
Há 10 anos fazemos muito mais que transportar.



Sobre 
a empresa

A DF TRANSPORTES é uma empresa fundada em 2009 por Deivisson Fabiano Silva
de Matos, para fornecer os mais altos padrões em serviços de TRANSPORTES E
LOGÍSTICA DE CARGAS. Uma empresa dinâmica, eficaz e segura, contamos com
uma frota moderna, sempre visando o melhor atendimento e rapidez.
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Vídeo Institucional

Em 2009 nasceu a
DFTransportes para
dedicar-se ao setor
de Logística de
Cargas.

O primeiro empreendimento exige muito cuidado, mas em 2012 a DF Transportes abre
a sua primeira Filial em Goiânia-GO.

Em 2015 a DF Transportes passa operar na área de transportes e distribuição de
fármacos, o que nos deixa extremamente orgulhoso. Hoje é uma satisfação muito
grande saber que o nosso trabalho é reconhecido pelo setor.

Em 2019 a DF TRANSPORTES comemora 10 anos de Fundação. Ao longo
desse tempo, a empresa acumulou vasta experiência no Transportes e
logística de Cargas no modal Aéreo, terrestre e marítimo. Nesses 10 anos
temos investido fortemente na qualificação dos colaboradores para
garantir, com qualidade, as 150 mil entregas mensais (15 a cada minuto)
em 2,5 mil municípios atendidos pelo país.

Já em 2017 o investimento cresce, e a DF Transportes se torna numa das
maiores referencias do Centro Oeste no ramo de transporte e Logistica de
Carga.

https://www.youtube.com/watch?v=jkBsnWFDA24

Sobre nossa história

https://www.youtube.com/watch?v=jkBsnWFDA24


PORQUE 

SOMOS

ESPECIAIS?

PORQUE 

SOMOS 

MELHORES?

Somos uma Transportadora Logística de Cargas, especializada no 
transportes nacional e internacional, oferecemos aos clientes 
uma ampla gama de serviços personalizados, desde o 
armazenamento, até o gerenciamento de transporte, entregas 
domiciliar, estoque de consignado e qualquer serviço de valor 
agregado em toda cadeia de suprimentos.

Combinamos a especialização no setor da saúde, com os mais altos padrões em serviços de transportes de 
carga em toda nossa rede, ajudando o cliente alcançar a se consolidar mais rapidamente, de forma eficiente, 
eficaz e segura, em seus serviços tradicionais. Cada serviço é planejado e coordenado de acordo com a 
necessidade de cada cliente.

A nossa abordagem de negócios começa ouvindo o cliente para então proceder com um 
serviço personalizado, inteligente, confiável e com soluções econômicas que fazem da DF 
TRANSPORTES um parceiro confiável e importante. Cada serviço é planejado e coordenado 
de acordo com a necessidade de cada cliente.

Porque a DF Transportes

QUEM

SOMOS?



Missão
Ser a melhor solução em logística expressa, desenvolvendo alianças com o mercado e
fortalecendo a relação com os clientes. Oferecer serviços por meio de uma logística integrada
e eficaz.

Visão
Ser referência no segmento logístico e possibilitar a equipe e parceiros recursos
sustentáveis para prover soluções

Valores
Qualidade, prazo de entrega e confiabilidade são aspectos primordiais para a DF
TRANSPORTES. A busca constante da excelência em nossos serviços seja no atendimento ao
cliente como no investimento em tecnologia, fazem da DF TRANSPORTES a empresa com o
maior crescimento na liderança de transportes de cargas. Somos uma empresa ética e
confiável, valorizamos nosso potencial humano e a sua integridade, nossa gestão é
empreendera e participativa e realizamos nossos negócios com efetividade e
comprometimento.
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Nossos Valores
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• Frete Terrestre - Nossa solução de frete terrestre para entregar sua remessa onde desejar.
• Parceria Logística - Precisa de um serviço personalizado de logística? Temos cobertura em todos os estados. Rápido,

seguro e preciso.
• Consultoria e Gestão - Otimizar tempo e gerir e administrar facilmente as entregas. Oferecemos consultoria logística

para o seu negócio.
• Foco - Mais de 10 anos de foco e expertise no setor médico-hospitalar

Nosso  diferencial

• Melhor localização - Estamos em um ponto privilegiado para receber a sua encomenda.
• Experiência - Operação adequada às normas de boas práticas de armazenagem e

distribuição
• Maior integridade - Rastreabilidade da sua encomenda.
• Monitoramento da sua Encomenda - Em nossas bases possuímos tecnologia avançada

de monitoramento, Malha de distribuição consolidada, com rastreamento e controle de
temperatura.



Excelência
(Altura)

Cadeia de decisão dinâmica com 
padrão de empresa internacional.

Global
(Largura)

Uma abordagem distinta,
na adaptação aos requisitos

dos clientes.

Especialização
(Profundidade)

Uma devoção focada
para atender bem os clientes

Um dedicado operador logístico



Principais Direcionamentos

Presença Global
A DF TRANSPORTES oferece aos seus clientes uma ampla cobertura nacional e internacional no
transportes logístico, gerenciado por equipes talentosas e especializadas.
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Fidelidade com cliente
DF TRANSPORTES se concentra em um MERCADO ADICIONAL DE ALTO VALOR, que recompõe uma forte
conformidade com regulamentação e serviços personalizados.

