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A gente acredita no
poder dos transportes

para impulsionar
empresas. 



Em Jundiaí, próximo aos maiores polos logísticos
do Brasil, nascia a Jund Express!

Em 2009 resolvemos seguir nosso
sonho de empreendedorismo



PEQUENAS
ENTREGAS 

Entregas
Fracionadas 

Sistema Automatizado
e Personalizado para
entregas just-in-time

Natural que no início seguíssemos o caminho mais fácil, trabalhando com
pequenas entregas, mas em menos de um ano, já realizávamos as
principais operações de um “operador logístico”.

Afinal, como não acreditar que o transporte de cargas
personalizado e automatizado não seja uma

das maiores vantagens para as empresas?



Uma mudança que cresceu,
transformou a Jund Express
e surpreendeu a todos



Em 2014, ousamos
mais uma vez! 

Ampliamos nossos serviços com
Coleta.

Triagem.
Informações online.
Gestão de estoque.

Picking e Packing.
Cross docking.

Carga lotação e fracionada.
Transporte para transferências e

distribuição com metodologia just-in-time



Ganhamos destaque
entre os nossos clientes
oferecendo soluções para

• Transporte de cargas fracionadas.
• Agendados e dedicados.
• Operações exclusivas para matéria-prima.
• Coletas especializadas em toda região sudeste.
• Triagem.



Hoje, alcançamos 
12 milhões de 
toneladas
transportadas 
e continuamos
crescendo...



Tecnologia Serviços Atendimento Personalizado

3 pilares fundamentais

Como chegamos onde estamos hoje?

O transporte lida com Velocidade e Precisão.
Tudo que fazemos é para entregar mercadorias

com qualidade e segurança em nome dos
nossos clientes da melhor forma possível.



Por que a
tecnologia é tão
importante
para nós?

A mensuração de dados proporciona maior velocidade
de atendimento, precisão e um atendimento
personalizado para o cliente.



Estamos preparados
Agora, buscamos revolucionar

a sua operação logística



Oferecendo
A matéria-prima certa na hora certa 

Supply Chain
Com um sistema EDI integrado,

conseguimos controlar todos os pedidos
e entregar as matérias-primas na hora necessária.

Maior controle das mercadorias e faturamento
direcionado por centro de custo.



Circuito Estático
Possibilitamos um abastecimento de

produção eficaz com tempo hábil
para possíveis correções e redução de

custo operacional e de mão de obra.

Muito mais proximidade
Coleta durante todo o dia sem custo adicional.



Cross Docking
Mais benefícios com o serviço que é referência da Jund Express

1   Aplicativo de baixa para entrega.
2   Entregas frequentes em pequenas quantidades

e com custo operacional reduzido.*
3   Redução do Lead Time operacional (d+1) *

4   Redução do Turn-Over no centro de distribuição. 
5   Stock – Out Zero com operação baseada apenas em NFs emitidas.

Aumente a velocidade de produtos
e a circulação do estoque.



Logística Reversa
1    Precisão e informação em tempo real.
2   Mapeamento dos processos em todas

as etapas do retorno.
3   Implantação de protocolos e procedimentos

operacionais adequados para evitar perdas.

Atendimento personalizado com 
informação em tempo real.



E como faremos tudo isso?



Com um time entrosado, competente e com vontade de crescer.



É uma questão de ação!
Afinal, ser o primeiro não é uma questão de posição
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