
Consultoria Especializada
Para empresas de transportes e logística

Redução de 
gastos e 
impostos

Aumento de Lucro
e aproveitamento
de recursos

Otimização de processos
e contratação profissional. 
Destaque no mercado competitivo

Solution



Realidade Brasileira

Aumento de Impostos

Redução de Infraestrutura



Transportadoras e Logísticas
Desafiando o custo Brasil

     
     Infraestrutura limitada
     Estradas e rodovias que dificultam e atrasam as entregas
     Aumento frequente dos Custos Variáveis 
     Gasolina, Pedágios, Manutenção da Frota de Veículos

Empresas do seguimento de transportes vem se deparando constantemente 
com problemas em comum do dia a dia. Porém cada uma sabe o grande 
desafio que é contornar estes problemas em meio a ATUAL CRISE 
ECONÔMICA no cenário nacional e internacional. E ainda ter que lidar com: 

E seu lucro fica cada vez menor...

Concorrência aumentando...

Maior Exigência

100%

0%

- Competitividade acirrada;

- Diminuição do Preço do Frete para continuar no  
   mercado;  

- Subcontratação; 

- Rotatividade de transportadores agregados; 

- Perda da qualidade e ineficiência nas entregas.

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

(MDF-e), transmissão de dados e emissão de documentos fiscais autorizadas pelo FISCO em 

tempo real, Elevada Carga Tributária Estadual /  Federal e Infraestrutura adequada. 



Em tempos de CRISE 
a única SOLUÇÃO é a 

RENOVAÇÃO!



Solution

Consultoria Especializada

Para sua empresa

Em tranportes e logística

Enquanto há perda de tempo para resolver problemas, cobrar resultados, 

exigir cumprimento de metas NOS MESMOS MOLDES, sua equipe fica 

sem energia, sem motivação e sem insights para se RENOVAR!

A BB&C possui expertise no seguimento de transportes e através do 

nosso NÚCLEO de SOLUÇÕES sua empresa irá superar essa CRISE de 

forma sustentável, rumando a um futuro promissor.

Não somos nada convencionais, não iremos invadir o espaço da sua 

empresa ditando regras, exigindo documentos, com o objetivo de levan-

tar erros!

Iremos nos unir a sua equipe, otimizando processos, maximizando recur-

sos para reduzir custos e aumentar a lucratividade.

Conte com nosso KNOW-HOW !



Planejamento Tributário

Apesar da complexidade da legislação 
fiscal utilizamos dispositivos legais 
específicos para as atividades de 
transportes para a redução dos 
impostos estaduais e federais.

Orientar e treinar in loco seus 
colaboradores para exercerem 
suas funções eficientemente
Utilizar métodos de trabalho que 
reduzam margens de erros obtendo 
maior eficiência.



Redução de Custos 

Readequação dos transportadores 
agregados de PF (CLT, Autônomo ou 
Informal) para PJ (Empresa Simples 
Nacional) .

Eliminação da burocracia, Diminuição 
dos Custos com Impostos. 

Oferta do preço do frete mais 
competitivo fidelizando seu agregado 
através da  relação estritamente 
comercial.



Consultoria Especializada

Confecção de Tabelas de Fretes;

Composição e Formação de Custos;

Analise de Rentabilidade das Operações de Transportes;

Analise da Rentabilidade por Rotas;

Analise da Efetividade das Operações de Transportes;

Controle Orçamentário e Análise da Variação dos Custos; 

Dimensionamento de Demanda por Rota e Filial;

Dimensionamento da Capacidade Produtiva das Filiais e 

Centros de Distribuição;

Auditoria de Frete junto aos agregados; 

Estruturação de Filiais;

Projetos de Abertura de Filiais e Centro de Distribuição;

Assessoria na Compra e Troca de Sistema TMS e WMS;

Auditoria nos Processos de Recebimento, Separação e 

Expedição;

Auditoria em Filiais;

Analise da Performance e Indicadores On Time Delivery;

Projetos de Estruturação de Malhas e Rotas.

