
 

Gru

São Pa
de logí
Fast Fa
duas e
fulfillm
armaze

Com a
centra
moda 
seus p
Grupo 
tanto 
distrib
docas 
artigos

A tran
Partne

De aco
Fashion
se esta
no Bras
com o 
possui 
nos ap
operac

A emp
eletrôn
Logísti

O Gru
brasile

Sobre 

Fundad
anos d
direta,
websit
é cons
armaze
operac

	

po Sequo

aulo, 26 de ju
ística de mod
ashion, divisã
mpresas – Co

ment e distrib
enagem, pick

a aquisição d
da na logístic
(vestuário, c
ontos de ven
 Sequoia tor
para operaçõ
uição de 14 
e equipamen
s em cabides,

sação ocorre
ers no Grupo S

ordo com Ar
n acelera os 
abelecer com
sil, oferecend
 BR Partners
 em fusões e 
poiado muito
cionais”. 

presa passará
nico, Comple
ca de E-comm

po Sequoia 
eira com parti

 o Grupo Seq

do no ano de 
de experiênci
, o Grupo Seq
tes em fase in
tituído por d
enagem, pick
cionais nos pr

oia anunc

unho de 201
da para o va
ão de operaç
ompleta Logís
buição door t
king, packing,

da Linx Fast
ca de comérc
alçado e ace
nda, como ca
na-se uma o
ões online q
 mil m2, loca
ntos próprios 
 conhecida c

e apenas dois
Sequoia, e de

mando March
planos de ex

mo um dos pri
do uma soluç
, acrescenta
 aquisições, f
o no aprimo

á a usar o m
eta Logística
merce e a Co

também an
icipações em 

uoia 

 2010 pelos e
ia em posiçõ
quoia provê so
nicial e també
duas empresa
king, packing,
rincipais cent

ia entrad
para o 

2 – O Grupo S
rejo físico, a
ções logística
stica e Delive
to door, com
, expedição e

t Fashion, o 
cio eletrônico
essórios), pro
adeia de loja
opção de "on
uanto offline
alizado em B
para movime
omo operaçã

s meses após
emonstra o fo

hesan Neto, 
xpansão do G
incipais opera

ção integrada 
: “O envolvi

foi fundament
oramento da

esmo nome 
a. Com isso, 
ompleta Logís

uncia capita
 diversos seto

executivos Arm
ões de lidera
oluções integ
ém a grandes
as – Completa
, faturamento
ros econômic

1 

da no segm
 varejo fí

 

Sequoia anunc
através da aq
a de moda da
era Express -
 foco no segm

e entrega cou

 Grupo Sequ
o, para o seg
vendo soluçõ
as, franquias
ne-stop-shop" 
e. Com isso,
Barueri, próx
entação tanto
ão "encabidad

s o investime
oco nos plano

 CEO do Gru
rupo Sequoia
adores logíst
 e diferenciad
mento do BR
tal em todas 
 gestão fina

da divisão já
a Completa 

stica de Moda

alização adic
ores sinérgico

mando March
ança em gran
gradas de fulf
s empresas e 
a Logística e 
o e entrega c
cos do Brasil. 

mento de
ísico 

cia ao merca
quisição da to
a Linx. O Gru
, provê soluç
mento de com

urier. 

uoia expande
mento de va

ões de armaz
, e varejo m
 em serviços
, o Grupo Se
ximo a Rodov
o de caixas e
da". 

ento do fund
s de crescime

upo Sequoia: 
a, e fortalece
icos para e-c
da aos nossos

R Partners, c
 as etapas da
anceira e em

á constituída
 passa a ter 
a. 

