
Soluções Logísticas
End-to-End

Da matéria-prima ao consumidor final.



O Grupo BBM
Com uma robusta estratégia de crescimento e 

consolidação por aquisições, incorporamos as 
seguintes empresas ao Grupo BBM:

2018 - Transeich Assessoria e 
Transeich Armazéns Gerais;

2019 - Transportes Translovato;

2020 - Translag Transporte e 
Logística Ltda;

2020 - Diálogo Logística.





Gente
BBM

Além de cargas, nós transportamos histórias de vida!



76
unidades

5154
colaboradores

Mais de 10 milhões
de toneladas movimentadas ao ano

Time BBM
Profissionais com grande experiência nos segmentos 
atendidos.



Criação da 
BBM, focada em 
gestão de 
Transportes (TM) e 
Dedicados Indústria 
(DCC Industry) -
Gases do Ar.

1996

Início das 
certificações.

2002 Expansão de 
segmentos:

- Transporte 
Internacional;

- Dedicados 
Florestais | DCC 
F&A ;

- DCC Industry | 
Dedicados 
Indústria.

2007-11

- Transição para 
S.A;

- Início da 
auditoria Big4.

2014–16 Entrada no fundo 
Stratus:

- Novo modelo de 
gestão;

-Profissionalização 
da diretoria;

- Conselho;

- Comitê de fusões 
e aquisições - M&A.

2017

- Aquisição 
da Transeich;

- Criação do 
comitê de 
Tecnologia/
Inovação.

2018 - Abertura de 
Capital e listagem 
na B3;

- Aquisição da 
Translovato;

- Início do 
desenvolvimento 
da  nova 
plataforma 
digital.

2019

- Aquisição
da Translag;

- Aquisição
da Diálogo.

2020

Nossa
História



2013

131mi
2014

149mi
2015

183mi
2016

270mi
2017

337mi
2018

591mi
2019 

711mi

Nosso
Crescimento

2020
1.2bi



• Acre
• Bahia
• Ceará
• Distrito Federal
• Espírito Santo
• Maranhão
• Mato Grosso do Sul
• Minas Gerais
• Goiás
• Pará
• Paraná
• Pernambuco
• Piauí
• Rio de Janeiro
• Rio Grande do Sul
• Rio Grande do Norte
• Rondônia
• Santa Catarina
• São Paulo
• Sergipe
• Tocantins

• Argentina
• Bolívia
• Chile

Unidades Internacionais
• Paraguai
• Uruguai
• Peru
• Venezuela

Nossa
Abrangência

Unidades Nacionais



Soluções End-to-End:
Da matéria-prima ao consumidor final



Soluções End-to-End:
Da matéria-prima ao consumidor final



Omnichannel



Mais de 2.000 
veículos próprios.

Nossa
estrada

Mais de 300
milhões de KM 

rodados por ano.

Mais de 430 mil 
metros quadrados 
destinados à área 

operacional.

Mais de 11 milhões 
de entregas 

realizadas por ano.



Gestão BBM



Gestão 
BBM

Diretor Executivo e Comercial

Agapito Sobrinho
Diretor Executivo de 

Operações

Alexandre Merlin
Diretora Executiva de Gente & 

Gestão

Edna Morila
Diretor Executivo Financeiro e 

Relações com investidores

Marco Modesti
Diretor Tecnologia da 

Informação e Transformação 

Digital

Pedro Neves

CEO

André Prado



Gestão 
BBM

Diretor FTL Intermodal

Renan Favero

Diretor de Contratos DCC F&A

João Cristo
Diretor de E-commerce

Ricardo Hoerde

Diretora de Pesquisa Operacional

Rejane Arinos Vasco



Gestão 
BBM

Diretor Comercial TM

Gilmar Cidral
Diretor Administrativo

André Momoli

Diretoria de Negócios Industriais

Alberto Reboredo

Diretor de Ativos e Riscos

Leonardo Benitez



Gestão 
BBM

Diretor de Fusões e Aquisições

Felipe Vianna
Diretor de Transporte Fracionado

Jorcei Chioretta

Diretor DCC F&A

Hermesson Paludo



Gestão 
BBM

Inês Corrêa de Souza
Presidente do Conselho

Alan Mondini Takahashi
Conselheiro

Alberto Costa Sousa Camões
Conselheiro

Antônio Wrobleski Filho
Conselheiro

Marcos Egídio Battistella
Conselheiro

Tiago Isaac
Conselheiro



Inovação e Tecnologia
Os pilares da BBM para a construção 
do futuro da logística.



O BBM Tech Summit é um encontro online de executivos e

profissionais do setor, que promove a inovação e a tecnologia

para a logística e o transporte rodoviário de cargas no Brasil.

