
CSI CARGO
Um operador 
logístico com 
capacidade de 
fazer acontecer.



Tecnologias 4.0 para as suas operações logísticas

A indústria tem passado por profundas 
transformações em seus processos e 
tecnologias. Por isso, não temos dúvidas que a 
quarta revolução industrial já começou! 

O surgimento de produtos mais complexos, 
com inteligência avançada e de alta 
conectividade tem propiciado a reinvenção da 
indústria mundial. Esses processos produtivos 
mais velozes e flexíveis exigem uma nova 
logística.  
 
Nesse contexto, a CSI Cargo é um operador 
logístico que tem investido pesado em 
iniciativas de inovação. 

Prova disso, é que desenvolvemos uma equipe 
especializada em Pesquisa e Desenvolvimento 
de produtos baseados em tecnologias 4.0. 

Nossa fábrica de so�ware tem desenvolvido 
uma série de tecnologias proprietárias voltadas 
para sistemas de WMs e telemetria. Cada vez 
mais nossas soluções incorporam tendências 
mundiais ligadas a automação, otimização de 
processos e e-social. 

A capacidade de combinar de forma inteligente 
tecnologias avançadas com capital humano é o 
que nos torna um operador logístico singular.

Atuar como um integrador logístico, de 
forma a oferecer aos clientes um amplo 

leque de soluções logísticas, sempre 
como uma visão holística de toda 
cadeia de suprimentos, é um dos 

compromissos da CSI Cargo.



Tecnologias 4.0 para as suas operações logísticas Soluções logísticas de alto impacto

TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA
Quando uma empresa contrata uma solução 
de outsourcing da CSI Cargo, ela ganha 
um leque importante de benefícios como: 
tecnologia inovadora, equipamentos de 
ponta, profissionais altamente capacitados e 
toda a expertise que acumulamos ao longo 
de 20 anos de atuação no mercado brasileiro. 

Trabalhamos com modelos de gestão 
total ou parcial de uma operação logística. 
Nossas equipes tem a responsabilidade de 
redesenhar as operações e implementar as 
melhores práticas logísticas. Com o nosso 
apoio, a sua logística vai ganhar agilidade 
e eficiência já nos primeiros meses de 
implementação.

ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO
Quando o assunto é armazenagem e 
distribuição, cuidamos de toda a sua 
operação logística. Nossas soluções integram 
infraestrutura física, profissionais altamente 
capacitados e tecnologia de ponta. Estamos 
preparados para desenvolver soluções 
customizadas de armazenagem de acordo 
com as particularidades do seu produto. 
 
Contamos com um amplo Centro Logístico 
localizado em Curitiba, próximo as principais 
rodovias. Tudo para que seus produtos 
sejam eles nacionais ou importados sejam 
armazenados com segurança e entregues 
com agilidade. 
 
Também oferecemos um WMS proprietário 
que permite a gestão em estado da arte dos 
estoques e da movimentação de materiais. 
Com ele, fazemos toda a interface com os 
principais sistemas para emissão de Notas 
Fiscais. O nosso layout segue a padronização 
por tipo de materiais e embalagens, área 

blocadas, corredores padronizados e 
cumprimento de FIFO.

• Recebimento, descarregamento e 
carregamento de caminhões / conteiners

• Movimentação e acondicionamento de 
estoques

• Picking de pedidos
• Segregação para inspeção e separação para 

expedição 

TRANSPORTE
No segmento de transporte, atuamos como 
verdadeiro integrador logístico, oferecendo 
aos nossos clientes a melhor opção de acordo 
com o seu perfil de negócio. 
 
Analisamos  e desenvolvemos soluções 
combinadas de transporte das indústrias 
para os centros de distribuição até os clientes 
finais.
 

CONSULTORIA LOGÍSTICA
Contratar uma solução inovadora de 
consultoria logística com a CSI Cargo é ter 
a certeza de que a sua operação logística 
incrementará a produtividade.

Nosso time de consultores realiza um 
diagnóstico de toda a operação. São 
avaliados uma série de fatores críticos que 
irão impactar na otimização dos processos 
logísticos.

• Design do Fluxo Geral do Complexo 
• Dimensionamento e Layout de Armazéns 
• Cálculo de Recursos Humanos 
• Parametrização da Linha de Armazéns



Definida pela revista Amanhã como ‘’Jovem 
Gigante”, a Dinamik Rental nasceu em 2014 
e em poucos anos se consolidou como uma 
das principais empresas do país no segmento 
de equipamentos de movimentação e 
armazenagem. 
 
A Dinamik sempre oferece as melhores 
soluções para a gestão das suas operações 
de movimentação. O resultado: redução nos 
custos de manutenção e ganhos reais de 
produtividade.

• Consultoria para definição de frota
• Gestão avançada de manutenção (sistema de  

telemetria)
• Suporte 24/7 para contratos de curto, médio       

e longo prazo

 
GESTÃO INTELIGENTE DE OPERADORES E 
MÁQUINAS 

Hoje a Dinamik Rental oferece a seus clientes 
uma das mais avançadas soluções de 
telemetria do mercado. Nossa tecnologia irá 
ajudá-lo a reduzir custos, a melhorar a  
segurança dos trabalhadores e, sobretudo, 
incrementar as suas operações de 
movimentação logística. 

A Dinamik desenvolveu um sistema composto 
por hardware e so�ware, que trabalham de 
forma integrada transmitindo os dados via 
GPRS ou WI-FI para uma central de controle, 
em tempo real, e mostrando tudo o que 
acontece com suas máquinas/empilhadeiras.- 
Suporte 24/7 para contratos de curto, médio e 
longo prazo.

• Disponibilidade
• Controle de Horímetro
• Histórico de Manutenções
• Checklist Eletrônico

 

DINAMIK



Um jeito inteligente  
de fazer logística

A CSI Cargo é um operador logístico de 
vanguarda que atua há mais de 20 anos 
no mercado. Contamos com um know-
how invejável em operações logísticas de 
alta complexidade e somos hoje um dos 
principais players do setor. Ao longo de 
nossa história, a CSI Cargo contribuiu para 
incrementar a performance logística de 
algumas das maiores empresas do país. 

Somos um operador flexível e enxuto. Nosso 
time é feito de pessoas apaixonadas por 
logística. Pra gente não importa o tamanho 
do desafio, lutamos todos os dias para fazer 
acontecer. Esse é nosso compromisso.
A nossa inspiração. 
 
Para a CSI Cargo cada operação logística é 
única. Por isso, nossos times sempre estão 
preparados para entender as necessidades 
do seu negócio com maestria e transformar 
insights em resultados reais.

Desenvolvemos um trabalho contínuo 
buscando soluções logísticas inovadoras 
para os clientes, através de parcerias, 
benchmarking e visitas a feiras internacionais, 
visando garantir resultados realmente 
extraordinários.



Contato 

BR-376, 16099 - Arujá
São José dos Pinhais - PR
83090-214

(41) 3381-2300

csicargo.com.br

dinamik.com.br

Redes Sociais
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Dinamik Rental


