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EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES LOGÍSTICAS 
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EMPRESA 

DESDE 1986 

Desde 1986 no ramo de transportes com sede própria, galpão para armazenamento 
com câmera frigorífica, condomínio fechado com segurança 24 horas, e uma frota 
completa de veículos refrigerados, a Rodoluki vem, ao longo dos anos de vasta 
experiência, expandindo seus negócios de forma sólida e consistente. 
 
A empresa se destaca dentro do mercado logístico por tratar cada cliente de forma 
individual e, assim, disponibilizar toda a infraestrutura e soluções logística necessárias 
para o sucesso na entrega das mercadorias; além de oferecer, de acordo com suas 
necessidades, recursos específicos a um custo altamente competitivo. 
 
A Rodoluki conta com sistema de tecnologias da informação padrão Proceda,  
com gestão TMS e WMS. 
 

Apólice Seguro: Porto Seguro RCTR-C / RCF-DC 
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EMPRESA 

· Portaria 24hs 
 

· Pátio para veículos; 
· Expedição 24 hs; 

· Salas comerciais para locação; 
· Infra completa para telefonia e internet; 

· Vestiário e refeitório no local; 
 · 7 docas  

Base Operacional Osasco - SP 
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NOSSO NEGÓCIO 
Soluções de transporte e logística, agregando  
valores aos produtos de nossos clientes 

NOSSO VALORES 
- Orientação para o Cliente  
- Valorização do ser humano  
- Dignidade do Trabalho  
- Ética  

NOSSO CRENÇAS 
- Valorizar o grande, o médio e pequeno cliente.  
- Manter a excelência em todas as etapas do processo  
- Falar a linguagem da parceria efetiva  
- Diferencial na qualidade da prestação de serviços  

COMO EMPRESA 
E de forma estratégica, a RODOLUKI diversificou 

suas atividades afins de oferecer a seus clientes 

serviços integrados.  

Atualmente se especializou em armazenamento 

de carga congeladas e resfriadas, oferecendo 

gestões logísticas integradas e sob medida, para 

as necessidades de seus clientes a um custo 

altamente competitivo. 
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ESTRUTURA 

Cargas Fechadas 
Cargas Fechadas 

ESTRUTURA 

Dispõe de uma infraestrutura completa para atender ao cliente, apoiando-se na constante 
modernização de sua frota e equipamentos, para que tenha a satisfação e confiabilidade como o 
maior objetivo de seus serviços. 
 
A Rodoluki é uma empresa direcionada ao transporte de cargas secas e frigoríficas em geral, 
trabalhando nas seguintes categorias: 
 
 
 - Cargas Fechadas 
 
- Cargas Fracionadas 
 
- Armazenagem e Distribuição 
 
- Atendimento Just in Time 
 

- Logística Promocional / Reversa 
 
- Estoque On-Line. 
 
- Cross-Docking 
 
- Atuamos em todo o território Nacional 
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ESTRUTURA ESTRUTURA 

Nossa empresa possui veículos próprios,  com idade média da frota de 5 anos.  
Possuímos também uma grande frota de veículos autônomos e agregados. 

Nossos veículos rodoviários são: 

  

FROTA 
5 Anos 

FR 

Carroceria 

Baú 

Frigorífico 

CARRETAS / TRUCKS 

Carroceria 

Baú 

Frigorífico 

TOCOS 

Carroceria 

Baú 

Frigorífico 

3.4 / VUC’s 

Carroceria 

Baú 

Frigorífico 

VANS / FIORINOS 
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ESTRUTURA ESTRUTURA 

RASTREAMENTO: Alto padrão de cuidado e controle de mercadorias. Toda a operação é controlada 
através de um avançado sistema informatizado de código de barras e software próprio que permite o 
acompanhamento da mercadoria desde a coleta, oferecendo  ainda a possibilidade de confirmar os 
dados do recebedor no momento da entrega. 

Todos nossos veículos possuem rastreadores Omnlink híbrido, e RF nacional (rádio frequência). 

FR 
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E foi pensando neste conceito que a Rodoluki adotou o sistema mobile delivery, um produto 
que defende os vários interesses envolvidos na cadeia logística de transporte, onde todos no 
processo podem usufruir da informação em tempo real. 
 
Dispor a informação de campo de forma integrada é uma das principais  
diretrizes da empresa, pois a informação coletada em tempo real em campo, 
atenderá a gestão, consolidando os níveis operacionais, táticos e estratégicos. 
 

INFORMAÇÃO É  TUDO! 

E COM ESTE PROPÓSITO DE INFORMAR SEMPRE E EM QUALQUER LOCAL E HORÁRIO  
QUE USAMOS O MOBILE DELIVERY, PARA SER UM PARCEIRO DO SEU NEGÓCIO. 

