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Melhorias em processos
Especialista em transporte e serviços logísticos pretende focar em novos
projetos para este ano
exige rapidez e eficiência. Nesse caso, o
transporte, a armazenagem e o manuseio precisam de atenção especial, pois
necessitam de muito cuidado. “A principal diferença é que invariavelmente
materiais publicitários são perecíveis,
já que tem prazo limite para entrega
e após a data da campanha, não tem
mais valor algum”, observa Bezerra.
Os demais serviços oferecidos incluem reorganização e otimização de
material nos armazéns e centros de
distribuição; reestruturação do processo
de recebimento, embalagem, expedição e
distribuição; transferências da indústria
para a central; cross docking; estocagem
dinâmica e estática (congelados, resfriados e secos); entre outros.
A Efficient mantém um Programa de
Qualidade que visa garantir assistência
completa aos seus clientes. As atividades e os resultados são avaliados e
analisados periodicamente para manter
a qualidade, levando em consideração
três estruturas bases: profissionais,
procedimento e segurança.
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Efficient Express é especializada em transporte
aéreo e rodoviário, além
de oferecer serviços logísticos. A empresa atende
confecções, empresas de publicidade e
marketing e algumas operadoras logísticas e transportadoras. Sua matriz está
localizada no bairro de São Cristovão,
na capital do Estado do Rio de Janeiro.
Já sua filial está localizada na capital
do Estado de São Paulo. Já sua filial
está localizada na capital do Estado de
São Paulo.
Segundo Elio Bezerra, diretor da
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Efficient Express, a empresa pretende,
em 2014, iniciar processos de logística
integrada, que trata da integração do
transporte, armazenagem e manuseio.
“Hoje recebemos os produtos acabados dos fornecedores ou mesmo de
nosso cliente, fazemos a conferência,
manuseio, separação, embalagem e
distribuição. Não consideramos Logística Integrada, pois não controlamos e
planejamos compras”, afirmou.
Um segmento que a operadora
atende é o publicitário, sendo responsável pela entrega de materiais promocionais nos pontos de vendas, que