Além de apresentar tendências, incentivar a transformação

digital e negócios com novas estratégias, o evento traz ao

mercado maior transparência e automatização das operações

de logística, transformando a maneira como as empresas

enxergam o mercado.

Tecnologia e inovação
fazem parte do nosso DNA



Os parceiros que incentivam a transformação digital e 
os negócios com novas estratégias junto com a BBM e a 
MundoLogística são:

• TOTVS;
• SAP;
• Informática;
• Kenoby;
• Sascar;
• Engage;
• OptimumSupply.

Empresas parceiras 
do BBM Tech Summit



Princípios Indústria 4.0.

• Modularidade (componentes);

• Flexibilidade;

• Descentralização;

• Inovadora;

• Escalável;

• Promotora de eficácia;

• Investimento superior a 15 mi.



Pilares Digitais



Reconhecimentos
e Premiações



Inovação, novas tecnologias e vontade de transformar o
mercado logístico para melhor, esse é um compromisso
do Grupo BBM.

E o fruto do compromisso em oferecer as melhores
soluções com um alto nível de serviço para nossos
clientes, são os reconhecimentos que a BBM já recebeu,
como:

• Top do Transporte;

• Maiores & Melhores do Transporte;

• Prêmio Destaque 3M;

• Supplier Day da AGCO.

• The Americas’ Fatest Growing Companies

• Prêmio Via Varejo

• RA 1000

O reconhecimento é o 
fruto do compromisso 
BBM



A BBM é a número 1 do Brasil nas
categorias: Automotivo e Brinquedos, e
está entre as 3 melhores na categoria
Plásticos. E tem mais!

Somos uma das melhores empresas do
país nas categorias:

• Calçados;
• Eletroeletrônica;
• Metalurgia;
• Preferência Nacional.

A BBM é sinônimo de qualidade e
confiança!

Grupo BBM é Top 
do Transporte em 
2020

Automotivo BrinquedosPlástico



O reconhecimento é o fruto 
do compromisso BBM

O prêmio Maiores & Melhores do Transporte é um tradicional
encontro que homenageia os principais destaques do setor de
transporte e logística.

A BBM esteve presente na 33ª edição deste prêmio, que
aconteceu em 2020 e reconheceu as maiores empresas de
transporte rodoviário de carga do Brasil.

Além de ser uma importante referência para o segmento
logístico, esta premiação reforça mais uma vez a excelência e a
inovação da BBM por trás de cada solução oferecida aos nossos
clientes, parceiros, colaboradores e acionistas.



A premiação tem como objetivo reconhecer os parceiros de negócios
da 3M que tiveram o melhor desempenho global durante o ano.

No caso da categoria referente aos transportes, os indicadores que
levaram a Translovato, empresa do Grupo BBM ao prêmio foram.

• Pontualidade de entrega (Peso 30);
• Extravios e Avarias (Peso 25);
• Auditoria de Frete (Peso 15);
• Percepção do CD (Peso 10);
• Percepção do time de Compras (Peso 10);
• Percepção CEVA (Peso 10).

Empresa do Grupo BBM, 
Translovato recebe o 1º Lugar 
no Prêmio Destaque 3M de 
2020



A BBM Logística saiu vencedora no evento Supplier
Day, da AGCO, que reúne toda a cadeia de
fornecedores da fabricante multinacional na América
do Sul, com foco em desenvolvimento, fabricação e
distribuição de equipamentos agrícolas para 140
países.

No evento, foram entregues os prêmios de melhores
fornecedores, e a BBM foi a grande vencedora na
categoria “Transportes” como o melhor fornecedor
do ano.

BBM é reconhecida 
pela premiação 
da AGCO



Garantimos excelência em nossos serviços, 
da matéria-prima ao consumidor final!

Reconhecimento 
no Reclame Aqui 
durante 2020



Com grande tradição, o Prêmio BBM é um dos maiores do mercado,
que busca valorizar e reconhecer os melhores projetos
de supply chain do Brasil, e os realizadores do setor logístico.

Assim, a iniciativa realizada pela BBM e a Revista MundoLogística irá
premiar os maiores resultados e inovações do mercado.

Reunindo algumas das maiores empresas do país, o evento marca o
crescimento e a inovação do setor logístico no mercado.

Composta pelos melhores profissionais de logística do país, a banca
de avaliação utiliza critérios estratégicos para analisar os projetos em
sua totalidade.

As categorias do prêmio são: Melhoria Operacional, Inovação,
Socioambiental e Startup. Essa é uma iniciativa do Grupo BBM e da
MundoLogística, para trazer cada vez mais inovação e
desenvolvimento ao setor.

