APRESENTAÇÃO

O Nosso Core Business é atuar como
agente facilitador no desenvolvimento
de Sistemas Logísticos, com foco no
retorno
de
RESULTADOS
para
perpetuação do negócio.

HISTÓRIA
OBJETIVOS
DIRETRIZES

Desde 2000 no mercado, a LOGISC acredita que investimento em capacitação
profissional e inovações tecnológicas resultam em garantia da manutenção de capital
investido e perpetuação do negócio. Atuamos com o objetivo de diagnosticar as reais
necessidades e propor soluções abrangendo todos os processos da cadeia logística.
Nosso diferencial é reconhecido pelos diagnósticos detalhados, estudos de
viabilidade e implantação simultânea dos projetos, sem a necessidade de uma
segunda contratação de serviço. Atendimento altamente personalizado observando a
cultura e objetivo de cada negócio, qualidade dos serviços prestados, relatórios
completos e total transparência quanto aos resultados.
Profissionais, na execução e desenvolvimento de projetos, com elevada competência
técnica e experiência de mercado.
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PILARES

Armazenagem e
Automação de Centro
de Distribuição

Suprimentos e
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Nossa experiência no estudo de viabilidade,
desenvolvimento e implantação de centros de
distribuição é aliada a aplicabilidade das mais
modernas técnicas e tecnologias disponíveis
para automação e radio frequência - RFID.

Competência comprovada no dimensionamento
das necessidades logísticas para que os
suprimentos sejam recebidos e entregues com
eficiência e segurança, dimensionados e
gerenciados com excelência, atendendo o
menor custo possível em benefício do nível de
serviço e fluxo de caixa.
Extremo da cadeia logística, com alto impacto
nos custos, prazos e qualidade como produto
final , atuamos diretamente na
rede de
distribuição objetivando a acuracidade, através
da simulação do cenário ótimo.

As soluções inovadoras tem interface com a
capacitação do recurso humano, como parte
imprescindível do sucesso esperado. Análise da
produtividade na busca da melhoria da
competitividade, relacionada à intralogística e
logística externa.

LOGISTICA 4.0
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CLIENTES

CASE

Projeto do centro de Distribuição da HAVAN, um dos maiores e
mais modernos do País, três anos de estudos, pesquisas e
dedicação, mais uma obra com assinatura LOGISC.
Um projeto desse porte, só poderia ser desenvolvido pela maior
Consultoria de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil.
Resultado, satisfação do cliente, rentabilidade e eficiência, a
LOGISC mostra resultados!

Depoimento
Luciano Hang
CEO
(dono da Havan)

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 de 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 nossos clientes,
fornecedores e colaboradores. Excelência na prestação de
serviços logísticos, Responsabilidade Social e Sustentabilidade
Logística.”

NOSSOS CANAIS

BRASIL
+55 9 92000468
+55 9 92571714
+55 9 99731820

PORTUGAL
+351 932 153670

+55 47 3209 4294
www.logisc.com.br
logisc@logisc.com.br

Rua Canário, 120 – Blumenau, Santa Catarina - Brasil.

