


A MTLOG nasceu para atender em abran
gência nacional todos seus clientes, le
vando a eles o melhor serviço de logís
tica, com rapidez e inovação, contando 
com uma rede de transferência multimo
dal, que atende às necessidades de seus 
clientes por meio de sistemas integrados. 
Especialista na distribuição porta a por
ta de editoriais e materiais impressos, a 
MTLOG realiza também serviços de ar
mazenagem, roteirização, manuseio, co
leta e im pressão.
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Cumprir o compromisso estabelecido com 
o cliente de entregar produtos com quali
dade, de forma rápida, eficiente e em per
feitas condições, no prazo e local determi
nados de maneira ética e profissional.

Missão
Ser a líder em soluções logísticas, ofere
cendo serviços de qualidade, com rapidez 
e segurança. Nossa premissa de suces
so baseia-se na eficiência, alcançada por 
meio da organização e excelência.

Visão
Nossos valores representam como vamos 
realizar a Missão e a Visão da empresa.
  
•  respeito aos funcionários, clientes  

e colaboradores
•  ética nos relacionamentos
• profissionalismo
• proporcionar satisfação ao cliente por 

meio das nossas soluções

Valores
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Coleta
A retirada do ma
terial, no local indi
cado pelo cliente, 
tem de ser feita de 
forma pontual, na data marcada, e com 
rigor nos cuidados com a mercadoria. 
Com a MTLOG você tem a certeza de 
que esta etapa será cumprida de forma 
precisa. 

Manuseio
Todo o cuidado ne
cessário para o ide
al manuseio de seus 
produtos é encon
trado na MTLOG. Com uma equipe al
tamente capacitada, que trabalha com 
agilidade e com metodologia específica, 
a MTLOG consegue aliar a velocidade 
com qualidade para este serviço de ma
nuseio.

Roteirização
O processo de rotei
rização é planejado 
de forma minuciosa, 
para que a separa
ção dos endereços seja feita de uma ma
neira que otimize as entregas, de acordo 
com as necessidades dos clientes.
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Distribuição
Pontualidade e 
organização. A 
MTLOG tem essas 
premissas para o 
seu serviço completo de distribuição, 
visando o melhor custobenefício para 
seus clientes. Gestão de logística e su
pervisão do trabalho são fundamentais 
para que sejam cumpridos os prazos 
estipulados. 

Armazenagem
Com uma área es
pecífica, a MTLOG 
pode armazenar 
produtos diversos 
como revistas, maladireta, jornais, li
vros, brindes, etc, com todos os cuida
dos exigidos para este processo. 

Impressão
Por meio de um sis
tema inovador a la
ser, é possível efe
tuar a impressão de 
etiquetas e protocolos, contendo código 
de barras para um eventual rastreamen
to do produto, individualmente, além de 
conter a página de guia, otimizando o 
processo de roteirização pelo entrega
dor.
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A MTLOG tem alcance nacional, com uma 
abrangência de aproximadamente 1.000 
cidades espalhadas por todo o Brasil.

MANUSEIO E TRIAGEM
Processos planejados para realizar todo 
e qualquer tipo de manuseio, de maneira 
a atender às exigências e necessidades 
dos nossos clientes, mantendo o padrão 
de qualidade desejado e cumprindo pra
zos estabelecidos. 
• Ensacar
• Etiquetar
• Colar
• Encartar em página determinada
• Montagem de kits personalizados
• Maladireta postal e outros

Faz parte do nosso fluxo:
• Análise de mailing
• Recebimento e conferência do material
• Manuseio
• Triagem
• Distribuição
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Atendimento exclusivo para as solicita
ções de nossos clientes.
Após a identificação de eventuais falhas 
no processo, há a interação com o cliente 
para garantir a melhor solução e aprimorar 
o processo como um todo. O atendimen
to personalizado visa o melhor o índice 
de qualidade dos serviços prestados, por 
isso a opinião do cliente é fundamental.
O objetivo de nosso atendimento, aliado 
às considerações de nossos clientes é a 
busca constante do aprimoramento.

As principais funções do nosso atendi
mento são:
• Atender as solicitações dos clientes, 

via email ou por telefone;
• Controlar as ocorrências junto aos se

tores operacionais;
• Ser responsável pelo gráfico de qua

lidade com comparativos mês a mês, 
para análise e providências, mantendo 
desta forma os apontamentos neces
sários para a manutenção da qualidade 
e o bom atendimento;

• Identificar regiões com padrão de qua
lidade inadequado, sinalizando aos 
auditores e gerência operacional para 
ajustes necessários.

BRASIL

ATENDIMENTO
AO CLIENTE

http://www.mtlogbrasil.com.br


Através do gerenciamento de execuções, 
utiliza o sistema operacional para rastre
ar informações e permite o detalhamento 
das remessas.

Os filtros de identificação são realizados 
por:
• Entregador e situação;
• Número de remessa;
• Identificamos um destinatário específi

co por diversos filtros, tais como: Nome, 
Empresa, CPF, CNPJ, Período, Código 
do cliente, NF e CEP específico.

Uma de nossas ferramentas é a pesqui
sa por lote, em que é possível informar o 
status de diversos destinatários. O siste
ma traz o status de cada remessa, sendo 
possível cascatear até o nível de detalhes, 
pois demonstra passo a passo o caminho 
seguido por uma determinada entrega. 
Esta é uma das ferramentas opcionais 
que o cliente pode contratar em caso de 
entregas de encomendas, brindes e en
tregas especiais.
Com todos esses procedimentos, é possí
vel garantir o acompanhamento minucio
so da entrega até a chegada ao destino 
final.
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