refrigerados. 

Ele lembra que, com o aumento do 
consumo de produtos congelados nos 
últimos anos, devido, principalmente, ao 
aumento da renda e da demanda, o de-
senvolvimento da cadeia de distribuição 
também pode ser observado. “Diver-
sas empresas fabricantes de produtos 
alimentícios, além de distribuidoras de 
carnes bovinas, suínas, aves, derivados 
de leites e demais produtos derivados, 
foram ao mercado em busca da tercei-
rização imobiliária destes galpões es-
pecíficos e que, na grande maioria das 
vezes, são feitos sob medida através dos 
contratos de locação atípica, os chama-
dos Build to Suit. A expectativa é que em 
2017 as empresas do segmento conti-
nuem em busca deste tipo de empreen-
dimento”, completa Annicchino. 

Veja, ainda, 
na edição 175, 

de novembro último,  
da Logweb, a matéria 

“E-commerce e refrigerados: 
segmentos em expansão para 

condomínios logísticos”

www.logweb.com.br/revista/175-2/ 
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Primeiro caminhão 100% elétrico para coleta de lixo 
do mundo começa a rodar no Brasil

O primeiro caminhão 100% elétrico destinado à coleta e compactação de 
lixo do mundo começou a rodar pelo interior de São Paulo. O projeto é fruto 
de uma parceria entre a Corpus Saneamento e Obras (Fone: 19 3825.3355) 
e a fabricante chinesa BYD, e já está em operação nas cidades de Paulínia, 
Indaiatuba, Tietê, Salto e Valinhos. O veículo pode compactar até 16 tonela-
das de lixo por turno de funcionamento e tem autonomia estimada superior 
a 200 quilômetros, ou 8 horas de operação por recarga. A partir da primeira 
metade de 2017, a energia gerada em aterro será utilizada para abastecer 
os veículos elétricos, fechando um ciclo totalmente sustentável.  O modelo 
escolhido pela Corpus foi o BYD eT8A, que ganhou um compactador hi-
dráulico para armazenar os resíduos recolhidos – e assim se torna o primeiro 
veículo 100% elétrico produzido em massa utilizado para tal finalidade no 
mundo. Alimentado por uma bateria de fosfato de ferro lítio reciclável, com 
vida útil de até 40 anos, o caminhão coletor não emite gases ou fumaça de 
escapamento na atmosfera. “O caminhão BYD eT8A possui transmissão au-
tomatizada, auxiliar de partida em rampa e aplicação automática dos freios 
de serviço sempre que o veículo estiver a 0 km/h, proporcionando muito con-
forto ao motorista e uma condução segura e sem estresse. Além disso, conta 
com torque máximo de 1500 Nm a zero RPM, oferecendo um desempenho 
sem igual na classe e em todas as condições de operação. Com menos pe-
ças móveis o custo de manutenção esperado é de pelo menos um terço do 
veículo a Diesel”, explica Carlos Roma, diretor comercial da BYD no Brasil. 

Panalpina também adota 
práticas sustentáveis na 
cadeia de suprimentos

Atenta aos impactos ambientais e so-
ciais que a cadeia de suprimentos pro-
porciona, a Operadora Logística Panal-
pina Brasil (Fone: 11 2165.5700) adota 
algumas das medidas que vêm dando 
bons resultados. O diretor de qualidade 
da empresa, Adriano Bronzatto, destaca: 
“trabalhamos com duas frentes de con-
trole sustentável: a primeira é referente 
a tudo o que diz respeito aos impactos 
diretos, aqueles que a empresa gera ao 
executar suas atividades como provedo-
ra de serviços logísticos e que são resul-
tados dos insumos utilizados diariamen-
te, como uso de papel para impressões 
de documentos e a manutenção das pró-
prias instalações, em que, naturalmente, 
se consome água, energia, gera-se resí-
duos que são descartados e etc.”, ressal-
ta. Com essas ações, foi possível reduzir 
o consumo de papel na companhia em 
23,1%, assim como diminuir o consumo 
de água e energia em 10,3%. Entram 
na conta também os impactos indiretos, 
que são aqueles causados por terceiros 
ou prestadores de serviços da compa-
nhia. “Por exemplo, quando um navio 
parceiro transporta uma carga de algum 
outro país para o Brasil, isto implica em 
consumo de combustível. Nesses casos, 
não atuamos diretamente, mas ainda 
assim monitoramos”, finaliza.

