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‘’A informação deve chegar muito antes que a 

mercadoria’’. Entendendo este conceito, a 

MAXTON Logística investe 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 para seus 

clientes.

Nossos Serviços

Supply chain solutions management;

Armazenagem, movimentação, controles e distribuição;

Projetos Door-to-Door; Milk Runs; Just in Time; Roteirizações;

Embarques aéreos e marítimos (FCL/LCL);

Embarques rodoviários nacionais e internacionais;

Embarques charters; sea-air; cabotagem e ferroviários;

Despachos aduaneiros nas importações e exportações;

Elaboração e gestão de programas (Draw-Back, Linha Azul, RECOF);

Assessoria completa de comércio exterior;

Terceirizações das operações de logística in ou Out House;

Projeto e desenvolvimento de embalagens em geral;

Gestão dos fluxos e embalagens;

Locação e gestão de equipamentos;

Sistema de gestão TMS e WMS;

Projetos com soluções customizadas a cada cliente;

nossos valoresnossa missãonossa visão

A MAXTON Logística agrega o conhecimento de profissionais com mais de 30 anos de experiência  adquiridos em 

grandes organizações do mercado de logística. 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.

Ser reconhecido pelo 

mercado até 2030 como o 

Operador Logístico 

Integrado, ideal e com as 

melhores soluções para as 

operações com foco na 

qualidade, desempenho e 

otimização dos recursos 

sempre buscando a eficiência 

de nossos clientes.

Agregar valor aos nossos 

serviços contribuindo com o 

sucesso dos nossos clientes, 

colaboradores, acionistas e a 

sociedade, promovendo 

soluções para as operações.

Simplicidade, respeito, 

comprometimento, 

confiança, honestidade e 

ética.

A Maxton Logística sempre investindo na qualidade 

de seus processos internos busca constantemente 

aprimorar  seu planejamento, organização e 

controles através de uma estratégia de administração 

moderna. A empresa é Certificada pelo sistema de 

Qualidade ISO 9001-2015 através da Empresa SGS 

ICS CERTIFICADORA.

Quem somos

Certificada pelo sistema 
de qualidade ISO 9001-2015

Certificados e licenças

A Maxton Logística visando atender uma 

diversidade de clientes, possui licenças que podem 

ser encontradas em nosso site no link abaixo:

https://www.maxtonlogistica/documentacao


