CHEP Ámerica Latina

A CHEP é líder mundial em pool de paletes e contentores. A empresa, que pertence ao grupo angloaustraliano Brambles, foi criada durante a Segunda Guerra Mundial, na Austrália, e seu nome vem da sigla
Commonwealth Handling Equipment Pool. Está presente em 49 países e entrega e coleta seus 500 milhões
de equipamentos em cerca de 500 mil estabelecimentos.
Nossa missão:
 Ser o principal provedor mundial em serviços de pool de equipamentos.
 Empregar nossa experiência em terceirização de processos para aportar valor agregado a nossos
clientes.
 Criar valor superior para nossos acionistas através de nossa gente e de seu espírito empreendedor.

CHEP le ofrece:






Infraestrutura sem igual
Disponibilidade ilimitada de
paletes. Você aluga, não
compra; pede quanto quiser,
recebe e entrega onde
indicar.
Cobertura global e presença
em 49 países.
Melhor sistema online para
ordenar e controlar os
deslocamentos dos paletes.

CHEP.com

CHEP ARGENTINA
Av. del Libertador 767, Piso 1
Vicente López
B1638BEG
Buenos Aires
Tel (54) 11 4796-6600

Qualidade e Serviços únicos
Padrões elevados que
garantem qualidade superior
para exportação e precisão
absoluta em linhas
automáticas.
 CHEP é inovação, eficiência e
economia na cadeia de
suprimento.
 Equipe de especialistas no
treinamento, operação e
controle de inventários.


CHEP BRASIL
Rua Surubim 577
Brooklin
04571-050
São Paulo
Tel (55) 11 3371-0333

CHEP CHILE
Av. Cerro Colorado 5240
Torre II Piso 15
Las Condes
Santiago
Tel (56) 12 387-3400





Sustentabilidade Total
Os paletes do pool da CHEP
reduzem a emissão de
carbono, produzem menos
descartes, consomem menos
energia e reduzem a emissão
de gases do efeito estufa,
100% da madeira utilizada
nos paletes é proveiente de
florestas certificadas e
controlados.

CHEP CENTROAMÉRICA
3 Av. 13-78 Zona 10 Nivel 8
Torre Citigroup
Guatemala Ciudad
Tel (502) 2384-2396

CHEP MÉXICO
Blvd. M. Avila Camacho #24
Piso 22
Lomas de Chapultepec 11000
México, Distrito Federal
Tel (55) 8503-1100

Sustentabilidad
A CHEP está empenhada em promover a
sustentabilidade ambiental em todas as cadeias
de suprimento em que atua - em todo o mundo.
Como líder em pool de paletes e contentores,
tem como grande objetivo melhorar o nível de
eficiência nas cadeias globais de suprimentos,
levando sempre em conta a atenção permanente
à sustentabilidade ambiental nas ações que
desenvolve.

Valor Agregado del Sistema CHEP
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¿Por qué elegir CHEP?
Valor Agregado: A CHEP presta um serviço de grande valor a mais de 300.000
clientes em nível internacional. Fornecemos paletes e contentores duráveis e
inovadores, que permitem aos clientes a redução dos danos nos produtos, o
desenvolvimento de uma prática comercial ambientalmente sustentável e a
economia de tempo, dinheiro e problemas, com a ajuda da mais avançada
tecnologia. A CHEP proporciona a economia em toda a cadeia de suprimento e
otimiza a sua eficácia. Porque sabemos que uma cadeia de suprimento eficiente,
aliada a uma fonte segura de paletes e contentores, é uma vantagem competitiva.

Qualidade e Durablilidade: Os nossos paletes e contentores são concebidos
para suportar as exigências atuais da cadeia de suprimento global. Hoje em dia as
empresas são pressionadas para reduzir os custos associados ao empacotamento
dos produtos, o que pode colocar a mercadoria em risco de ser danificada. Os paletes
e os contentores da CHEP podem ajudar a mitigar esse risco e o pessoal do nosso
Centro de inovação pode ajudá-lo- igualmente a otimizar a configuração de unidade
de carga com as embalagens existentes.

Redução de danos aos produtos: Uma plataforma de expedição não só deve
servir para entregar os seus produtos no respectivo destino, mas também deve ser
uma plataforma robusta e estável. Que vantagem tem um palete ou um contentor de
qualidade inferior se as suas latas são amassadas ou os tomates estragados? Os
paletes e os contentores duráveis da CHEP permitem a redução dos danos nos
produtos, fazendo a sua empresa poupar tempo e dinheiro.