CEVA fortalece parceria de 
sustentabilidade ambiental 
no Brasil 

A CEVA Logistics (Fone: 31 98806.5762) 
ampliou sua parceria com a ONG bra-
sileira Fundação SOS Mata Atlântica. 
Através da medição das emissões de 
gás carbônico nas suas operações no 
Brasil, a CEVA compensará o impacto 
ambiental através de contribuições para 
o programa de restauração florestal da 
ONG, denominado Programa Florestas 
do Futuro. Ao calcular suas emissões 

de dióxido de carbono, a empresa pode 
transformar este valor no plantio de mi-
lhares de mudas nativas brasileiras no 
bioma da Mata Atlântica, que se esten-
de ao longo da costa atlântica do Brasil. 
O bioma da Mata Atlântica é uma área 
de preservação permanente que é con-

trolada e monitorada pela SOS Mata 
Atlântica. “Nosso compromisso com a 
sustentabilidade nos ajuda a aumentar 
a conscientização junto aos colabora-
dores sobre a importância de proteger a 
nossa fauna e flora. Além disso, ele nos 
ajuda a buscar inovações e criatividade 

Parte integrante da Logweb
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em nossas operações – desde a arma-
zenagem até o transporte, desde o de-
sign da solução até a política de contra-
tação”, diz Alcides Francisco, supervisor 
de Segurança e Saúde no Trabalho da 
CEVA Brasil. Além do monitoramento 
das emissões ao longo dos últimos dois 
anos, a CEVA Brasil também introduziu 
medições do consumo de água, papel, 
madeira, papelão e resíduos sólidos nos 
sites exclusivos onde a empresa execu-
ta contratos de logística em todo o país. 
As leituras dessas medições são então 
avaliadas mensalmente para calcular 
o consumo exato de todos os recursos 
naturais. 

Hub logístico da Natura 
recebe certificação 
ambiental LEED 

O hub logístico da Natura (Fone:  
0800 11.5566) em Itupeva, SP,  recebeu a 
certificação LEED – Leadership in Energy 
and Environmental Design, ou Lideran-
ça em Energia e Design Ambiental –, 
selo de construção verde reconhecido 
internacionalmente, utilizado em cerca 
de 140 países. O empreendimento se 
destacou por sua inovação e pelo uso 
eficiente de água e de energia. O hub 
é o primeiro armazém construído para 
atender operações automatizadas com 
tecnologia moderna a receber a certifi-
cação na América Latina. “Alcançar um 
nível de eficiência energética de mais 
de 20% foi um grande desafio, pois 
a carga dos transelevadores usados 
para movimentar os paletes precisou 
ser considerada no cálculo do consu-
mo de energia do hub”, explica Angel 
Medeiros, diretor de projetos da Na-
tura. O resultado foi alcançado com a 
utilização de motores e equipamentos 
mais eficientes energeticamente e ilu-
minação LED nas áreas externas. Para 
comportar os transelevadores, o hub 
tem pé direito de quase 20 metros de 
altura. Um sistema de ventilação na-
tural garante a preservação da quali-

dade dos produtos. “Um dos grandes 
desafios deste projeto foi conciliar o 
conforto ambiental para os usuários, 
em uma edificação com pouca ilumi-
nação natural, e o conforto térmico nas 
áreas de armazenagem”, explica Carlos 
Poli Sisti, diretor da Bresco, empresa 
de investimento imobiliário responsá-
vel pelo desenvolvimento, construção 
e locação do hub logístico da Natura.  
O reconhecimento no critério “inova-
ção” se deve à pontuação exemplar 
obtida com a redução do desperdício 
de água, a prioridade de aquisição de 
materiais fabricados num raio de 800 
quilômetros da obra e a apresentação 
de um plano para reciclagem de mate-
riais pela obra. A economia de recursos 
hídricos foi possível com a utilização de 
água de reuso e o plantio de espécies 
nativas da região, que reduz a necessi-
dade de rega. O hub foi inaugurado em 
maio de 2015, com investimento de  
R$ 73 milhões em equipamentos e tec-
nologia de ponta. O armazenamento 
de caixas e paletes é feito por um soft-
ware de gerenciamento personalizado, 
que contribui com o aproveitamento 
do espaço e permite que apenas os 
produtos necessários sejam enviados 
para cada Centro de Distribuição, dimi-
nuindo a emissão de gás carbônico. No 
local, há vagas para caronistas, bicicle-
tário e uma ampla área de convivência 
dos colaboradores, além de uma área 
de preservação ambiental de aproxi-
madamente 15.000 m². Em uma área 
construída de 35.000 m², são arma-
zenados todos os produtos fabricados 
pela Natura em Cajamar, SP, e por par-
ceiros instalados em cidades próximas 
a Itupeva. De lá, as cargas são envia-
das para oito Centros de Distribuição 
espalhados pelo Brasil e também para 
os outros países onde a empresa opera 
na América Latina: Argentina, Colôm-
bia, Chile, México e Peru. Em média, o 
hub movimenta mais de 2.000 paletes 
por dia.

