
GRUPO 
MARTINS
Martins Logística Internacional



Fundado em 1993 pelo 
empresário Lourival Martins, 
como empresa de desembaraço 
aduaneiro.

O Grupo Martins opera hoje a 
prestação de serviços em toda a 
cadeia do comércio exterior.

Operador logístico 3PL e atua por 
meio da marca Martins Logística 
Internacional.



Atuação na indústria e comércio
210 colaboradores
5 mil processos/mês 
600 containers/mês
Mais de 300 mil toneladas/ano
R$ 6 bilhões/ano movimento de carga



MISSÃO
Prover serviços e soluções na área de logística, estabelecendo uma relação de confiança e parceria com 

os clientes. Criar um ambiente de trabalho, que inspira e motiva os colaboradores a executarem suas 
tarefas e atividades com excelência e orgulho.

VISÃO 2025 

Ser reconhecida pelo mercado como a empresa brasileira de maior capacidade de inovação 
e eficiência logística global.

VALORES
Responsabilidade social, transparência, trabalho em equipe.



A empresa oferece serviços 
de desembaraço aduaneiro 
(importação e exportação), 
fechamento de câmbio, 
transporte rodoviário de 
carga, armazenagem e 
distribuição de mercadorias, 
agenciamento de carga e 
frete internacional.



Setores de atuação:  Automotivo, Varejo e Atacado, 
Fármaco e Cosméticos, Máquinas e Equipamentos, Trading 
Company, Alimentação, Tecnologia e Eletroeletrônicos, Têxtil, 
Bioquímico e Limpeza.



NOSSOS CLIENTES

www.martinsloginternacional.com/clientesAcesse o link :

https://www.martinsloginternacional.com/clientes


Terceirização total da cadeia logística

Serviço: SCM Supply Chain Management



● Importação e Exportação
● Consultoria Tributária e Classificação Fiscal
● Regimes especiais, atípicos e Ex-tarifario
● RECOF
● Drawback
● Entreposto Aduaneiro
● Siscoserv
● Radar
● Admissão Temporária e Exportação Temporária
● OEA
● Câmbio

DESEMBARAÇO ADUANEIRO 



Fechamento de câmbio nas 
operações de importação 
exportação e financeiro



● Parceria com instituições 
financeiras;

● Taxas competitivas;

● Agilidade na execução;

● Área especializada em consultoria 
de câmbio e capital estrangeiro.



Atuação  Global nos serviços 
de agenciamento 
de carga internacional,
via marítima na importação e 
exportação

FRETE INTERNACIONAL

Associado ao WCA



Centro de Distribuição em Poá (SP)



● 11.000m² área total

● 8.500m² área construída

● 18 Docas

● 12m² de pé direito

● 7.250 Posições Pallets

● Prédio  Administrativo

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO



Armazém Geral

Certificados:



Transporte de Carga

● Gestão de frota própria 
de cerca de 100 
equipamentos

● Portos e Aeroportos
● Trânsito Aduaneiro (DTA)
● Transporte Internacional
● Distribuição



Transporte de cargas perecíveis



Equipe especializada e dedicada. Rastreamento em 
tempo real.



CASES DE SUCESSO

Introdução da marca de energético 
Red Bul no Brasil

Importação Continental

Transporte C&A



8 Anos consecutivos
Prêmio Viracopos Excelência Logística
2011 a 2018

PRÊMIOS



Estrutura:
Sede : Poá (SP)
Filiais:  
Campinas VCP (SP)
Santos (SP) 
Guarulhos GRU (SP)
Tatuapé /São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ) 
Itajaí (SC) 

Operação c/Parceiros: 
PE, BA, ES, PR, RS e AM



Peça uma cotação:

comercial@martinslog.com

Tel: 55 11 947579553

www.martinslog.com

mailto:comercial@martinslog.com
http://www.martinslog.com