Eficiência: No mundo dos negócios, tempo é dinheiro. Qualquer atraso ou período
de inatividade na sua cadeia de suprimentos tem um preço. Cada minuto que gasta
separando ou a inspecionando os paletes de madeira ou de troca, limpando os
resíduos de plataformas de expedição de qualidade inferior ou preocupando-se com o
custo do período de inatividade da produção porque o carregamento seguinte de
paletes não chegou, é um tempo não dedicado às competências fundamentais da sua
empresa. Na CHEP, fazemos por você.

Economía na cadeia de suprimento: Os nossos clientes poupam tempo e
dinheiro com a solução de pooling da CHEP. Precisam de menos funcionários para
gerirem os respectivos programas de paletes e contentores. Gastam menos capital,
dado não mais precisarem adquirir plataformas de expedição. Dirigem ambientes de
trabalho mais seguros porque os paletes da CHEP são mais duráveis. Concentram-se
no seu negócio e não nos paletes e contentores.
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Alcance Global: O alcance global da CHEP não tem precedentes. Servimos mais
de 300.000 clientes em 49 países, a partir de uma rede de mais de 440 centros de
servicos. Na CHEP, partilhamos as melhores práticas com todas as nossas unidades
regionais, o que nos permite oferecer-lhe o mais elevado nível de eficiência possível
em termos de serviço e de cadeia de suprimento.

Experiência: A CHEP administra o pooling de paletes e contentores há 50 anos.
Desde 1958, o nosso negócio cresceu de um só país para 49 países. Os nossos
funcionários são pessoas apaixonadas e dedicadas, que se orgulham do impacto
positivo que provocamos, tanto na indústria como no negócio em geral.

Inovação: A CHEP opera um Centro de Inovação ultra-moderno, concebido para
testar e validar produtos, embalagens e configurações de unidade de carga.
Ajudamos os clientes em todo o mundo a resolverem problemas nas suas cadeias de
suprimento. O que podemos fazer por você?

Tecnología: A CHEP é líder da indústria – nos serviços que presta e na forma como
os presta. A nossa infra-estrutura tecnológica permite-nos acompanhar os
movimentos diários de mais de 280 milhões de paletes e contentores. Porém,
esforçamo-nos por facilitar as negociações com a empresa. A CHEP disponibiliza aos
clientes ferramentas tais como o sistema Portfolio, onde é possível você visualizar a
atividade da sua conta, encomendar paletes e contentores e acessar suas faturas. A
nossa tecnologia foi concebida visando negociações mais rápidas e simples entre a
CHEP e os clientes.

Sustentabilidade Ambiental: A CHEP utiliza madeira proveniente de florestas
administradas, que representam uma fonte responsável e sustentável de madeira. O
modelo de pooling fomenta a reparação e a reutilização dos paletes, por isso
reciclamos componentes quebrados ou danificados em vez de os enviarmos para
aterros. Fazemos todos os esforços para conduzir a nossa empresa de um modo
ambientalmente sustentável. No sistema de pooling a combinação e o
compartilhamento de ativos, visando um esforço comum, é por definição um conceito
ambientalmente sustentável, uma vez que a utilização do ativo é maximizada.

Perfect Trip: Perfect Trip é o processo de melhoria de qualidade da CHEP
estruturado por ferramentas e metodologia Six Sigma. As ferramentas de qualidade
básicas centram-se na melhoria dos processos, reconhecendo e reduzindo a
variabilidade que prejudica a eficácia do processo comercial.
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Oportunidade de carreira
A CHEP, de forma permanente, está à procura dos melhores
talentos. Por isso, está atenta ao mercado e ao mundo corporativo,
Aliada a essa preocupação de enxergar oportunidades, a empresa
se utiliza de processos de seleção diferenciados, pelos quais
consegue rastrear o que de melhor se lhe apresenta em processos
de seleção.
Aqui, todos os funcionários sabe que a empresa os incentiva a
melhor sua performance por meio da aprendizagem contínua. Há
um olhar permanente sobre o desempenho e o grau de interesse dos colaboradores, de modo a oferecer
sempre oportunidades no momento em que elas precisam ser oferecidas.
A CHEP aposta em planos de desenvolvimento individual, por meio de um sistema global de avaliação de
desempenho, atendendo as aspirações dos colaboradores e as necessidades da companhia.
Enviar currículo a Luana.Mandelli@chep.com

Presença na América Latina
Para encontrar onde está localizada a
CHEP, siga para a página de Centros
de Servícos:
chep.com/Services/Service_centres/
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