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A MAXTON Logística agrega o conhecimento de profissionais
com mais de trinta anos de experiência adquiridos em grandes
organizações do mercado de logística e transporte.

Com um corpo gerencial e equipe experiente e atuante, a
MAXTON Logística pode assegurar o completo domínio sobre
todos os pontos da cadeia logística com os aspectos e conceito
geral do Supply Chain Managment, garantindo assistência
integral a seus clientes.

Hoje a informação deve chegar muito antes que a mercadoria
e, entendendo este conceito, a MAXTON Logística investe
fortemente em ferramentas TMS e WMS, possibilitando
consultas on-line de embarques e mercadorias armazenadas.

Para quem não pode parar a MAXTON Logística é o sistema de
gestão ideal e com diferenciais na “SOLUÇÃO PARA A SUA
OPERAÇÃO”, com foco na qualidade, desempenho e
otimização dos recursos sempre buscando a eficiência e
eficácia.

QUEM SOMOS



VISÃO, MISSÃO E VALORES
VISÃO

Ser reconhecido pelo mercado até 2030
como o operador logístico integrado ideal e
com as melhores soluções para as
operações.

MISSÃO
Agregar valor aos nossos serviços
contribuindo com o sucesso dos nossos
clientes, colaboradores, acionistas e
sociedade, promovendo soluções para as
operações.

VALORES
Simplicidade, respeito, comprometimento,
confiança, honestidade e ética.



• PÁTIO FRONTAL COM 7.000M2
• PORTARIA COM ECLUSA 
• E SEGURANÇA ARMADA 24HS

NOSSA ESTRUTURA



ÁREA INTERNA

NOSSA ESTRUTURA



NOSSA LOCALIZAÇÃO



REDE DE AGENTES COM ABRANGÊNCIA 
NACIONAL E INTERNACIONAL



NOSSOS SERVIÇOS



ARMAZENAGEM A MAXTON Logística oferece a gestão
completa da armazenagem, que 
engloba:

• Recebimento
• Armazenagem;
• Separação;
• Picking;
• Packing;
• Preparação de kits;
• Inspeção dos produtos;
• Etiquetagem;
• Expedição;
• Distribuição.



CARGAS AÉREAS 
NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS Sempre que houver urgência na entrega e

no envio de mercadorias e cargas para
clientes e consumidores, a MAXTON
Logística oferece a seus clientes o
transporte aéreo como solução.

Em todos os procedimentos a MAXTON
Logística e/ou seus parceiros, oferecem
toda a infraestrutura necessária do início
ao fim para que se cumpram as etapas do
processo.



CARGAS MARÍTIMAS 
INTERNACIONAIS E 
NACIONAIS VIA 
CABOTAGEM

O transporte marítimo é o grande modal do
fluxo internacional de cargas e está
vinculado a necessidade de sobrevivência
do mercado interno do país. Muitas
empresas brasileiras enxergam no comércio
exterior a ampliação de sua rede comercial
e a expansão dos seus mercados dentro do
Brasil utilizando a cabotagem para distribuir
seus produtos.

Ora vendendo para outras empresas no
exterior, ora comprando matéria prima ou
mesmo produtos, o transporte
internacional de cargas faz parte do
cotidiano de todos os brasileiros. Em algum
momento do dia você foi apresentado,
alimentou-se ou utilizou produtos
importados que navegaram ou voaram de
outros países até nós. Importar e exportar
faz parte do nosso dia-a-dia.



TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO
INTERNACIONAL 

O transporte internacional de cargas está
vinculado a necessidade de sobrevivência
do mercado interno do país. Muitas
empresas brasileiras enxergam no
comércio exterior a ampliação de sua
rede comercial e a expansão dos
negócios.

Importar e exportar faz parte do nosso
dia-a-dia.

• Cargas internacionais – Mercosul
• Cargas projetos
• Cargas lotação
• Cargas fracionadas



RODOVIÁRIO NACIONAL 

Por questão de estratégia e otimização de
processos, todo transporte rodoviário
nacional é efetuado pela CHOICE Logistics,
uma empresa do grupo MAXTON Logística.

A CHOICE Logistics, é uma empresa que
surge do idealismo de seus fundadores na
busca constante da qualidade, eficiência ,
agilidade e segurança aos serviços
prestados.

Procuramos proporcionar aos nossos
parceiros e clientes tranquilidade,
confiança e satisfação, através de uma
equipe altamente capacitada, que tem o
compromisso de atender imediatamente a
todos os serviços solicitados.