cional pela J
os aos de atua

hesan Neto e 
ndes empresa
fillment e dis
 marcas do co
 Delivera Exp

courier e rodo
  

e logística

ado sua entrad
otalidade do 
upo Sequoia,
ções logística
mércio eletrô

e sua atuaçã
rejo físico es

zenagem e di
multimarcas. 
s logísticos p
equoia assum
via Castelo B
e volumes com

do de private
ento do grupo

 “A aquisiçã
e nossa visão 
commerce e v
s clientes”. S
com toda a e
a transação. A
m iniciativas

a para o seto
 duas divisõe

Joá Investim
ação do grup

Décio Alves, 
as de e-com
stribuição do
omércio elet
press – e pre
oviária, conta

a de mod

da no segmen
 capital da Li
 constituído 

as integradas 
ônico, incluin

ão, atualmen
specializado e
istribuição pa
Desta forma
para varejist
me o centro 
Branco, com 
mo de roupas

e equity do 
o. 

ão da Linx Fa
 estratégica e
varejo de mo
Sobre a parce
experiência q
Além disso, te
s comerciais

or de comérc
es: a Comple

mentos, holdi
o. 

 executivos co
merce e ven

oor to door pa
rônico. O gru

esta serviços 
ando com bas

	

a 

nto 
inx 
 de 
 de 
ndo 

nte 
em 
ara 
, o 
as, 
de 

 28 
s e 

BR 

ast 
em 
oda 
eria 
que 
em 
s e 

cio 
eta 

ing 

om 
nda 
ara 
upo 
 de 
ses 



O Grup
comérc
segmen
grande
geraçã
aos pri
cliente
localiz
armaze
distrib

www.g

 

Sobre 

A Linx
gestão 
A Linx 
proven
ou a g
cross-d

 

Inform

 

 

Assess

 

Guilhe
Rua Do
01457-
Tel:+5
 

	

po Sequoia o
cio eletrônic
nto de e-com

es competido
ão com sistem
incipais siste
es e processa
ado próximo
enagem e m
uição assumid

gruposequoia.

 a Linx Fast F

 Fast Fashio
 empresarial 
 Fast Fashion 
ndo soluções 
granel, acond
docking ou re

mações Adicio

oria de impr

 

erme Gaspar 
ona Ana H. S. 
040 |São Pau
5 11 3037 320

oferece um c
co. O concei
mmerce tenh
ores do setor
ma de Rádio F
emas ERP e p
a diariamente
o ao Rodoan
ais de 20 mi
do na aquisiç

.com.br 

Fashion 

n é uma sub
 para o varej
 é um operad
logísticas par

dicionadas em
posição por v

onais:  

rensa  

 Gusmão, 230
ulo – SP - Bras
00 |+55 11 38

conjunto de s
to de e-cond
ham acesso 
r. Para tanto
Freqüência (R
plataformas d
e mais de 10
nel, com 10
il posições p

ção, o grupo p

bsidiária inte
o, com mais 

dor logístico f
ra manusear,
m paletes, ca
vendas. 

0 
sil 
8160035 

2 

soluções que
domínio perm
à qualidade 
o, utiliza-se 
RF) e gerencia
de websites d
0 mil pedidos
0 mil m2 d
para separaçã
passa a ter ap

gral da Linx
de 9.500 clie
focado nos ra
 armazenar, 

aixas ou em c

e viabilizam a
mite a clien
 de serviço 
de recursos 
amento de ar
do mercado. 
s por dia em
e área, 8 
ão de produt
proximadame

, grupo com 
entes no Bras
amos de vestu
 separar e ex
cabides, pod

a operação l
tes pequeno
e tecnologia
 e infraestru
rmazém (WMS
 O grupo pos

m um Centro 
mil posições
tos. Com o n
ente 24 mil m

 atuação em
il, América L
uário, calçad
xpedir mercad
dendo realiza

logística de u
os e médios 
a de ponta d
utura de últim
S), já integra
ssui mais de 
de Distribuiç

s paletes pa
novo centro 

m2 em operaçã

m tecnologia 
Latina e Europ
os e acessóri
dorias em pac
ar operações 

	

um 
do 

dos 
ma 
ado 
 40 
ção 
ara 
de 

ão. 

de 
pa. 
os, 
cks 
de 