DHL lança ferramenta 
online que mede emissão 
de gases no transporte  
de carga

A DHL Global Forwarding (Fone: 11 
5042.5500), divisão do Grupo Deuts-
che Post DHL especializada em fretes 
aéreos e marítimos, lançou o DHL Car-
bon Calculator, ferramenta online que 
permite o cálculo do volume de gases 
que provocam o efeito estufa no trans-
porte de cargas. A ferramenta, que é 
gratuita, permite que proprietários e 
transportadores calculem as emissões 
de quase qualquer tipo de carga e mo-
dal utilizado (aéreo, marítimo, rodoviá-
rio, ferroviário, etc.). O cálculo é feito 
online e em tempo real, com base em 
algoritmos inteligentes e bases de da-
dos internacionais reconhecidas. Esses 
dados incluem a rota da origem até o 
aeroporto ou porto mais próximo, o tre-
cho principal via área ou marítima e o 
trecho final (last mile) no País destino. 
Para determinar o nível de emissões, o 
DHL Carbon Calculator usa dados de 
seu Departamento de Contabilidade 
e Controle de Carbono. A tecnologia 
utilizada reflete protocolos internacio-
nais como o Greenhouse Gas Protocol, 
o European Standard EN 16258, as-
sim como o Global Logistics Emissions  
Council. Para calcular as emissões, o 
internauta deve simplesmente preen-
cher a localização do remetente e do 
destinatário, assim como o volume e 
peso dos produtos embarcados. Basea-
dos nestas informações, o DHL Carbon 
Calculator recomenda uma rota de 
transporte, que pode ser alterada. Com 
isso, a ferramenta calcula o montante 
de CO2 e outros gases do efeito estufa 
que o transporte irá gerar. As consultas 
à ferramenta são gratuitas e não de-
mandam registro. No entanto, usuários 
registrados tem acesso a uma gama 
ampliada de funções analíticas. Acesse 
o DHL Carbon Calculator em: https://
dhl-carboncalculator.com/#/login.  
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De olho no potencial de 
crescimento do setor, One 
Medicamentos quer dobrar o 
faturamento em 2017

A distribuidora farmacêutica One Me-
dicamentos (Fone: 11 3522.9136) tem na 
mira dobrar de faturamento no próximo 
ano. A expectativa é fechar 2016 na marca 
dos R$ 30 mi e 2017 em R$ 60 mi. Para 
isso, conta não só com a performance na 
distribuição de remédios, como também 
de itens de perfumaria , vitaminas e nutra-
cêuticos – esses dois últimos, o novo nicho 
de destaque nas farmácias. “Enxergamos 
que havia uma demanda reprimida no Es-
tado de São Paulo pelas entregas rápidas 
e investimos nesse diferencial, agregando 
ainda a possibilidade da realização de 
pedidos pequenos. Entregamos pedidos a 
partir de R$ 80,00 e em menos de 24h”, 
afirma Marcos Avelar, sócio da empresa, 
complementando que “um projeto de lo-
gística customizado permite que o varejo 
diminua os gastos com estoque”. A exclu-
sividade na distribuição de nutracêuticos 
e vitaminas da marca Liteé para todo o 
Estado de São Paulo é outro diferencial. 
“A farmácia precisa ter um parceiro logís-
tico que agregue valor ao negócio, com os 
nutracêuticos, é isso que estamos fazendo, 
pois o consumidor atual quer entrar na loja 
e encontrar esses novos produtos, e esses 
precisam estar disponíveis nas gôndolas.” 
Avelar também explica que, para crescer, 
investiram em infraestrutura e expansão 
da área de atuação. “Já temos uma área 
para estoque seis vezes maior do que a do 
ano passado e estamos trabalhando para, 
em 2017, passar a atender também toda 
a região Sul e, em 2018, atuar em Minas 
Gerais”, explica. Para não perder de vista 
o pronto atendimento e agilidade de en-
trega, 130 profissionais compõem o orga-
nograma da empresa, que recebe pedidos 
online 24h, além do atendimento conven-
cional via call center e consultores externos 
em horário comercial.

