Mosca Logística agrega tecnologia em suas
operações para o varejo
Priorizando a inovação e contínuos investimentos com o objetivo de satisfazer
quem utiliza seus serviços, a Mosca Logística acaba de colocar em operação, o
Sorter, Sistema Automatizado de separação de carga, que permite padronizar
as técnicas operacionais. Com capacidade para 2.400 volumes/hora,
aumentará ainda mais a sua capacidade de processamento para geração de
novos negócios e postos de serviço. A empresa também homologou a ativação
de 130 aparelhos para aperfeiçoar a qualidade de informação, realizando assim
as baixas de entregas em tempo real (on time).

Com vasta experiência, a Mosca Logística consolidou suas operações no
atendimento para o varejo, voltado para o segmento supermercadista. Sua
atuação é voltada para carga fracionada com atendimento de 100% do estado
de São Paulo. Possui uma equipe altamente especializada em operações
direcionadas para a preparação dos pedidos e entrega para supermercados,
atacadistas e distribuidores.

A matriz está localizada na cidade de Campinas, interior de São Paulo, em um
moderno terminal de 10.000 m² (Cross-Docking) com 64 Docas. Conta ainda
com 12 filiais posicionadas estrategicamente em todo território paulista. A
Mosca Logística está apta para atender diversos segmentos da indústria,
como: alimentos, confeitos, domissanitários, utensílios domésticos, bazar, pet,
bebidas, higiene pessoal e cosméticos.
A experiência de seus colaboradores e seus serviços de qualidade
proporcionam aos clientes inúmeros benefícios, principalmente a redução de
custos e de prazos na distribuição e abastecimento dos PDV´s. Realiza ainda
todo o acompanhamento desde o pedido de coleta até a entrega final, com
aplicação de tecnologia de ponta existente no mercado, para trazer

tranqüilidade e segurança aos clientes. Também oferece consultoria para
assessorar os clientes sobre o melhor modo de operacionalização, com
emprego de compliance e leis vigentes.
A empresa oferece flexibilidade aos clientes, numa base Door-To-Door, além
de 744 posições verticalizadas para realizar o módulo de agendamento.

Com seriedade e compromisso, a equipe é focada na preparação e segregação
para logística reversa e coleta de produtos impróprios para o consumo, SAC
personalizado no acompanhamento das entregas em tempo real, interagindo
desta forma, com a indústria para a solução das ocorrências, equipamentos de
última geração na movimentação de mercadorias, frota padronizada e terminais
amplos e seguros.
A Mosca Logística se orgulha em ter um alto nível de satisfação de seus
clientes, fruto de um know-how de uma gestão dedicada na atuação no
segmento de varejo, prestando serviço para grandes corporações nacionais e
multinacionais líderes de mercado em seu segmento.
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