


A Sudeste Armazéns Gerais, há 20 anos no mercado, apresenta uma série de serviços que vão além da

simples armazenagem de produtos. Com uma equipe completa, comprometida e em constante

aperfeiçoamento, a companhia oferece atendimento e pacotes de serviços personalizados, de acordo com a

necessidade de cada cliente.

Partindo desta premissa, a Sudeste proporciona agilidade e precisão em movimentação de carga,

descarga, picking e packing – separação e embalagem – com equipamentos apropriados como empilhadeiras,

paleteiras e coletores de código de barra, tudo isso agregado à ampla expertise de operação e

compartilhamento de custos. Além disso, a companhia ainda dedica uma equipe fiscal especializada em

analisar o enquadramento e as legislações referentes ao nicho de atuação do cliente.



Unidade Ipiranga

Viaduto Pacheco Chaves, s/n º

15.000 m²de armazéns e 10.000 m² de 

pátios

Unidade Mooca

Av. Presidente Wilson, 1297

6.000m²de armazéns e 4.000 m² de 

pátio

Anhanguera |      Imigrantes |      Via Dutra |      Castelo Branco |      Raposo Tavares |      Regis Bittencourt |      Bandeirantes

Nossos armazéns estão estrategicamente posicionados na Cidade de São Paulo.

As unidades  Ipiranga e Mooca, estão localizadas na rota

de acesso das principais rodovias e fora das áreas de restrição.



✓ Separação de pedidos (Picking e Packing)

✓ Armazenagem e Gestão de Estoque

✓ Inventário

✓ Montagem de Kits

✓ Retirada de Amostras

✓ Etiquetagem

✓ Paletização

✓ Consulte-nos

A Sudeste buscando sempre oferecer um trabalho completo e de

qualidade, oferece um grande leque de serviços, e cada cliente tem

sua operação desenhada de acordo com suas reais necessidades.

Para garantir total eficiência, a Sudeste junto com cada cliente,

elabora um manual estabelecendo padrões operacionais. Assim

garantimos qualidade e eficiência em cada uma das operações

realizadas por nossa equipe.

Recebimento, armazenagem.

Visualização on-line do estoque
Conferência e

Separação do Material

Sistema WMS em Nuvem.

Equipes treinadas e experientes

Embalamento,

Etiquetagem e expedição

Emissão de documentos

Fiscais para transporte



➢ Transportes dedicados

➢ Cross-docking

➢ Distribuição

➢ Remoção de Containers

➢ Logística Reversa e outros...



✓ A logística In-House abrange todos os movimentos dentro

das plantas de produção:

✓ Controle de estoque

✓ Fornecimento de operadores

✓ Operadores e empilhadeiras

✓ Sistema informatizado de controle de estoque

✓ Separação de mercadorias por categoria

✓ Separação de mercadorias para carregamento e expedição

✓ Etiquetagem de caixas

✓ Paletização

✓ Entre outros...

Avaliação e entendimento do escopo e métodos

Entendimento, documentação, elaboração do manual de

procedimentos e aplicação de treinamentos

Execução dos processos dentro do escopo acordado em

conformidade com o manual de procedimentos

Monitoramento da cadeia de processos desenhados

Estudo com base em telemetria e visão geral de processos

Correção, validação e formalização dos processos
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➢ E.D.I. dos nossos armazéns com clientes e fornecedores, através

da NFe na entrada, na saída e no retorno de armazenagem;

➢ Notas fiscais aguardando cobertura fiscal, solicitação e

requisição de materiais;

➢ Estoque fiscal, estoque físico e estoque valorado;

➢ Parametrização dos valores e operações definidas em negociação;

➢ Gestão de contratos;

➢ Inventário de terceiros;

➢ Integração com sistemas contábeis e fiscal (SPED);

➢ Relatório para cobrança dos serviços apurados no período;

Com o WMS próprio em Nuvem da Sudeste, as

informações atualizadas sobre os produtos dos clientes

estão sempre a disposição em qualquer lugar e a qualquer

hora através da internet, auxiliando na tomada de decisões

importantes para o negócio de nossos clientes.



➢ Economia com Impostos, Energia elétrica, Conservação/Manutenção predial, Equipamentos de movimentação e armazenagem

(paleteiras, empilhadeiras, porta paletes, prateleiras);

➢ Investimentos em equipamentos ou aquisição de um novo imóvel, ou ainda ampliação da sua sede para ter a estrutura adequada

para um armazém funcionar adequadamente;

➢ Compartilhamento dos custos de logísticas de armazenagem com outros clientes;

➢ Softwares de gestão de estoque;

➢ Gestão, Salários (e encargos) dos funcionários;

➢ Transformar custo fixo em variável;

➢ Foco em sua atividade fim

Custos fixos transformados em custos variáveis, menos burocracia,

economia com ativos, não precisar efetuar a gestão de recursos humanos e folha de pagamento.



➢ Portaria e controle de acesso em todas as unidades 24 horas por dia e 7 dias por semana

➢ Procedimentos internos de segurança para funcionários, clientes e fornecedores

➢ Monitoramento via CFTV terceirizado a distância em tempo real

➢ Áreas delimitadas e com controle de acesso

➢ Medidas de combate a incêndio com equipes treinadas e equipamentos adequados

➢ Hidrantes estrategicamente posicionados e áreas devidamente sinalizadas

➢ Extintores adequados a cada tipo de produto e instalação

➢ EPI’s adequados a cada operação



Clever Jorge
Comercial
E-mail: comercial01@sudesteag.com.br
Celular Direto: (11) 9.6904-5938 (Também WhatsApp)
Fixo: (11) 2915-0079

www.sudesteag.com.br

mailto:comercial01@sudesteag.com.br