Além da Logística
Além de seu núcleo de divisão de negócios de transportes logísticos, a DF TRANSPORTES oferece uma variedade de SERVIÇOS
INOVADORES & PERSONALIZADOS, isto inclue coletas (pré-agendadas) aos sábados, domingos, feriados ou fora do horário comercial,
gestão de logística hospitalar, assessoria em transporte de amostras de material biológico, controle e monitoramento da temperatura
durante o transporte/armazenagem; disponibilidade de atendimento 24 horas por dia e 7 dias por semana (incluindo feriados).



Armazenagem de produtos perecíveis

▪ Armazéns e ambientes com temperatura controladas (até 25° Celsius)

▪ Antecâmara climatizada para receber os produtos na temperatura ideal.

▪ Sistema de segurança integrado
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❖ Câmara Fria 2° Celsius a 8° Celsius

❖ Câmara Congelada -20° Celsius

❖ Freezer -70° Celsius

Armazém Posições Pallets

BASE TECA AEROPORTO JK – BRASÍLA-DF 42 p.pallets

BASE ADE – ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA-DF 48 p.pallets

BASE GYN - GOIÂNIA - GO 40 p.pallets

BASE UDI – UBERLÂNDIA - MG 72 p.pallets



Armazenagem e fluxo de distribuição
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Garantimos sempre que os produtos manipulados serão armazenados
com licença e segurança, com localização monitorada, e que os padrões,
regulamentos e as melhores práticas serão rigorosamente observados.

Recebimento Armazenagem Picking Packing Expedição Transporte Rastreabilidade
e entregaArmazenado em ambiente, 

com temp. controlada
Separação e 
montagem

de Kits

Embalagem Adequação Em temperatura 
ambiente ou 
refrigerado

1. Armazém Refrigerado (+15°C/25°C;+2/8°C; -20C°;-70°C);
2. Gerenciamento de produtos perigosos;
3. Armazém licenciado para produtos químicos, reagentes, medicamentos, suplementos ou de risco-biológico
4. Serviço In-House, gerenciando estoque nas próprias instalações do cliente.



Gerenciamento de Transportes e Logística

Frota
A DF TRANSPORTES possui uma frota própria e frota agregada para entregas,
especializadas na cadeia de produtos refrigerados.
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1. Entregas de urgências 24/7

2. Embarque de produtos perigosos

3. Serviço dedicado para entregas em hospitais, domiciliares, farmácias e residenciais.

4. Entrega e coleta, especialmente para produtos ortopédicos e cardiológicos.

5. Acompanhamento e rastreio também através de Apps para celulares ou tablets

6. Colaboradores motivados, dedicados, treinados e altamente qualificados

7. Regulamentação conforme legislação nacional



Logística Hospitalar é o processo de gerenciar estrategicamente e racionalmente a
movimentação, armazenagem e distribuição de materiais médico–hospitalares,
medicamentos e outros materiais necessários ao perfeito funcionamento da unidade
hospitalar de modo a poder preservar a vida e restaurar a saúde dos clientes
(pacientes) com ótima qualidade, custo baixo e retorno satisfatório.

A DF TRANSPORTES personaliza a operação da logística hospitalar sob medida, de acordo com 
as demandas específicas de cada cliente, independente do seu tamanho.

Segmento hospitalar
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Onde Estamos!

BASE OPERACIONAL TECA – BSB

Endereço Terminal de Cargas do Aeroporto JK

CEP 71608-900 - Bairro: Lago Sul – BRASÍLIA-DF

Tel: (61) 3248-0112

MATRIZ – BRASÍLIA-DF

ADE CONJUNTO 28, LOTE 01

CEP: 71991-360 – Águas Claras

Tel: (61) 3022-0802

FILIAL DF TRANSPORTES GYN – GOIÂNIA-GO

Endereço Avenida Guatapará Qd 2 Lt 34 Nº 1596

CEP: 74675-535 - Santa Genoveva

Tel: (62) 3207-1499

Tel: (62) 3207-2201

FILIAL DF TRANSPORTES UDI – UBERLÂNDIA-MG

Endereço AV. ESPANHA, Nº 363

CEP 38.405-048 - TIBERY

Tel: (34) 3255-4771

Tel: (34) 3229 7065



SAÚDE

::  AFE – Autorização de Funcionamento para Transporte de 
Medicamentos e Saúde

:: Fármacos – Termo de Responsabilidade Técnica

:: CRF - Certidão de Regularidade Técnica - C. R. Farmácia

:: Anotação de Atividade Profissioal do Farmaceutico

:: Licença Sanitária

:: Anvisa Cosméticos e Correlatos

Documentações

TRANSPORTES

:: Certificado de Seguros (Tokio Marine Seguradora)

:: Licença do Corpo de Bombeiros

:: Certificado Registro Polícia Federal

:: Certificado Registro Exército Brasileiro

:: ANTT – Consulta Pública e Extrato de Placas

:: Certificado de Inspeção Veicular (CIV)

:: Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos 
Perigosos (CIPP)



556
Cidades atendidas

1.257
Clientes Satisfeitos

300
Toneladas

Mensal/Mov

Mais de

03
FILIAIS

DF Transportes em números



Estar disponível para seus clientes em diferentes canais é importante para a DF TRANSPORTES. O que nós
queremos é que nossos clientes tenham meios rápido ágil e direto para falar conosco.

(61) 3248-0112 (61) 98129-5011sac@dftransporte.com.br facebook.com/DFTRANSPORTES Youtube/dftransportes

Canais de Comunicação

www.dftransporte.com.br



O seu parceiro ideal
www.dftransportes.com.br
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