LÍDER GLOBAL
EM LOGÍSTICA

SOLUÇÕES EM TRANSPORTE COM
COBERTURA NACIONAL
DHL Supply Chain – Excellence. Simply delivered.
logistics.dhl

Soluções de Transportes DHL

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE DHL

COBERTURA NACIONAL ATRAVÉS DE
UM ÚNICO PROVEDOR LOGISTÍCO,
COM SEGURANÇA E VISIBILIDADE.

SOLUÇÃO LTL

SOLUÇÃO FTL

Distribuição rodoviária fracionada com a utilização de frota de
mais de 2 mil veículos (próprio e agregados), com mais de 10
mil colaboradores distribuídos em nossas filiais de transporte.

Distribuição rodoviária de cargas dedicadas / completas através
de frotas próprias e agregadas sob gestão da DHL, permitindo
maior competitividade em prazos de entrega.

nn

Cobertura Nacional

nn

Cobertura Nacional

nn

Gerenciamento de risco

nn

Serviços:
––
Milk-run

nn

Rastreamento dedicado de carga

nn

Operações customizadas e setorizadas

nn

Estrutura de filiais em pontos estratégicos para
desenvolvimento da solução

nn

Serviços:
––
Cross-Dockings
––

Entrega Urbana

––

Door -to-Door

––

Cadeia Fria

––

Entregas Agendadas

––

Transferências

––

Door -to-Door

––

Drop & Hook

––

Cadeia Fria

––

Multimodalidade

––

Circuitos

––

Inbound

––

Abastecimento da linha de produção
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OPERAÇÕES ESPECIAIS

MALHA AÉREA DHL

Desenvolvimento de operações especiais de acordo com a
necessidade dos negócios de nossos clientes.

Abrangência nacional com atuação em todos os aeroportos
brasileiros. Maior capilaridade e distribuição no modal aéreo no
Brasil.

nn

nn

Veículos customizados: Frota dedicada com diferentes
tipos de veículos e produtos transportados de acordo com
a necessidade dos clientes, desde medicamentos a postes
e cabos de energia.
Ferramentas robustas: Ferramentas de análise,
roteirização e gestão operacional que garantem a
melhor utilização do ativo.

4.500

Meta de

Cidades atendidas

10.000
Colaboradores

nn

Hubs DHL próximos dos aeroportos das principais capitais
do Brasil.

nn

Aéreo Convencional, Blocked Space e Expresso (Next
Flight Out).

nn

Colaboradores DHL atuando dentro dos principais aeroportos do Brasil, garantindo o escoamento das cargas e
acuracidade no envio das informações.

nn

Atuação direta dentro dos aeroportos com as cias aéreas.

ZERO
EMISSÕES
até 2050

TORRE DE
CONTROLE

Para gerenciamento de
informações e relatórios, com
monitoramento em tempo real
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TECNOLOGIAS

PLANEJAMENTO
Planejamento
Roteirização
Otimização de transportes

VISIBILIDADE
Visibilidade
Monitoramento logístico
IOD
Performance

SUSTENTABILIDADE
DHL GOGREEN – SOLUÇÕES DE TRANSPORTE
O transporte representa 14% da emissão global de CO2. Cada
litro de combustível economizado salva 2,6 kgs de CO2 emitido.
Tendo em vista a Meta global da DHL de reduzir em 30% a
emissão de CO2 gerado até 2020 e chegar a zero de emissões
até 2050, adotamos uma série de ações para alcançar esses
objetivos, garantindo o gerenciamento e utilização dos veículos
de carga de forma consciente.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Entre em contato com nossos especialistas aqui
Ou visite o nosso website

›

›

SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMAÇÃO
Emissão de CT-e
Integração de Sistemas (EDI)
Auditoria de Fretes

GERENCIAMENTO DE RISCO
Segurança
Gerenciamento de Risco
Rastreamento
Gerenciamento de Sinistros
POD

