SOBRE NÓS
A Logisc é uma empresa estrategicamente localizada para proporcionar velocidade
de atendimento e redução de custos aos nossos clientes, através de diagnósticos
precisos aliados a implantações simultâneas de projetos.

CONSULTORIA
A Logisc assessora empresas com projetos em
desenvolvimento ou pré-estabelecidos, objetivando
a redução dos custos de contratação com o melhor
benefício e resultado.
Assegurar fornecedores com capacidade técnica,
tecnologia e custo condizente com a implantação do projeto.
Outro momento de atuação da Logisc é a auditoria dos custos
logísticos, em busca da performance mais adequada.

ASSESSORIA
A Logisc presta assessoria para empresas em diversos segmentos da logística
e assessora clientes em projetos pré-estabelecidos ou em desenvolvimento,
assegurando os melhores fornecedores garantindo a
competência técnica, tecnologia e custos.
A equipe da Logisc é formada por prossionais experientes no mercado,
especializados para diagnóstico e implantação do plano de ação
e resolução dos mais diferentes cenários.

OBJETIVOS

DIFERENCIAIS

A Logisc busca atuar em micro, pequenas e grandes empresas
com o objetivo de diagnosticar suas reais necessidades.
Uma vez identicadas, propõe o desenvolvimento de projeto ou
assessoria logística, estudos de viabilidade ou validação de processos,
abrangendo a SCM ou a Intralogística, da aquisição de materiais
até a distribuição física do produto acabado.

Nível de atendimento
Transparência quanto aos resultados
Qualidade dos serviços prestados (Consultoria, Assessoria ou Treinamento)
Relacionamento com o cliente
Entrega de relatórios completos
Desenvolvimento de projetos em paralelo com a implantação

EXPLORE AS MELHORES OPÇÕES
PARA SUA EMPRESA CRESCER.
MISSÃO
‘’Oferecer soluções logísticas adequadas às necessidades e expectativas dos clientes,
com qualidade, segurança, responsabilidade social buscando contribuir com a
otimização de processos e com o aumento do nível de serviços dos nossos clientes.’’

VISÃO
‘’Ser reconhecida como a melhor empresa de consultoria logística,
tornando-se referência no desenvolvimento de projetos
logísticos e tecnológicos no Brasil.’’

VALORES
‘’Ética e transparência nos relacionamentos com os nossos clientes,
fornecedores e colaboradores, excelência na prestação de serviços logísticos,
responsabilidade social e sustentabilidade logística. ’’

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS

TREINAMENTO
Certos de que o treinamento e a requalicação
podem remeter a satisfação da equipe e perfeição
dos projetos, a Logisc realiza treinamentos
in-company personalizado, no modelo que tenha o
objetivo e a meta a ser atingida em armazenagem,
gestão de estoques, movimentação de
materiais ou liderança.

Os projetos logísticos realizados pela Logisc são
orientados de forma que, durante a validação das fases,
simultaneamente, ocorra a implantação do cenário
denido, em consonância com o objeto da proposta.
Dessa forma, a Logisc efetua o estudo de viabilidade
colocando-o em prática imediatamente, reduzindo
o tempo de resposta e surpreendendo o cliente com o
imediato atendimento dos objetivos realizados em
consultoria e/ou assessoria.

JUNTE-SE A NÓS
A Logisc tem uma equipe qualicada para ajudar
a sua empresa a ser mais competitiva.

CLIENTES

COMPETÊNCIAS LOGISC EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS
· Gestão estratégica e gestão de rotina;
· Implantação de projetos e processos;
· Otimização de Layout;
· Viabilidade de investimentos;
· Indicadores de Performance;
· Modelagem da rede de distribuição;
· Mapeamento de processos logísticos e de cadeias de abastecimento;
· Implantação de ferramentas de gestão (TMS, WMS, ERP);
· Gestão de estoques;
· Automação de armazém;
· Gestão e Qualicação de Fornecedores;
· Saúde e Segurança do Trabalho;
· Gestão da Qualidade;
· Recursos Humanos;
· Voluntariado Empresarial (grátis);
· Treinamentos em Logística Empresarial (novo);
· Preparação para certicações (ISO, ABVTEX) (novo);
· Gestão de fornecedores na Industria 4.0 (novo);
· Metodologia para Inventário cíclico com objetivo de acuracidade;
· Diagnóstico de PCP;
· Logística reversa;
· RFID;
· Lean Logistics e Lean Warehouse;
· Custos Logísticos;
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