
Prestadores de serv iços logíst icos (PSL),  t ransportadoras e empresas de 

courier/express/parcel (CEP), sejam do segmento B2B ou B2C concordam que o custo do 

transporte está no topo da lista de preocupações para o setor. Alguns outros pontos 

problemáticos também fazem parte da lista, mas talvez a preocupação mais importante e 

desafiadora seja a necessidade de maiores inovações e avanços tecnológicos, sem 

comprometer o equilíbrio do orçamento.

O desafio

Com o crescimento da concorrência global, empresas do setor de transporte e logística 

enfrentam desafios em todos os aspectos de suas operações incluindo eficiência ambiental, 

gestão de supply chain, necessidade de melhorias tecnológicas, conformidade e 

regulamentações internacionais mais rígidas, além do aumento crescente no nível de exigência 

dos clientes.

Transporte e Logística 

O SoftExpert Suite reduz o custo da conformidade normativa e ajuda as instituições de 

transporte a logística a potencializar o sucesso, melhorar a produtividade, reduzir os riscos e 

aderir a várias normas.

A SoftExpert oferece ao setor de transporte e logística a solução de software mais completa e 

avançada para a excelência na gestão, o aprimoramento de processos de negócio, a 

conformidade regulamentar e a governança corporativa: o SoftExpert Excellence Suite. 

A solução atende as necessidades específicas do setor de transporte e logística em todos 

aspectos. Desde o atendimento a regulamentos globais rígidos, controle da documentação, 

gestão de riscos e questões ambientais, assim como ativos, manutenção, inventário, 

almoxarifado, ciclo de vida do produto e muito mais.
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Principais benefícios da solução

• Melhora o atendimento ao cliente

• Melhora a eficiência e a produtividade dos armazéns

• Aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos

• Garante o gerenciamento total da manutenção através de ordens de serviço

• Reduz custos monitorando e otimizando todas as atividades relacionadas à 

manutenção

• Melhora a sustentabilidade e reduzir os problemas ambientais

• Oferece um repositório central de ativos

• Reduz riscos de incidentes de saúde e segurança e fortalecer a conformidade com 

os regulamentos ambientais e leis trabalhistas

• Atende às crescentes necessidades de mão-de-obra treinando e motivando a força 

de trabalho

• Ajuda a entender o desempenho dos processos e dos serviços, revelando 

problemas valiosos que podem ser traduzidos em ações de melhoria.

• Gerencia todos os documentos vinculado ao processo geral da cadeia de 

suprimentos

Requisitos de auditoria

Medição e monitoramento de indicadores

Controle de recursos Gestão de documentos

Inventário de resíduo

TNT

Como resultado, destaco a 
melhoria no controle de 
documentos, a comunicação e 
distribuição, o controle de cópias 
e a facilidade de acesso. A 
gestão de não-conformidades, 
ações corretivas e preventivas, 
também evoluiu, facilitando a 
identificação das causas das 
ocorrências, o processo de 
planificação das ações 
corretivas e o fechamento das 
não-conformidades.
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