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A tecnologia, aliada a um processo de inteligência aplicada, é uma poderosa ferramenta de gestão e suas
soluções geram resultados que, em geral, ultrapassam as expectativas e alcançam os mais elevados padrões de
qualidade. E quando se fala em gerenciamento, logística, segurança de veículos, pessoas e mercadorias, a
Logos aparece como uma especialista em utilizar a tecnologia inteligente em prol de soluções que satisfazem e
garantem resultados aos mais diversos segmentos.
Com 10 anos de atuação, a Logos caminha entre as melhores empresas do Brasil na prestação de serviços em
rastreamento, gestão e logística, focando sempre em inovações que resultam em maior segurança e melhores
resultados e economia.
Com qualidade certificada pelo CESVI Brasil e ISO 9001, a Logos garante total capacitação à sua equipe para
que esteja sempre preparada para atender a todas as necessidades de seus clientes, além de registro de acervo
técnico junto ao CREA/PR.
A segurança de nossos processos e a qualidade de nossas entregas são valores que oferecemos ao mercado, que
se convertem em resultados e economia. Nossa missão, visão e valores também se alinham a nossa prática,
fazendo da Logos uma empresa altamente confiável e parceira nas mais diversas soluções que conhecemos.
Conheça o que nossas soluções oferecem a sua empresa clicando aqui ou acesse nossa sessão de produtos no
menu superior em nosso site.

Política da Qualidade Logos:
Prover Soluções Tecnológicas através do rastreamento, com inovações tecnológicas, constantes melhorias dos
processos, atendendo aos requisitos, alcançando a satisfação dos nossos clientes.
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Missão:

Prover soluções inteligentes, prestar serviços de qualidade superando expectativas quanto gerenciamento,
logística e segurança de veículos, pessoas e mercadorias.

Visão:

Ser a melhor empresa do Brasil, de prestação de serviços de rastreamento, gestão e logística provendo soluções
inteligentes, utilizando avançada tecnologia e buscando sempre inovações que satisfaçam plenamente nossos
clientes.

Valores:

Foco no cliente;

Qualidade nos serviços prestados;

Responsabilidade pelo patrimônio do cliente;
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Integridade em todos os projetos desenvolvidos;

Respeito com os parceiros, clientes e funcionários;

Lucro proveniente do trabalho em equipe e em prol a todos envolvidos.

Alameda Princesa Izabel, 719 – Mercês – Curitiba PR – 80430-120
Fone: 55 41 3232.1200
www.logosrastreamento.com.br