2020



Falando em desenvolvimento para o setor, ao longo do
tempo, alguns dos maiores players já participaram deste
prêmio referência na busca por inovação e crescimento
no mercado logístico, e ajudaram a revolucionar o meio,
com novas ideias e tecnologias.

Algumas empresas que participaram da edição 2020.

Veja algumas empresas 
que participaram do 
Prêmio BBM 2020



A BBM foi reconhecida por um dos mais importantes
veículos de comunicação do mundo, o Financial
Times, que elegeu o Grupo como uma das 500
empresas que mais cresceram nas Américas.

Através de um processo coordenado pela Statista,
um dos maiores portais de estatística do mundo e
baseado em um detalhado banco de dados, a BBM
foi eleita como a única empresa brasileira do setor
de transportes, ao lado de companhias globais como
a Lyft e Uber.

O Financial Times
elegeu a BBM como 
uma das empresas que 
mais se desenvolveu 
nas Américas



O Programa Empreendedor do Ano tem
como objetivo identificar, reconhecer e
contribuir com líderes empresariais de
setores e mercados distintos que, com sua
visão de futuro, têm algo em comum: a
vontade de transformar a realidade do País,
deixando seu legado e contribuindo para a
construção de um mundo de negócios
melhor.

André Prado, CEO da 
BBM Logística, foi 
homenageado pelo 
Programa Empreendedor 
do Ano promovido pela 
Ernst & Young (EY).



A Diálogo, braço de e-commerce do Grupo BBM, é
Transportadora Ouro na categoria de Entregas Last
Mile de Mercadorias Courier (até 10kg) 2020 da Via
Varejo, um dos principais varejistas do Brasil.

Assim, a BBM, continua construindo seu caminho,
como um dos maiores operadores logísticos do
Mercosul

Prêmio da Via Varejo.
Diálogo é transportadora 
Ouro na categoria 
Courier 2020.



ESG | Environment,
Social and Governance
Um compromisso BBM



ESG
Um compromisso BBM

A BBM acredita que sua cultura de eficiência e
inovação, promove o desenvolvimento
sustentável para toda a cadeia em que está
inserida.

A integração das questões relacionadas ao
cuidado com o ambiente, à valorização dos
indivíduos e o fortalecimento da integridade das
relações, alavanca a execução da estratégia da
companhia.



E (do inglês, 
environment):
Meio ambiente

Nossas certificações comprovam à eficiência e qualidade
de nossos processos, bem como a preocupação com
uso adequado de recursos naturais e o cuidado no descarte
de resíduos, presentes na manutenção de nossos veículos
e equipamentos.

Em nosso segmento industrial, o transporte de gases e
outros produtos perigosos são observados com muito
cuidado, em atenção ao princípio da precaução com
acidentes que podem impactar não somente a vida das
pessoas, mas também o meio ambiente.



Certificações

SASSMAQ
Elaborado em 2001 pela Associação
Brasileira de Indústrias Químicas
(ABIQUIM), o Sistema de Avaliação de
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e
Qualidade da Abiquim (SASSMAQ) foi
desenvolvido para assegurar os melhores
padrões nas áreas de saúde, segurança,
meio ambiente e qualidade nas operações
de limpeza e descontaminação de
tanques, isotanques, vagões-tanques e
embalagens utilizados no transporte ou
armazenagem de produtosquímicos.

ISO 9001
“ISO” é a abreviação do termo em inglês
“International Organization for
Standardization” que, em português,
significa “Organização Internacional para
Padronização”. Trata-se de uma das
maiores instituições do mundo em termos
de padrões de produção. Assim, a ISO
9001 é um Sistema de Gestão da
Qualidade, que objetiva garantir a
otimização de processos e a agilidade no
desenvolvimento de produtos.

ISO 14001
Já a ISO 14001 é um Sistema de Gestão
Ambiental, que objetiva auxiliar as
empresas a identificar, priorizar e
gerenciar os seus riscos ambientais,
transformando essas práticas em usuais e
dentro de sua gestão empresarial. Essa
norma baseia-se no PDCA, isto é, no ciclo
“Plan, Do, Check, Act” que, quando
traduzido para o português, significa
“Planejar, Fazer, Checar, Agir”.



S, de Social

Um dos temas centrais de nossa estratégia e prática é a

saúde e segurança de nossos colaboradores, clientes

e fornecedores, das comunidades em que atuamos e da

sociedade em geral.

Já é presente em nosso DNA o cuidado com as comunidades

do entorno, principalmente em nossas operações florestais, e

o espírito de inovação para reduzir os impactos causados.



