
Projeto:
Mega G Alimentos, Brasil. 

Indústria:

Tarefa:
Otimizar processos para ganho de velocidade e produtividade
nas operações de picking.

Duração do projeto:

Soluções oferecidas:
• 

 

Empilhadeira frigorificada

•

•

  Resultados mais importantes:
• Agilidade ampliada na operação

• Melhora da ergonomia e redução de lesões
nos colaboradores 

Mega G, focada no atendimento ao varejo 

Empresa atacadista distribuidora de alimentos, com 
atendimento em diversos segmentos do Food Service.

• Aumento significativo na contratação de operadoras
mulheres

Fundada em março de 2005, a Mega G, focada no atendi-
mento ao varejo com atuação em São Paulo – capital e 
interior, Minas Gerais, e em algumas regiões do Estado do 
Rio de Janeiro, oferece mais de 1800 produtos de marcas 
conceituadas no mercado e uma linha especial de marcas 
próprias para o consumo em pizzarias, padarias, churrasca-
rias, hotéis, restaurantes, mercados e cozinhas industriais. 

Atuação no Brasil

Com operação funcionando 24 horas de domingo a 
sexta-feira, possui mais de 8.000 posições de pallets para 
armazenagem de produtos secos e 4.000 posições de 
refrigerados, congelados e super congelados distribuídos em 
24 corredores, com movimentação intensa.

Operação com diversidade

Um Centro de Distribuição personalizado

Durante o processo de planejamento e construção de seu 
novo Centro de Distribuição, a Mega G levou em consideração 
o alcance de armazenagem das máquinas retráteis Jungheinri-
ch: as definições de todas as portas do galpão e a altura das 
estantes do estoque, com 12 metros, foram definidas tendo 
como base as especificações técnicas das empilhadeiras e 
transpaleteiras Jungheinrich.

Fornecedor único •

 
• Facilidade de manobras em corredores estreitos

Redução de avarias
Equipamento personalizado

• Resistência da máquina à câmara frigorífica

2017 -2018

A praticidade e o fácil manuseio das transpaleteiras elétricas 
Jungheinrich permitiram à Mega G ampliar a contratação de 
mais mulheres para sua operação - um passo há muito 
tempo planejado pela empresa.
“As operadoras são mais cuidadosas com as máquinas e com 
o ambiente, mais atenciosas na separação dos produtos e 
também para transitar nos corredores. O índice de acidentes 
em um galpão que tem mais mulheres que homens acaba 
diminuindo”, celebra o gerente Marco Aurélio. 
Hoje, a proporção de colaboradores é de 40% mulheres e 
60% homens.

Operação intralogística da Mega G 
aperfeiçoa processos, agiliza a
movimentação de mercadorias.

Mega G Alimentos



Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

“Em outras empresas nas quais trabalhei, utilizava empilhadeiras 
e transpaleteiras de marcas concorrentes à Jungheinrich, mas o
desempenho não era satisfatório. Até que conheci a marca 
alemã - na minha opinião, os alemães são os melhores 
ferramenteiros do mundo e produzem as marcas mais confiá-
veis em termos de mecânica. Os equipamentos que temos 
agora não fogem à regra. Quando cheguei à Mega G, conversei 
com o proprietário e tomamos a decisão de compra pela 
Jungheinrich, por considerarmos a melhor máquina de empi-
lhadeiras do mercado - sequer cogitamos cotar outras marcas”, 
relata Marco Aurélio, responsável pelo Centro de Distribuição da 
Mega G.

Resultados

2) As empilhadeiras elétricas retráteis, personalizadas de 
acordo com a necessidade do cliente, ficam o tempo 
todo dentro das câmaras de resfriados e congelados, e 
não saem dessas temperaturas em momento algum. 

1) Vários modelos de equipamentos atendem toda a 
operação: desde a separação de pedidos, passando pela 
descarga de veículos, estrutura drive-in, estrutura porta 
pallet, até o trabalho específico na câmara de resfriados, 
com zero grau, e na de congelados, numa operação que 
chega a -20ºC

3) Com as empilhadeiras elétricas, a Mega G computou ganhos 
dobrados na agilidade do trabalho e reduziu pela metade o 
tempo de operação na comparação com o uso das transpale-
teiras manuais. No setor de recebimento, caso seguisse 
utilizando o maquinário manual, a empresa precisaria do triplo 
de funcionários para equiparar as atividades com os novos 
equipamentos elétricos da Jungheinrich.

4) Os colaboradores não relatam nenhum problema ou reclamação das máquinas Jungheinrich. Pelo contrário, estão altamente 
satisfeitos com os equipamentos e não sentem dificuldade no manuseio.


