Dois Cunhados, uma empresa conectada às roças de todo o Brasil

Trabalhar com alimentos é coisa séria. É preciso ficar atento aos processos de
tratamento dos produtos, de seleção, ter um bom relacionamento com produtores e clientes
e, claro, juntar tudo isso numa estratégia logística que atenda de forma eficiente todas as
partes.
Com esse desafio em mente, em
1987, a Dois Cunhados iniciou suas
atividades em um pequeno ponto de
venda dentro da CEAGESP com uma
equipe de 10 pessoas. Com atuação no
mercado de FLV para supermercados e
pequenos comerciantes, a empresa
cresceu e, no ano de 2005, os dois
fundadores adquiriram um espaço
externo para desenvolver com melhor
qualidade o serviço logístico da
empresa.
Em 2010, a sede da Dois
Cunhados foi transferida para um
espaço ainda maior em Osasco-SP,
iniciando também o processo de importação de frutas da Argentina e Chile. Ao mesmo
tempo, a empresa passou a oferecer também suporte aos nossos clientes diretamente nos
PDVs, auxiliando a gestão de venda para o cliente final em supermercados e atacados.
Hoje, a Dois Cunhados está conectada a uma ampla rede de agricultores de norte a
sul do Brasil e de países como Chile, Argentina, Espanha, Holanda, Itália, entre outros,
sempre atenta às normas vigentes para entregar os melhores produtos aos clientes,
incentivando assim a qualidade de vida nas casas de várias pessoas em todo o país.

Infraestrutura da Dois Cunhados
A Dois Cunhados possui dois centros de distribuição (CDs): em Jundiaí e Osasco;
este último com cerca de 10.000m², concentrando desde o recebimento, classificação e
manipulação à distribuição de frutas, legumes, verduras, grãos, frutas secas e muitos outros
produtos. O CD de Osasco também possui vários equipamentos que ajudam no tratamento
e separação de produtos, como por exemplo a nossa máquina seletora de tomates tecnologia de ponta que reconhece cor, formato e peso dos tomates para separá-los de
acordo com o padrão de cada cliente.
Já o CD de Jundiaí passou por um processo de expansão, e hoje é equipado com
salas especializadas para climatização de bananas e produção de frutas secas.

Equipe qualificada
Através da qualificação dos ótimos profissionais que já estão com a Dois Cunhados,
a eficiência e agilidade logística está em constante evolução e cada vez melhor. Isso,
somado ao reconhecimento do trabalho dos setores internos, cria um ambiente propício ao
crescimento, respeitoso e ágil para os clientes.
Apoio esportivo
Por acreditar que o incentivo ao esporte e à vida saudável é responsabilidade social,
a Dois Cunhados também apoia algumas das maiores corridas do Brasil, como a Meia
Maratona Internacional (SP e RJ), Volta da Pampulha, Corrida de São Silvestre e muitas
outras.
Marcas da Dois Cunhados
● Fazenda Samambaia: marca da empresa para alimentos como frutas secas,
frutas cristalizadas, ameixas, damasco, entre outros;
● Magalusi: linha de amendoins, cebolas crispy e de grãos como canjica e
milho para pipoca;
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Puro Grão e Serenata: linha de grãos, que incluem variedades de feijão
como o carioca e feijão preto.
Licenciados Warner Bros™: linha exclusiva de frutas (maçãs, kiwis, uvas,
peras e tomate cereja) voltadas para o público infantil, com personagens da
Liga da Justiça™, Scooby-doo™ e Looney Tunes™;
Flores Dois Cunhados: distribuição de flores dos mais variados tipos e
cores, como orquídeas, kalanchoes, crisântemos, azaleias e muito mais.

Acesse as redes da empresa para conhecer mais sobre produtos, serviços e
notícias:
www.doiscunhados.com.br
instagram.com/doiscunhados/
facebook.com/DoisCunhados

