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RANGEL ESCOLHIDA COMO O PARCEIRO 
LOGÍSTICO DA FNAC EM PORTUGAL 

 

PARCERIA INICIA-SE COM A ATIVIDADE DE LOGÍSTICA INBOUND E  

ESTENDE-SE A OUTRAS OPERAÇÕES PERSONALIZADAS 

 

A Rangel Logistics Solutions ganhou a operação logística da FNAC para Portugal, numa 

parceria que arrancou com uma operação de suporte à atividade de inbound (operações pré-

produtivas e produtivas), envolvendo cerca de 20 colaboradores distribuídos por 3 operações 

distintas.  

Esta é a primeira experiência da Rangel com o grupo francês em matéria de outsourcing 

logístico e caracteriza-se por operações de receção, triagem e preparação da mercadoria até à 

chegada à FNAC. 

O projeto incorpora todas as atividades de inbound para um portefólio alargado de produtos 

comercializados pela FNAC, em que a Rangel assume um papel de processamento e entrega 

de acordo com um protocolo definido pelo cliente.  

Posteriormente, foram desenvolvidas duas operações especiais, em que se desenvolvem 

serviços customizados para a preparação e distribuição de Livros e para Jogos e Brinquedos. 

“A aposta feita no outsourcing é uma evolução natural, feita de forma maturada e planeada, que 

decorre dos desafios cada vez mais complexos e exigentes colocados pelos canais de 

distribuição que atuam em mercados cada vez mais dinâmicos”, afirma Tiago Xardoné 

Figueirôa, diretor de Logística & Supply da FNAC.  

O acesso dos consumidores a bens e a serviços tem-se democratizado de forma continuada 

na última década e, com isso, o poder de decisão tem-se deslocado na mesma medida do lado 

de quem vende para o lado de quem compra. A acrescer, a experiência de compra é também 

um factor de ponderação no momento da decisão.  

“É neste tipo de contexto, com uma crescente complementaridade entre canais online e offline 

e com um incremento da exigência dos nossos clientes, que a FNAC Portugal entendeu assumir 

que o incremento da capacidade em recursos logísticos e de escalabilidade em serviços desta 

índole deveria ser suportada pelo outsourcing”, reforça o mesmo responsável. 



 

  

Com mais de 38 anos no mercado, a Rangel tem vindo a desenvolver operações logísticas 
customizadas às necessidades dos seus clientes e a atual parceria caracteriza-se por 
operações logísticas complexas e exigentes em termos de eficácia, devido ao elevado número 
de fornecedores e ao amplo leque de produtos.  

 

“Somos já uma referência na área da logística para o retalho especializado em Portugal, 
nomeadamente no retalho de eletrónica de consumo, devido à nossa capacidade de 
desenvolver operações logísticas personalizadas respeitando os padrões de qualidade 
definidos pelo cliente. Temos no nosso portfólio algumas das maiores e mais complexas 
operações logísticas em Portugal, alicerçadas em parcerias de mais de duas décadas”, sublinha 
Nuno Rangel, CEO da empresa. 
 
Enquanto empresa certificada, na Rangel todas as operações obedecem a regras de protocolo 
para execução e são controladas por padrões de qualidade pré-definidos entre o cliente e a 
Rangel. 
 
A Fnac é uma referência europeia no retalho de produtos editoriais e tecnológicos, estando 
presente em 11 Países entre a Europa e África. Em Portugal conta com 29 lojas distribuídas 
pelo território continental e insular. 
 

 

 

SOBRE A RANGEL LOGISTICS SOLUTIONS: 

 
A Rangel é o operador líder em serviços logísticos em Portugal. Os serviços de transporte terrestre internacional e de 
transporte aéreo e marítimo cobrem os cinco continentes. 
  
O Grupo detém empresas que prestam serviços de logística contratual, transporte aéreo, marítimo e terrestre, armazenagem, 
distribuição física, expresso e encomendas, formalidades aduaneiras, feiras e exposições. 
 
A Rangel desenvolve ainda soluções IT que permitem controlar os processos logísticos de forma simples, fazendo também a 
integração com os sistemas de informação dos clientes. 
  
A Rangel cedo iniciou o processo de expansão, com uma grande aposta no início de 1999. Começava assim a parceria da 
Rangel com a americana FedEx, atualmente com contrato de representação em Portugal, Angola e Cabo Verde. 
  
Quanto à entrada em novos mercados, a Rangel começa a sua internacionalização em Angola em 2007, em Moçambique em 
2011, no Brasil em 2013, e Cabo Verde em 2015 com o objetivo de criar um triângulo logístico entre América, África e Europa. 
As perspetivas apontam a continuidade de expansão para outros países. 
  
Com 1500 colaboradores diretos, a Rangel registou, em 2017, um volume de faturação de €170M com 263,000 m2 de área 
logística. 

 

 

 