FedEx inicia oferta de 
soluções logísticas para 
testes clínicos no Brasil

A FedEx Express (Fone: 3003.3339) 
anuncia aliança com a SafeLab, companhia 
especialista em soluções logísticas para os 
setores de farmácia e de saúde. Com o acor-
do, a FedEx amplia o seu portfólio no Brasil, 
passando a oferecer serviços internacionais 
de logística e transporte aéreo de materiais 
biológicos e suprimentos clínicos para tes-
tes clínicos (clinical trials). Na fase inicial do 
projeto, o serviço será disponibilizado para 
clientes que têm interesse em importar ou 
exportar estes produtos entre o Brasil e os 
Estados Unidos. A carga será transportada 
entre os dois países por um avião da FedEx 
que faz o trajeto Campinas/Memphis. Já 
no país norte-americano, a FedEx também 
será responsável pelo itinerário aéreo e 
terrestre. No Brasil, a SafeLab irá coletar, 
entregar e administrar todo o estoque dos 
materiais. Com esta aliança com a Safe-
Lab, a FedEx passa a oferecer um portfólio 
completo de serviços de transporte aéreo e 
logística, incluindo: armazém com áreas de 
estocagem em temperaturas controladas 
(2-8°C e 15-25°C); frota de veículos para 
transportes de materiais em temperaturas 
controladas (2-8°C e 15-25°C); transpor-
tes especializados de amostras de material 
biológico (UN3373/Exceptions”/UN2814); 
fornecimento de kits de embalagens para 
o transporte de amostras de material bio-
lógico, conforme regulamentação da IATA; 
fornecimento e reposição de gelo seco; 
frota própria de aviões para transporte aos  
Estados Unidos e total prioridade na en-
trega. “Trata-se de uma aliança estratégica 
que possibilitará à FedEx incluir o Brasil en-
tre seus mercados capacitados para a oferta 
de serviços especializados no setor de saú-
de”, diz Alexandre Cecolim, diretor de Su-
pply Chain da FedEx Express para a América 
Latina e Caribe. Ele lembra, também, que 
a FedEx inaugurou recentemente o Centro 
FedEx de Cadeia Fria no Hub Mundial da 

FedEx, em Memphis, EUA. Criado para pro-
teger produtos farmacêuticos e perecíveis, 
a instalação de 7.710 m² é parte da rede 
global de cadeia fria da FedEx e parte do 
portfólio das soluções FedEx® Healthcare. 

Está operando em PE o oitavo 
Centro de Distribuição da Raia 
Drogasil

A Raia Drogasil (Fone: 11 3769.5717), 
companhia considerada líder no varejo 
farmacêutico brasileiro em faturamento e 
número de lojas, inaugurou recentemen-
te o seu oitavo Centro de Distribuição no 
Brasil. Com investimento de R$ 15 milhões, 
10.000 m² de área construída e os mais 
modernos sistemas de logística farmacêuti-
ca do País, o novo CD está localizado na ci-
dade de Jaboatão dos Guararapes, em Per-
nambuco, e é estratégico para os negócios 
da companhia no Nordeste, com distribui-
ção de produtos em todas as lojas e auxílio 
logístico na expansão da rede pela região. 
Para Marcílio Pousada, presidente da Raia 
Drogasil, o novo CD expande os negócios 
da companhia, além de ser um passo im-
portante para presença da empresa em to-
dos os Estados do Nordeste. “Entendemos 
que era fundamental dispor de um CD no 
Nordeste, pois ainda temos muito que ex-
pandir nessa região de grande importância 
para os negócios da Raia Drogasil.” Presen-
te no Nordeste desde 2012 com a bandei-
ra Drogasil, a companhia tem 22 lojas em 
Pernambuco, 29 na Bahia, 9 em Sergipe, 6 
em Alagoas, 9 na Paraíba e 7 no Rio Gran-
de do Norte. Com a inauguração do CD de 
Pernambuco, a Raia Drogasil mantém uma 
estrutura logística descentralizada e escalá-
vel formada por sete centros de distribuição, 
localizados em cinco Estados – SP (São Pau-
lo, Embu das Artes e Ribeirão Preto), MG 
(Contagem), PR (São José dos Pinhais), GO 
(Aparecida) e RJ (Barra Mansa) – que tota-
lizam mais de 99.200 m² de capacidade de 
armazenamento e garantem agilidade no 
abastecimento das lojas.  
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