12/27/2011

Crescimento de 33% em 2011
Rangel Pharma pretende atingir 170 mil entregas
A Rangel Pharma tem como objetivo efetuar cerca de 170 mil entregas de produtos oriundos
da indústria farmacêutica no próximo ano e deverá ocupar metade da capacidade logística
instalada, que é de 12.000 m2, a partir de janeiro. Em 2011, esta subsidiária do Grupo
Rangel, que iniciou atividade em 2009, aumentou o volume de negócios em
aproximadamente 33 por cento face a 2010.
Para estes resultados contribuíram decisivamente, os cinco novos contratos estabelecidos
com cinco multinacionais de referência na indústria farmacêutica: Teva Pharmaceutical
Industries, Gilead Sciences, bioMérieux, Genzyme, Octapharma e com a portuguesa
Atlasmission.
“Estamos a reforçar a nossa carteira de clientes com cinco dos principais players do setor a
nível mundial, o que vem comprovar a competência da Rangel Pharma num mercado onde
são exigidos fortíssimos padrões de qualidade como o das farmacêuticas e dos serviços
hospitalares”, afirma Eduardo Rangel, presidente do Grupo Rangel.
A Rangel Pharma passou a assegurar o suporte doméstico de serviços de logística
integrada, com distribuição em frotas climatizadas e georreferenciadas para a Teva
Pharmaceutical Industries, o maior produtor de medicamentos genéricos no mundo.
Também para a Gilead Sciences, empresa líder mundial em I&D e comercialização de
produtos para o tratamento de doenças potencialmente fatais, a Rangel Pharma passou
igualmente a assegurar os serviços de logística integrada, armazenamento e distribuição.
A empresa portuguesa passou a ainda gerir toda a distribuição doméstica para a bioMérieux
– uma das maiores referências mundiais em I&D e comercialização de produtos para
diagnósticos clínicos – e da Genzyme, uma das referências mundiais em I&D de produtos de
matriz biotecnológica para doenças genéticas raras, doenças do foro cardiovascular,
endocrinológico e oncológico. Já no último trimestre de 2011, a Rangel Pharma passou a
suportar igualmente para a Octapharma, empresa de referência em I&D e comercialização
de medicamentos derivados do plasma humano, o serviço de distribuição doméstico em
viaturas refrigeradas e georreferenciadas.
Já para a portuguesa Atlasmission, uma “start up” nacional de comércio de dispositivos
médicos, está garantido o serviço logístico de armazenamento de produto e de produção de
encomendas a nível nacional.
Os clientes desta unidade logística têm ainda acesso, através do portal MyRangel, a um
vasto leque de serviços personalizados como a localização de viaturas, a identificação da
temperatura no seu interior, uma base de dados com o todo o processo histórico, entre

outras funcionalidades.
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