comex
possui equipes dedicadas para cada
setor, evitando que a o operacional
do setor de importação venha fazer o
serviço da exportação e vice-versa, com
isso ganhando mais agilidade e eficiência
nas nossa operações. “Estamos fazendo
um upgrade, tanto nos nossos sistemas
de importação como de exportação
para trazer maior comodidade aos
nossos clientes e ter um Real Time do
que está acontecendo com as cargas”,
afirma Fernando Komar Corrêa, diretor
da BRACENTER.

Bracenter consolida
Hub LCL no mercado
de agentes de carga
Por Fernanda Miranda

V

isando novas parcerias em
2008, a Bracenter - Centro
Brasileiro de Armazenagem e
Distribuição, realizará novos
investimentos em suas instalações, a fim
de continuar mantendo um excelente
serviço para seus atuais parceiros e assim
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criando oportunidade de obter novos
negócios. Utilizando seu serviço inovador
no mercado há 4 anos, a BRACENTER
hoje conta com uma operação eficiente
na desconsolidação e consolidação de
cargas, juntamente com o Trucking de
Importação e Exportação. A BRACENTER

Lançando o Trucking Service no Brasil
para cargas LCL de Importação, a
Bracenter é uma empresa de Logística
da Cia. Bandeirantes de Armazéns Gerais,
onde hoje as operações de importação
são feitas nos armazéns XXII e XXIII do
porto de Santos. “Antes da criação da
BRACENTER, os agentes de cargas tinham
que esperar muito tempo para completar
um contêiner para outro destino que
não fosse o porto de Santos ou então
mandavam as cargas via Buenos Aires”,
explica. Komar, que já teve passagem no
setor de desembaraço em uma indústria
de Cubatão, sempre trabalhou como
agente de carga e está nesse mercado
há 8 anos. “Minha missão e foco estão
sempre voltados para inovação e poder
criar alternativas logísticas para nossos
clientes onde agregamos valores e
qualidade”, diz.
Na operação de Exportação a Bracenter
conta hoje com REDEX próprio. A empresa
conta hoje com 110 funcionários e
possui parceiros em diversos estados
espalhados pelo Brasil. Ela oferece
serviços de Desconsolidação de Carga
(Importação) e Trucking Importação
com destinos a Canoas, Itajaí, Curitiba,
Paranaguá, Rio de Janeiro, Betim, Vitória
e Salvador, e também Consolidação
de Carga (Exportação) e Trucking
Exportação de origens Canoas, Itajaí,
Curitiba, Rio de Janeiro e Betim.
A empresa está estudando novas
rotas e serviços para poder atendar
a necessidade do mercado. Outras
informações podem ser obtidas pelo
telefone: (13) 2101-5959 ou pelo site
www.bracenter.com.br
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