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TOTAL EXPRESS FARÁ A DISTRIBUIÇÃO DOS
BONECOS DA AACD NO TELETON 2014
Empresa nacional de cargas expressas é a operadora logística oficial da campanha;
que entregará os bonecos Hebinha, Nina e Tonzinho
Outubro de 2014 – A Total Express (www.totalexpress.com.br), líder nacional em
logística de pequenas e médias encomendas controlada pela DGB, holding de logística
e distribuição do Grupo Abril, é a operadora logística oficial do Teleton 2014,
organizado pela AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente. A companhia
vai entregar os bonecos do trio Hebinha, Nina e Tonzinho por todo o país, oferecidos
como brindes aos doadores da campanha.
Para Vito Chiarella, CEO da Total Express, participar do Teleton é um reconhecimento
do mercado aos serviços prestados pela companhia. “É uma operação complexa, pelo
fato de ser uma campanha nacional, capitaneada por uma das maiores e mais
importantes entidades filantrópicas do Brasil, que é a AACD. Nossa responsabilidade é
muito grande, por isso estamos disponibilizando uma equipe com cinco profissionais
no SAC exclusivamente para atender aos participantes. É o compromisso da Total
Express para que tudo seja feito da melhor forma possível e que a campanha seja um
sucesso”, afirma o executivo.
Criado em 1966 nos EUA pelo ator Jerry Lewis, que teve um filho deficiente físico, o
Teleton é realizado em mais de 20 países da Europa, América do Norte e América do
Sul, anualmente. No Brasil a campanha é encabeçada pela AACD em uma parceria
com o SBT - Sistema Brasileiro de Televisão. As doações tiveram início no dia 12 de
outubro e qualquer pessoa pode colaborar. A maratona na TV, com uma série de
apresentações que devem reunir cerca de 130 artistas, ocorre nos dias 7 e 8 de
novembro.
Em 2013 foram arrecadados mais de R$ 26 milhões, que viabilizaram a manutenção
das 15 unidades da instituição e ampliação do Hospital AACD - Unidade Abreu Sodré.
Os bonecos são distribuídos como brindes para doações, por telefone (0800 775
2014) ou pela internet (www.teleton.org.br). Para recebê-los, o valor mínimo doado
deve ser de R$ 70,00, que permite escolher um dos três modelos. Doações de R$
120,00 permitem ao doador levar uma dupla de bonecos e, R$ 180,00, o trio.
A Total Express atua em três processos na logística da campanha. A empresa faz a
armazenagem dos bonecos em seu Centro de Distribuição em Barueri, monta os kits
(a quantidade de bonecos varia de acordo com o valor da doação) e os entrega por
todo o país. Além disso, ela investe na manutenção de uma equipe de atendentes
100% focada na operação do Teleton. Após confirmado o pagamento da doação, os
participantes receberão os bonecos.
SOBRE A AACD - A AACD, com 64 anos de atividades, é uma instituição filantrópica e
sem fins lucrativos presidida por Regina Helena Scripilliti Velloso, que tem como crença
o estabelecimento de uma sociedade que convive com as diferenças porque reconhece
em cada indivíduo sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais humano.

Sobre a Total Express (www.totalexpress.com.br)
Fundada em 1993 e desde outubro de 2011 controlada pela DGB, holding de logística
e distribuição do Grupo Abril, a Total Express é referência na prestação de serviços de
fulfillment e entrega expressa de encomendas. Com know-how e infraestrutura
logística para realizar gestão de estoques, processamento de pedidos, picking e
packing e expedição, oferece soluções em manuseio e distribuição de pequenos e
médios volumes. Mensalmente, movimenta cerca de 1 milhão de entregas em todo o
território nacional.
Os principais clientes da Total Express são empresas de comércio eletrônico, entre
elas, Walmart, Saraiva, B2W, Sephora, Magazine Luiza, Máquina de Vendas, Nova e
Privália. Possui ainda no portfólio companhias dos setores farmacêutico, promoções e
eventos, além de agências de propaganda e marketing direto, esportivo e editorial.
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