PROJETOS 
ESPECIAIS 

Algumas empresas, devido a
características em suas operações de
compra, armazenagem e distribuição,
possuem particularidades que nos
obrigam a pensar em soluções
especificas e sob medida afim de
atender seus projetos.

Para uma solução adequada, colocamos
a disposição de nossos clientes nossa
experiência de mais de 30 anos no ramo
viabilizando assim os seus projetos
proporcionando otimização e resultado
em toda a cadeia de atuação.



LOCAÇÃO E GESTÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

A MAXTON Logística oferece uma solução
completa para o gerenciamento com gestão
e locação de máquinas e equipamentos.

Gestão de contratos de locação, e
manutenção preventiva e corretiva quando
necessário. Com a experiência e
conhecimento adquiridos ao longo dos anos
e o gerenciamento de clientes, o sistema de
locação e gestão da MAXTON foi
desenvolvido com as melhores práticas do
mercado de locação. Para pequenas
empresas, soluções que automatizam,
integram e organizam rapidamente o fluxo
de informações com investimento acessível
para apoiar o seu negócio.

Empresas de médio ou grande porte,
contam com soluções completas
centralizadas em único banco de dados,
informações precisas e integradas de todas
as unidades ou filiais em tempo real.



SISTEMA WMS O WMS aumenta a eficiência e
produtividade na gestão do armazém,
fornecendo informações em tempo real
otimizando custos e reduzindo os tempos
operacionais. A solução é altamente
flexível, fazendo com que o software se
adeque totalmente às necessidades de cada
cliente.

A arquitetura do software WMS abrange
todos os processos de armazenagem
incluindo: Recebimento, armazenagem,
separação, reabastecimento, expedição,
inventário, entre outros.

Através da integração de arquivos (EDI) e
importação de notas fiscais em xml, o WMS
troca informações com sistemas de outras
plataformas como (SAP, PROTHEUS,
ORACLE ENTRE OUTROS).



SERVIÇO ADUANEIRO 

• Desembaraço aduaneiro nas 
importações e exportações.

• Elaboração e gestão de programas 
especiais.

• Assessoria completa de comércio 
exterior.



ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

 Redução dos custos operacionais;
 Transformação de custos fixos em variáveis;
 Redução da base de funcionários diretos;
 Evitar custos com avarias;

 Seguro de ampla cobertura;
 Redução de ativos;
 Foco do cliente em seu core-business;
Melhoria do nível de serviços;

 Padronização do serviço de atendimento
ao cliente;
 Rapidez na implementação de mudanças;
 Integração do Supply Chain;
 Redução do nível de estoque;

 Expansão geográfica utilizando rede de filiais;
 Auxílio nas importações e exportações;
 Especialistas na operação;
 Flexibilidade operacional e estratégica;



PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE

OPERAÇÕES CUSTOMIZADAS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

REVISÕES CONTÍNUAS DAS OPERAÇÕES

COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE
COM A MELHORIA CONTÍNUA E PADRONIZAÇÃO

SATISFAÇÃO 
TOTAL DOS CLIENTES

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ESTRATÉGIA



Gerenciamento SLM - Sistema Logístico Maxton



Gestão – TMS /ERP

Indústria

CD

coleta
distribuição

transferência

indústria

cliente final

Operamos com um sistema
corporativo que interliga
todos os agentes (filiais,
agentes, matriz, clientes)
envolvidos na operação
através de uma simples
conexão de internet a um
sistema de gestão eficiente,
seguro e ágil.



CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS

Responsabilidade SOCIAL e AMBIENTAL com adequação às normas regulatórias  necessárias a cada operação.
Além destas possuímos licenças da: AVCB, ANVISA, EXERCITO, LICENÇA AMBIENTAL, MAPA, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA FEDERAL.
Todos esses documentos estão disponíveis e são públicos em nosso site no link:
https://maxtonlogistica.com.br/documentacao/

https://maxtonlogistica.com.br/documentacao/


Assista nossos vídeos

NOSSAS CANAIS

https://www.youtube.com/channel/UCgeLTLWAUy6z13AIirkoIOA
https://g.page/Maxtonlogistica?gm
https://www.instagram.com/maxtonlogistica/
https://twitter.com/maxtonlogistica
https://www.facebook.com/Maxtonlogistica
https://www.linkedin.com/company/maxton-logistica
https://maxtonlogistica.com.br/comercial/


Agradecemos a oportunidade de apresentarmos a

Contato: 41 3069-9800
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