TECNOLOGIA
Melhores recursos do mercado

CRONOGRAMA
Personalizado para sua empresa

CANAIS DE ATENDIMENTO
Fale com nossos Especialistas

HORÁRIOS FLEXÍVEIS
Facilidade para você



Renove seus processos!

NOSSA MISSÃO

Seja feliz com sua empresa

Oferecer soluções inovadoras que garantam o crescimento contínuo e 
duradouro dos nossos clientes.



Simples. São apenas 3 fases

Pesquisa e Planejamento
Fazemos todo o levantamento da situção atual da sua empresa
e traçamos a melhor estratégia para a otimização dos processos e redução de custos.

Após o planejamento, iniciamos a aplicação da metodologia e integramos em cada 
departamento os melhores recursos e sistemas definidos.

Fazemos todo o levantamento da situção atual da sua empresa
e traçamos a melhor estratégia para a otimização dos processos e redução de custos.

Integração e Aplicação

Análise dos Resultados



Quem Somos

Solution

O DNA da BB&C e a OGT Transportes é a INOVAÇÃO! Nosso comprometimento é 
oferecer serviços de alta qualidade com valores coerentes, para o fortalecimento e 
o crescimento sustentável das empresas de nossos clientes. Fazemos parte da BY 
BRASIL COMPANY, um grupo corporativo com um novo jeito de fazer NEGÓCIOS, 
com a missão de unir esforços e talentos, para contribuir de forma direta ou indire-
ta para a construção de um Novo Brasil!
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Alphaville

www.bbcompany.com.br contato@bbcompany.com.br Chat Online

(11) 4608-4270

Avenida Sagitário,138
Conjunto Comercial 105B – Torre 2
Setor A – Alpha Square
Alphaville – Barueri / SP

(11) 3432-8501

Av. Argentina, 630
Parque Paraíso – Itapecerica da Serra/ SP

Itapecerica da Serra Franco da Rocha
(11) 2773-9237

Av. Cavalheiro Angelo Sestini, 146 
Centro – Franco da Rocha/ SP

Nosso atendimento é de segunda à sexta feira das 9:00 às 18:00 horas.

S T A R T

Deseja reduzir
os custos 

da sua empresa?

CONVERSE COM 
NOSSA EQUIPE

E JUNTOS VAMOS
TRAÇAR O CAMINHO DO

SEU SUCESSO!

GESTÃO
SUSTENTÁVEL NOSSA ESTRATÉGIA COMEÇA AQUI



Sobre a By Brasil
A By Brasil é uma Companhia formada por Jovens Profissionais, movidos por nobres IDEAIS, o nosso foco está 
totalmente voltado para a INOVAÇÃO, para oferecer cada vez mais soluções que garantam um crescimento 
contínuo e duradouro e continuo aos nossos clientes.

Atuamos no mercado há mais de 10 anos e formamos um Novo Grupo Empresarial para atender todas as 
demandas que envolvam o Universo do Empreendedor para acompanhar e ajudar nossos clientes e amigos em 
cada etapa de sua jornada de sucesso!
 
Nosso exclusivo modelo de Gestão Sustentável dispõem de Soluções integradas nas áreas de:

    Marketing
    Contabilidade
    Fiscal
    Legalização e Processos
    Folha de Pagamento
    Financeiro
    Jurídico
    Psicologia Organizacional/ Coaching

Somos apaixonados pelo empreendedorismo, engajados em multiplicar visões e compartilhar oportunidades para
transformar o nosso Brasil em uma Nação Desenvolvida e Próspera, promovendo a justiça e a igualdade social 
através da nossa contribuição no Mundo dos Negócios.  Acesse www.bbcompany.com.br 

Marketing Estratégico



Obrigrado!

Solution


