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Em cerimônia realizada na última quinta-feira, dia 11 de abril, a rede de varejo
Magazine Luiza premiou os melhores parceiros em transporte de 2012. O prêmio,
intitulado 1º Top Quality – Transportes Magazine Luiza, revelou 11 vencedores em
seis categorias: E-commerce, Lojas, Courrier, Carreteiro, Motorista da Frota e
Inovação.
Para a premiação a empresa avaliou o trabalho desenvolvido durante o ano
passado, por todos os seus parceiros, das 34 empresas transportadoras, passando
pelos 790 motoristas agregados até os 185 condutores da frota própria.
Na categoria E-commerce o primeiro lugar coube à Transportadora Jandira, ficando
o segundo e terceiro lugar para a Transportadora Panex e Mira Transportes,
respectivamente. Na categoria Lojas o primeiro lugar ficou com J.Costa
Transportes, sendo que o segundo lugar foi para Domicilio Transportes e o terceiro
para Jaeger Express. Já a categoria Courrier houve empate na pontuação e,
portanto, o prêmio foi recebido pelas duas empresas, Correios e Total Express.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Nas outras três categorias houve apenas um premiado, avaliado pela empresa
como o Melhor dos Melhores. Na de Carreteiro, o vencedor foi Mauri Junior de
Santa Catarina, na de Motorista da Frota Magazine Luiza, o prêmio foi para Fabiano
Preite, e na de Inovação foi para o carreteiro Clayton Cardia, reconhecido por
adotar baixas on-line nas entregas que realiza na região de Campinas. A partir
dessa experiência a tecnologia foi replicada pela rede de varejo para outros
parceiros carreteiros e por isso a cerimônia também premiou a empresa que fez
esse desenvolvimento, a Proxer.

Volvo lança série especial comemorativa
aos seus 85 anos

“Nosso objetivo com esta premiação foi reconhecer o trabalho de qualidade que os
transportadores realizaram no ano passado e que foi significativo para a empresa e,
a partir dessa avaliação, preparar nossos parceiros para os desafios de 2013”,
explica Monir Reis, gerente nacional de Transportes do Magazine Luiza,
acrescentando que essa premiação passa a ser um evento permanente no
calendário da empresa, a ser realizado todo ano.
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Durante a cerimônia, o diretor de Logística do Magazine Luiza, Ricardo Rodrigues,
ressaltou o quanto a evolução nos serviços de transporte tem ajudado no
crescimento da empresa. “Houve um momento, quando a empresa teve um
aumento da demanda que tornou as operações mais complexas, que havia um
descompasso no serviço de entregas, chegando a afetar os negócios. Em 2012 foi
um grande momento para o Magazine Luiza, embora sem ainda atingir a
lucratividade desejada, por isso estamos projetando para 2013 um novo momento,
no qual a logística contribuirá com os negócios.”
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