•  ACESSO AOS COMPROVANTES DE ENTREGA EM TEMPO REAL 

•  DISPONIBILDIADE DE INTRA-NET PARA OS CLIENTES COM 
ACESSO AS BAIXAS DE ENTREGAS E COMPROVANTES 
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•  Opera Online e Offline; 

•  Controla todo o ciclo da 
coleta e entrega; 

•  Fácil usabilidade; 

•  Uso de som e imagem para 
facilitar a interatividade; 

•  Lista dos eventos 
georreferenciados; 

•  Informação em tempo real; 

•  Gestão dos novos eventos: 
local da entrega e/ou coleta x 
localização do veiculo; 

CONHEÇA AS FUNCIONALIDADES 

•  Localização dos veículos; 

•  Os dados de entrega e coleta 
poderão estar acompanhados 
de fotos quando necessário; 

•  Confronto através do GPS 
entre o local físico do evento x 
ponto de entrega no mapa; 

•  Antecipar a informação de uma 
possível ocorrência no local do 
evento; 

•  Status da entrega e coleta 
realizado com sucesso. 
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ESTRUTURA ESTRUTURA 
Nova área da RodoLuki voltado à armazenagem de produtos congelados e resfriados. 
 
Localizada estrategicamente dentro de um condomínio logístico em Osasco, paralelo à Avenida 
Anhanguera no KM 18, com fácil acesso às principais rodovias do Estado de São Paulo, 
facilitando as operações de distribuição e crossdocking. 
 
 

Contém 1 câmara congelada com 
possibilidade de manter produtos  

em até -22°C – Estrutura para 
armazenamento estático de 700 

posições pallet. 

Contém 1 câmara resfriada com 
possibilidade de manter produtos  

em até 0°C – Estrutura para 
armazenamento estático de 200 

posições pallet. 

ARMAZÉM CONGELADOS E RESFRIADOS 

AR 
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ESTRUTURA ESTRUTURA 

Além da área de congelados e resfriados, dentro do mesmo armazém Logístico,  
mais duas áreas segregadas no armazém, destinados aos serviços: 
 

1000 m² destinados para área de 
cargas climatizadas e secas, com 

amplo espaço para picking e 
realização de cross-docking. 

 
600 posições porta pallet 

armazenamento. 

1000 m² destinados para área de 
produtos de medicamento de 
saúde animal / agronegócio. 

 
1.000 posições porta pallet 

armazenamento. 

ARMAZÉM CLIMATIZADOS E SECO 

AR 
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ESTRUTURA 
Uma nova infraestrutura, com equipamentos de refrigeração  

modernos para um melhor desempenho e atendimento. 
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ESTRUTURA ESTRUTURA 
AR 
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CLIENTES 
Agradecemos pela confiança. 
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VOLKSWAGEN TIETÊ 
Contato: Guedes  
Tel: (11) 3622.2000 
 
IVECO COFIPE 
Contato: Alessandro Moreira  
Tel: (11) 3475.2325 / 7819.3525 
 
FRIGOKING APARELHOS DE 
REFRIGERAÇÃO 
Contato: Patrícia/Gustavo  
Tel: (47) 3373.6653 
 
FURGOVEL BAÚS 
Contato: Alcides  
Tel: (47) 3373.6653 
 
POSTO BR – PAINA  
Contato: Adão/Adailton  
Tel: (11) 3684.0359 

RELAÇÃO COM ALGUNS DE NOSSOS 
PRINCIPAIS FORNECEDORES:   
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BANCO BRADESCO 
Agência: 0529 C/C: 98272-5 
Gerente: Antônio Carlos Messa  
Tel: (11) 3003.8010 
 
BANCO SANTANDER 
Agência: 4264 C/C: 130002457 
Gerente: Marcos Paulo Alves 
Tel: (11) 2284.2700 / 2284.2724 
 
BANCO DO BRASIL 
Agência: 2949-1 C/C: 14654-4 
Gerente: Carina H. Epprecht 
Tel: (11) 2188.1300 
 
BANCO ITAÚ 
Agência: 6326 C/C: 10027-5  
Gerente: Sandra Amorin Novais 
 Tel: (11) 3004.3189 

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS 
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FILIAIS 

RODOLUKI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. 
 
 

MATRIZ OSASCO - SP 
Av. Lourenço Belolli, 600 – Galpão 2 – Parque Industrial Mazei Osasco/SP  CEP: 06268-110   

CNPJ: 06.136.007/0001-11  *  INSC.EST.: 492.337.915.113 
Tel.: (11) 3607 1002 - (11) 3695-0088 

 
 

FILIAL BELO HORIZONTE - MG 
Rua Serra da Rola Moça, 315 – Distrito Industrial Vale do Jatobá – Belo Horizonte/MG – CEP: 

30668-271 
Tel: (31) 3385-6151 

 
 

FILIAL SALVADOR - BA 
Rod. BA 093, KM 01 Galpão 19 - Simões Filho/BA – - CEP: 43700-000 

Tel: (71) 3246-5429 
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OBRIGADO! 
CONTATO 
 
Babi – Diretor  
E-mail: babi@rodoluki.com.br 
Cel.: (11) 9.9250.2102 
 
Anderson – Gerente  
E-mail: 
anderson@rodoluki.com.br  
Cel.: (11) 9.9296.0010 

www.rodoluki .com.br 


