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Sobre a Volo Logística

Somos uma empresa jovem preocupada com o atendimento 
especializado e customizado

Investimos fortemente em nossa cultura organizacional

Equipe engajada e processos maduros resultam em clientes 
apaixonados

As nossas instalações físicas foram pensadas e 
planejadas em função do mercado que 
escolhemos atender

Oferecemos uma melhor 
condição de trabalho 
para quem nos representa 
diariamente em nossa prestação 
de serviço junto aos nossos clientes

Tudo é pensado afim  de proporcionar 
um ambiente inspirador e um clima 
organizacional  propício para todo dia 
servirmos nossos clientes.



Visão Compartilhada

Propósito
Servir com Amor 

através da Logística

Visão
Pessoas felizes e comprometidas 

em um ambiente inspirador e 
clientes apaixonados

Valor 
Comprometimento
Honestidade
Respeito

Amor
Fé 

Humildade



Idealizadores 

“Existe uma oportunidade 
na cadeia logistica, 

participar como 
protagonista neste 

ambiente integrando 
empresas e pessoas nos 
encanta. Temos como 

missão criar um ambiente 
de excelência e resultado 
para todos que participam 

deste ecossistema”

GIOVANNI CERVIERI ANDREA CERVIERI EDUARDO LEONEL

“Acredito que o propósito 
da empresa e vida pessoal 
tem que fazer sentido. O 
equilíbrio de um empresa 

plena me fascina, onde 
clientes e colaboradores 

trabalham uns para 
os outros. Com isso o 

resultado é vivido como 
consequência. Valores 
virtuosos são a base

 desse trabalho”

“A gente entende que 
cada cadeia logística é 
única e que é, antes de 

tudo, uma cadeia de 
negócios. Só entendendo 
profundamente o negócio 
dos nossos clientes é que 
podemos efetivamente 

contribuir para
o seu sucesso”





E-Commerce 

Utilizando as melhores práticas de WMS (Sistema de Gerenciamento de 
Armazém) conquistamos em nossa operação excelência e controle:

•  Organização de produtos por endereçamento único

• Rastreabilidade de todo o fluxo operacional

•Separação ágil e eficaz, garantindo nível elevado de satisfação 

• Nossa organização e sistematização de endereçamento no 
armazém, permitem fluidez, agilidade e qualidade 
em toda a operação

• A Volo conta com uma 
plataforma sistêmica, um processo 
estruturado, seguro e rastreável o 
que permite um controle operacional 
eficaz e integrado aos mais variados 
sistemas de gestão de armazenagem de 
pedidos de nossos clientes 



Operador Logístico

• As nossas instalações contam com amplos pátios de manobra e 
diversas docas, que nos permite ofertar níveis elevados em nossos 
processos de recebimento e despacho de mercadorias em simultâneo 
para nossos clientes

A auditoria em 100% dos itens recebidos em nosso armazém é 
garantido através dos seguintes processos:

• Validação unitária dos produtos por meio de leitura de código de barras

• Auditoria por meio de gravação de 
imagens - CFTV

• Movimentação de volumes por 
meio de endereçamento físico e 
sistêmico

• Estruturas dedicadas para os processos 
de recebimento e expedição, elimina 
o fluxo cruzado e garante maior fluidez e 
conforto para nosso parceiros



Logística Reserva

• A Volo Logística tem como sua especialidade o mercado de varejo de 
moda, e com isso busca constantemente atender as necessidades de 
um seguimento exigente e que possui uma complexidade única

• Uma das etapas do processo de gestão logística para o varejo 
de moda está na operação de logística reversa, seja para 
cliente internos (lojas próprias e franquias) ou na operação 
de multimarcas e e-commerce



Logística Reserva

• Todo processo de logística reversa das lojas para o armazém passa 
pelas etapas de validação e triagem da mercadoria, garantindo a 
integridade, categorização e qualidade peça a peça

• Nesse processo é muito importante garantir a calibração da 
atividade para alcançar uma triagem perfeita, que deve destinar os 
produtos para um novo ciclo de venda ou para um mercado de outlet, 
conforme a política comercial de cada cliente

• A finalização do trabalho conta com a segregação 
sistêmica e física dos produtos, por meio da 
separação por categorias de qualidade 
indicadas por cores



