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SP-ARTE TERÁ APOIO LOGÍSTICO  
DA RANGEL 

 
A MAIOR FEIRA DE ARTES DA AMÉRICA LATINA, A SP-ARTE, TERÁ  
A RANGEL LOGISTICS SOLUTIONS COMO APOIADOR LOGÍSTICO. 

 
A empresa ficará a cargo da movimentação de materiais relativos à organização 
da mostra, que ocorre entre 20 e 24 de outubro, em São Paulo, em formato 
presencial e online, no galpão ARCA e no site da feira. 
 
Com a iniciativa, a Rangel espera ampliar sua visibilidade entre galeristas, 
colecionadores e expositores brasileiros. “Esperamos destacar a expertise pela qual 
a Rangel já é conhecida no mundo”, afirma Mikke Amâncio, diretor de negócios para 
artes e eventos no Brasil. 
 
Há pelo menos 20 anos, a Rangel atua na Europa na logística de obras de arte, tendo 
como clientes os principais museus e fundações artísticas de Portugal, país de origem 
da organização. 
 
O operador logístico tem ainda em seu histórico, além de serviços prestados para as 
principais exposições e feiras da Europa, a movimentação do Código Da Vinci, os 
manuscritos do lendário artista italiano, hoje de propriedade do bilionário Bill Gates. 
 
Mikke Amâncio acredita que a retomada das exposições em formato híbrido e o real 
desvalorizado em relação ao dólar e ao euro devem dar um novo impulso ao mercado 
de arte no Brasil. 
 
Segundo ele, esse cenário deve incentivar a exportação de obras brasileiras, criando 
oportunidades para operadores logísticos com estrutura proprietária no exterior e 
expertise consolidada na movimentação de obras de artes. 
 
“Queremos ser a melhor opção para o vendedor brasileiro alcançar o comprador 
estrangeiro”, diz Amâncio. “Há um cenário promissor para galeristas brasileiros, e os 
compradores continuam atrás de bons negócios”, defende o executivo. 
 
Além da expertise logística com equipes e estrutura especializada e dedicada à 
logística de obras de arte, a Rangel também conta com um braço financeiro na Europa 
para viabilizar transações envolvendo peças artísticas. 
 
 
 

São Paulo, 9 de setembro 2021 



 
NOTAS PARA O EDITOR: 
 
 
Sobre a Rangel Logística: 
 
Fundada em 1980, a Rangel Logistics Solutions é reconhecida como um parceiro logístico global com 

capacidade de integração de uma vasta gama de serviços de transporte e logística. Hoje, com 2100 

colaboradores, presença direta em oito países e uma rede de parceiros mundial, apresenta um portfólio 

de serviços especializados em logística,  transporte aéreo, marítimo, terrestre e expresso, formalidades 

aduaneiras, feiras e exposições. 

 

Por meio da inovação, know-how de mercado e flexibilidade organizacional, adaptamos os nossos 

serviços às especificidades de transporte e logística de cada setor de atividade. Criamos unidades 

dedicadas ao desenvolvimento de soluções adaptadas a cada setor de atividade, nomeadamente 

Pharma & Healthcare, Fashion & Lifestyle, Automotive & Aviation, Vinhos & Bebidas, Alimentar & 

Perecíveis, Logística Industrial, Eletrônica de Consumo, Petróleo & Gás e E-Commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS: 

 

Departamento Marketing 

Carla Bastos Pinto | marketing@rangel.com 

 

A4&Holofote Comunicação - +5511 3897-4122 

Daniel Medeiros | +5511 99225-9634 | danielmedeiros@a4eholofote.com.br  

Neila Carvalho | +5511 99916-5094 | neilacarvalho@a4eholofote.com.br 
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