
Logística multimodal 
  
A APL Logístics mostra como utilizar tecnologia para otimizar a supply chain 
  

A APL Logistics é uma empresa que projeta e opera cadeias de fornecimento inteligentes e globalmente 
integradas. Diferentemente do que foi reportado na edição de janeiro da Revisa LOGÍSTICA, eles não fazem mais 
parte do NOL Group. Com presença em mais de 60 países, entre as diversas soluções para a supply chain, operam 
com serviços na origem e no destino, tais como consolidação de carga, armazenagem e gerenciamento de 
distribuição. 

 
Através de seus mais de 6 mil colaboradores, a empresa administra mais de 200 armazéns, somando mais de 20 

milhões de m², assumindo a posição de segundo maior provedor de armazéns públicos do mundo.  
 
APL Logistics oferece soluções por consultoria e usa tecnologia para otimizar a visibilidade e controle da 

cadeia de suprimentos, constituída em 1985 como braço logístico do armador APL, que tem sua sede mundial em 
Singapura. Desde de maio de 2015 a empresa se desvinculou totalmente da empresa de navegação (NOL), sendo 
adquirida pelo grupo japonês Kintetsu, através do seu braço logístico KWE. O grupo fundado em 1910 tem 
faturamento anual em mais de 17.5 bilhões de dólares e é dono da maior ferrovia privada no Japão, movimentando 
anualmente mais de 600 milhões de passageiros, entre outros negócios. Presente no Brasil desde 2007, a APL 
oferece soluções de supply chain para os maiores varejistas do país, o que coloca a empresa como uma das líderes 
nacionais desse segmento. 

 

Tecnologia  
 
Através do My Portal, a APL Logístics oferece operações controladas por uma torre de controle, com canal 

único de acesso a informações, desde o controle de PO ao faturamento, tudo via Web ou por aplicativos. 
 
Além disso, eles também contam com uma plataforma de tecnologia na nuvem, chamada SeeChange, que 

oferece informações valiosas sobre os seus negócios. A plataforma oferece informações on-time sobre seus 
embarques, conectando múltiplos operadores e parceiros que se estendam por toda a supply chain. 

 

Inovações 
 
A APL Logistic também tem um histórico de inovações variadas como as seguintes: 

• IndiaLinx: operações ferroviárias intermodais pioneiras na Índia, conectando portos e centros comerciais, 
assegurando mais previsibilidade para os exportadores  
• OceanGuaranteed: entrega com dia definido de embarques LCL da Ásia para os EUA, Canadá e México com 
maior confiabilidade e performance dentro do prazo  
• APL Guaranteed Continental: entrega de embarques FCL para qualquer localidade nos EUA após a chegada pela 
Costa Oeste  
• ShipmentOptimizer: primeira ferramenta de planejamento de embarque multimodal da indústria capaz de otimizar 
preferências de rota, lead time, utilização e custo do embarque simultaneamente 
 

Entre os segmentos atendidos pela empresa, quatro tem destaque: automotivo, bens de consumo, indústria e 
varejo.  

 
No setor automotivo, as soluções são desenhadas para atender as necessidades específicas de cada segmento da 

cadeia de suprimentos, incluindo importação específica para manufatura (Inbound-to-manufacturing), partes e peças 
de reposição (after-market parts), veículos acabados e cadeia de suprimentos intercontinental.  

 
Para bens de consumo os serviços incluem consolidação e desconsolidação, distribuição a nível nacional, 

serviços de valor agregado high touch e armazenagem enxuta  
 
Para a indústria, a APL oferece soluções de cadeia de suprimentos personalizadas e ferramentas de engenharia 

sólidas desenvolvidas pela própria empresa, assegurando partes e componentes a custo econômico 
independentemente da localização do fornecedor como fretes de importação e exportação, gerenciamento de 
processo e programação, suporte de sobressalentes pós-mercado, colaboração, otimização e análise da cadeia de 
suprimentos, armazenagem e distribuição  

 
No varejo, a empresa ajuda a gerenciar a complexidade da cadeia de suprimentos em mercados estabelecidos ou em 
crescimento através de uma plataforma uniforme que inclui visibilidade, flexibilidade e controle, omni-channel 
(canais múltiplos), gerenciamento de ordem de compra, consolidação e gerenciamento dos canais eletrônicos. 