Logística Reserva

• Temos um diferencial como operador logístico no que compete 
a reversa dos produtos indiretos de lojas, tais como mobiliário, 
manequins, embalagens, dentre outros

• Ao chegar aqui realizamos o trabalho de triagem dos materiais, 
embalagens dos passíveis de reutilização em campanhas futuras e, 
descarte dos produtos ruins

• Em caso de descarte, em harmonia com os requisitos ambientais 
internacionais, temos parceria com uma empresa 
de reciclagem para uma correta destinação



Serviços Especiais 

• Um dos nossos diferenciais para nossos clientes está no 
compromisso de garantir parte de seus resultados operacionais, e 
uma das formas de entregar valor agregado a operação de varejo 
de moda está em nossa oficina de pequenos reparos que atua 
diretamente com o controle de qualidade

• O processo de execução de pequenos reparos garante aos nossos 
clientes a capacidade de recuperação e retorno de produto de alto 
valor agregado diretamente ao ponto de vendas

• Nossos parceiros terão a sua disposição 
a uma infraestrutura de lavanderia 
e passadoria especializada, 
o que garante processo de 
garantia de qualidade 
e satisfação dos clientes



Serviços Especiais 

• Nossos estúdios permitem fotos de produtos para e-commerce ou 
fotos para catálogos impressos ou mesmo virtuais

• O conceito de studio Volo oferece a facilidade aos nossos clientes 
da utilização de uma estrutura de estúdio fotográfico para 
atender as necessidades de mercado, garantindo 
o sucesso de nossa parceria



TI - Infraestrutura

• Infraestrutura 100% monitorada



TI - Monitoramento 
• Monitoramento ativo de Link e Conexões



TI – Middleware VOLO “BIM”

• Nossa capacidade de conectar e integrar 
com diversos sistemas “ERP”, torna-se possível 
em função da inteligência e flexibilidade 
garantida através da nossa plataforma de 
integração (Middleware)



TI – BI e ERP de gestão corporativo

• A Volo possui uma plataforma de 
gestão apoiada pela melhores soluções 
sistêmicas de mercado



TI – WMS Alcis

A Volo tem parceria com um dos principais 
desenvolvedor de solução WMS do mercado, 
o que nos garante:

• Adaptação flexível aos processos da empresa
• Possibilidade de expandir o sistema para 
requerimentos de crescimento
• Multi-depósito & Multi-proprietário de estoque
• Status de pedidos em tempo real
• Rastreabilidade de todas as operações
• Gestão do depósito em tempo real
• Códigos de barra
• Radiofrequência
• RFID



Nossos Cases



Nossa caminhada na moda
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Santana Business Park - oferece excelente infraestrutura e segurança, construído dentro das 
mais rígidas normas de qualidade. 

Áreas modulares a partir de 1.419 m² à 30.011,88 m²
❖ Pé Direito de 12 m
❖ Fácil acesso pelas rodovias Castelo Branco e Anhanguera
❖ Zonemento ZUPI-1, para qualquer atividade industrial
❖ AVCB ocupação J4 com Sprinkler
❖ Completa infraestrutura de segurança

Localização: Estrada Tenente Marques, 1818 – Fazendinha - Santana de Parnaíba - SP
Permite fácil acesso a pelas Rodovias Castelo Branco e Anhanguera. A região de Santana de 
Parnaíba tem se consolidado como um importante polo de empreendimentos industriais, de 
logística e distribuição do estado de São Paulo. A região oferece facilidades, como bancos, 
shopping centers, hotéis e variados serviços.

Características gerais
❖ Paredes internas removíveis que possibilitam ampliar ou reduzir o espaço facilmente
❖ Piso industrial de alta resistência (5 ton/m²).
❖ Áreas para escritórios a partir de 205 m² em cada módulo.
❖ Iluminação e ventilação dimensionadas para garantir segurança e conforto térmico em

qualquer época do ano.
❖ Gerador de energia para áreas comuns
❖ Bombeiro: ocupação J4 com sprinkles
❖ Zoneamento: ZUPI I (industrial).

