Soluções integradas
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS • EMBALAGEM • PROJETOS ESPECIAIS

O resultado do nosso trabalho
reflete os nossos valores.
Somos uma empresa jovem, criada em 2010, com uma
visão inovadora, aliada a um time experiente com mais
de 30 anos nas áreas de produção, logística,
outsourcing e serviços.
VISÃO
Transformar em realidade as necessidade de nossos
clientes, com soluções ágeis, práticas e custo adequado.
MISSÃO
Prover soluções integradas com qualidade e eficiência.
VALORES
Trabalho em Equipe, Ética, Agilidade e Flexibilidade.

UNIDADE LOGÍSTICA

Alphaville

Warehouse,
centro de reparos
e escritório
✔ 600 posições pallets
✔ 4 docas
✔ Sistema de segurança:
• Segurança
• Controle acesso biométrico
• Controle de visitantes e
estacionamento
✔ Gerador elétrico no site
✔ Sala de reunião e estações
de trabalho para clientes e
fornecedores
✔ Logística direta e reversa
✔ VMI ( Vendor Management
Inventory)
✔ Call center
✔ Montagem de kit
✔ Retrabalho de embalagem/
Produtos

UNIDADE LOGÍSTICA

Sorocaba

Warehouse,
centro de reparos
e escritório
✔ 3500 posições pallets
✔ 4 docas
✔ Sistema de segurança
• Eclusa para carros e caminhões
com dilacerador de pneus
• Segurança armada 24 horas
• Controle de visitantes
• Estacionamento para visitantes
✔ Gerador elétrico no site
✔ Sala de reunião e estações de
trabalho para clientes e
fornecedores
✔ Logística Direta e Reversa
✔ VMI ( Vendor Management
Inventory)
✔ Planejamento Logistico
✔ Kitting e Retrabalho

Solução completa e integrada
para seu fluxo logístico

Logística Integrada
A QPRO oferece outsourcing logístico completo, garantindo um
processo eficiente desde o recebimento do material, passando por
manuseio, controle, armazenamento, até a entrega. A nossa
experiência atendendo a grandes marcas do mercado é resultado
de um aperfeiçoamento ao longo do tempo, que garante um
processo logístico limpo, seguro e rápido. O Fulfillment Logístico
da QPRO é uma excelente alternativa para redução de custos
operacionais, com a segurança de um processo integrado e focado
nas necessidades específicas de cada cliente.

Serviços logísticos

Expandindo possibilidades
Projetos Especiais
Visando auxiliar nossos clientes na implementação de soluções, temos uma equipe pronta para prestar os
seguintes serviços:
✔ Terceirização de mão de obra (engenheiros, compradores, planejadores, técnicos, gerentes de projetos, etc.)
✔ Mapeamento, análise e otimização de processos (técnicos e ambientais)
✔ Análise estatística
✔ Design gráfico e mecânico (embalagens, totens, quiosques, etc.)
✔ Desmontagem de site (reinstatement)
✔ VMI (Vendor Management Inventory)

Soluções inteligentes em
embalagem e manuseio

Embalagem
Oferecemos serviços de embalamento e montagem de kits com
excelente qualidade final, e com processos desenvolvidos
especialmente para os seus produtos. Nossa mão-de-obra
especializada garante um serviço rápido, com total segurança e
sem perdas.

Calços e proteções desenvolvidos para
as suas necessidades específicas

Fornecemos conforme as necessidades de cada cliente e as especificidades de cada produto, acessórios de
proteção e calços tanto para a segurança do produto no transporte quanto para acondicionamento na embalagem.
AIR-PACK
Solução de proteção baseada em pequenos tubos
infláveis. O ar comprimido dentro dos tubos auxilia na
proteção durante o transporte.
POLPA MOLDADA
Acompanhando o compromisso da QPRO com o meio
ambiente, provemos calços com material reciclado,
moldados conforme a necessidade de cada cliente.

EPE - POLIETILENO EXPANDIDO
A espuma EPE é um material totalmente
customizável, que pode ser produzido em diversas
espessuras, formatos e densidades. É indicada,
principalmente, para itens frágeis, como eletrônicos,
por necessitarem de proteção extra contra impacto e
variação de temperatura.
EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO
O EPS é um tipo popular de plástico celular rígido
que pode ser produzido em diversos formatos e
sendo também indicado para proteção contra
impacto e variação de temperatura.

HUB DE EMBALAGENS
(VMI - VENDOR MANAGEMENT INVENTORY)
O Hub de embalagens da QPRO converge manuseio,
embalamento, linha de montagem e armazenamento no mesmo
local, resultando em qualidade, menor tempo e redução de
custos. Para isso, a QPRO conta com uma infraestrutura
completa, espaços amplos e cuidadosamente projetados e
equipe altamente qualificada. O Hub de Embalagens da QPRO,
garante os seguintes benefícios para o seu negócio:
✔ Evita aquisição de novos espaços para armazenamento;
✔ Liberação de espaços internos para operações relacionadas
ao core business do cliente;
✔ Um único fornecedor cuidando de diversos processos,
melhorando a eficiência administrativa;
✔ Mais segurança para seu estoque;
✔ Processo logístico integrado, garantindo mais rapidez;

PRODUÇÃO DE CALÇOS DE PROTEÇÃO
A QPRO produz, conforme as necessidades
de cada cliente e as especificidades de cada
produto, acessórios de proteção e calços
tanto para a segurança do transporte quanto
para acondicionamento na embalagem.
SCREENING
Ofeceremos também o serviço de verificação
de produtos ou partes, seguindo as
instruções técnicas dos clientes
MONTAGEM DE KITS E SUBCONJUNTOS
Estamos equipados para prover serviços de
montagem de kits ou subconjuntos

Conheça as diretrizes da
responsabilidade empresarial QPRO
SGI - Sistema Integrado de Gestão
Para a prestação de serviços de Gestão Ambiental, Logística Reversa e Outsourcing, em
âmbito nacional, definimos a seguinte Política do Sistema de Gestão Integrada:
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Assegurar a Satisfação
do Cliente pelo
atendimento
adequado, qualidade
dos serviços e
cumprimento dos
prazos estabelecidos;

Preservar o
meio-ambiente,
através do
estabelecimento
de objetivos e
metas;

Comprometimento com
a Melhoria Contínua do
Sistema de Gestão
Integrada e
atendimento aos
Objetivos e Metas
estabelecidos;

Cumprir toda a
legislação e
normas ambientais
aplicáveis;

Promover ações
de educação e
treinamento de
todos os seus
colaboradores.

Nossos
clientes

Obrigado!
+55 11 4195-2727
comercial@qpro.com.br

www.qpro.com.br