Segurança
❖ Garra de tigre fura pneu para bloqueio de caminhões e carros.
❖ CFTV - circuito fechado de câmeras monitoradas permanentemente.
❖ Sistemas de alarme e sensores de presença.
❖ Controle de acesso eletrônico e guarita blindada. 2

Soluções – Infraestrutura do CDS (Centro de Distribuição 
Santana de Parnaíba

12
12

11
11

23
23

Projetos em implantação

Santana Business Park - oferece excelente infraestrutura e segurança, construído dentro das 
mais rígidas normas de qualidade. 

Áreas modulares a partir de 1.419 m² à 30.011,88 m²
❖ Pé Direito de 12 m
❖ Fácil acesso pelas rodovias Castelo Branco e Anhanguera
❖ Zonemento ZUPI-1, para qualquer atividade industrial
❖ AVCB ocupação J4 com Sprinkler
❖ Completa infraestrutura de segurança

Localização: Estrada Tenente Marques, 1818 – Fazendinha - Santana de Parnaíba - SP
Permite fácil acesso a pelas Rodovias Castelo Branco e Anhanguera. A região de Santana de 
Parnaíba tem se consolidado como um importante polo de empreendimentos industriais, de 
logística e distribuição do estado de São Paulo. A região oferece facilidades, como bancos, 
shopping centers, hotéis e variados serviços.

Características gerais
❖ Paredes internas removíveis que possibilitam ampliar ou reduzir o espaço facilmente
❖ Piso industrial de alta resistência (5 ton/m²).
❖ Áreas para escritórios a partir de 205 m² em cada módulo.
❖ Iluminação e ventilação dimensionadas para garantir segurança e conforto térmico em

qualquer época do ano.
❖ Gerador de energia para áreas comuns
❖ Bombeiro: ocupação J4 com sprinkles
❖ Zoneamento: ZUPI I (industrial).

Segurança
❖ Garra de tigre fura pneu para bloqueio de caminhões e carros.
❖ CFTV - circuito fechado de câmeras monitoradas permanentemente.
❖ Sistemas de alarme e sensores de presença.
❖ Controle de acesso eletrônico e guarita blindada. 2

Soluções – Infraestrutura do CDS (Centro de Distribuição 
Santana de Parnaíba
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Onde Estamos

Santana Business Park
• Pé Direito de 12 m
• Fácil acesso pelas rodovias  Castelo Branco 
e Anhanguera
• Zonemento ZUPI-1, para qualquer 
atividade industrial
• AVCB ocupação J4 com Sprinkler
• Completa infraestrutura de segurança
• Piso industrial de alta resistência (5 ton/m²)
• Disponibilidade de áreas para escritórios
• Iluminação e ventilação dimensionadas para 
garantir segurança e conforto térmico em 
qualquer época do ano
• Gerador de energia para áreas comuns

Localização
Estrada Tenente Marques, 1818  
Fazendinha - Santana de Parnaíba – SP
Permite fácil acesso a pelas Rodovias 
Castelo Branco e Anhanguera



Nosso CD

HALL E ACESSO AOS ESCRITÓRIOS

SALA DE CLIENTES



Nosso CD

RECEPÇÃO SHOWROOM PARA 
MOSTRUÁRIOS DE CLIENTES

ESTUDIOS PARA FOTOGRAFAR 
PRODUTOS DE E-COMERCE

VOLO CAFÉ ESCRITÓRIOS SALA DEDICADAS AOS USO 
DE CLIENTES - LACOSTE

Nosso CD



Infraestrutura do CDS - 
Centro de Distribuição Santana de Parnaíba

RECEBIMENTO E ETIQUETAGEM DE PRODUTOS



Infraestrutura do CDS -
Centro de Distribuição Santana de Parnaíba

ECLUSAS DE RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO

ARMAZENAMENTO EM PORTA PALETES



Infraestrutura do CDS -
Centro de Distribuição Santana de Parnaíba

ARMAZENAGEM E PICKING EM MEZANINOS



Infraestrutura do CDS -
Centro de Distribuição Santana de Parnaíba

ESTEIRAS PARA MOVIMENTAÇÃO 
ENTRE OS PISOS DO MEZANINO

ESTAÇÃO DE CHECKOUT



Obrigado,