Temos como prioridade a saúde e segurança
dos colaboradores, clientes, fornecedores,
comunidades e da sociedade em geral, por isso
a BBM promove as seguintes ações sociais:

• Parceiro BBM - O maior projeto de
relacionamento com o caminhoneiro na
América Latina;

• Natal das Crianças BBM;

• Ações em linha com o calendário do programa
Na Mão Certa;

• Ações de prevenção à saúde (Maio Amarelo,
Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro
Laranja, Janeiro Branco, entre outras).

Ações sociais



G, porque tudo começa
pela Governança

Com a nossa governança em conformidade com lei geral de

proteção de dados, estamos sempre em busca de novas

tecnologias, novos processos organizacionais e da otimização
da plataforma digital, tendo como objetivo a melhoria contínua.

Nosso grande marco é a partir de 2017, com a entrada da
Stratus como investidor. No setor de logística a BBM já tinha
um nível acima da média em termos de governança, por
contar com processo de auditoria externa, a existência de um
conselho consultivo, política de riscos, publicação de
formulário de referência e um site se RI (Relações com
Investidores) que dá transparência às práticas de nossa
empresa.



• Empresa de capital aberto listada na B3 e preparando
IPO;

• Política de Compliance que exige que todos trabalhem
sob os mais rígidos limites de compliance de acordo com a
lei anticorrupção (Lei 12.846/13) e demais normas que
regem o relacionamento com a Administração Pública e
esta Política Anticorrupção;

• Canal de Ética que possibilita que as sugestões, elogios e
denúncias ou reporte de fatos sejam realizadas de forma
anônima e fácil pelos colaboradores;

• Código de Conduta que estabelece os valores da
empresa e suas normas de conduta, que regem todas as
relações entre os profissionais e terceiros, criando um
ambiente profissional justo e livre de atritos.

Políticas de Governança



Soluções Logísticas
Integradas End-to-End
e Omnichannel
Saiba o que podemos fazer pela operação da sua empresa!



Área de Negócios

• Transporte Fracionado
LTL | Nacional e Mercosul;

• Carga Lotação | FTL Nacional e 
Mercosul;

• Transporte Intermodal;

• Transporte Internacional;

• Transporte de MRO Inbound
Industrial;

• Crossdocking;

• 3PL - gestão de transporte de 
terceiros;

• Milk Run.

• First Mile;

• Last Mile;

• Soluções End-to-End;

• Varejo;

• Marketplace;

• Vendas diretas;

• Logistica reversa.

• Colheita;

• Abastecimento 
de matéria-prima;

• Apoio em 
estradas florestais;

•Transporte e 
carregamento de 
madeira.

• Gases do ar;

• Granéis líquidos;

• Gestão de armazenagem;

• Operação retroportuária.



Tecnologias 
Aplicadas

Aplicativo mobile:

Através do aplicativo mobile, é possível.

• Rastrear a carga;

• Verificar prazos de entrega;

• Ter acesso aos comprovantes de entrega
digitalizados;

• Visualizar os endereços e telefones das unidades;

• No rastreamento, é possível marcar as rotas que
deseja, para receber notificações e acompanhar
cada movimento da carga.



Contamos com diversas plataformas tecnológicas 

que auxiliam os serviços, como, por exemplo:

• Integração de dados via transmissão de 

arquivos EDI e XML;

• A baixa das entregas via ferramenta mobile, 

possibilitando a atualização da informação no 

sistema em tempo real;

• Entre outros.

Tecnologias Aplicadas



A Diálogo Logística criou um APP para facilitar a vida de todos os
entregadores!

O APP da Diálogo Logística é gratuito e de uso exclusivo dos nossos
parceiros. Sendo totalmente intuitivo, onde cria rotas inteligentes e
flexíveis para a realização das entregas. Ainda o entregador tem
como criar a sua própria rota de entrega, e no momento que estiver
perto de algum endereço de entrega surge um POP UP na tela do
celular.

No momento da entrega, é só confirmar para quem foi entregue ou
avisar se ocorreu algum insucesso de entrega (destinatário ausente,
endereço não localizado, etc.) e continuar com sua rota. Toda a
informação gerada é enviada ao cliente final em tempo real.

Tecnologias 
Aplicadas
Aplicativo mobile Diálogo Logística:



Transporte 
Fracionado



Abrangência:

Atendemos aproximadamente 3200 cidades, nos
estados de atuação: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins, além do
Distrito Federal com:

• 140 unidades, entre centralizadoras, bases
operacionais e pontos de distribuição;
• Centralizadoras estrategicamente localizadas;
• 3 milhões de despachos por ano, com mais de 400
mil toneladas transportadas, movimentando cerca de
34 milhões de volumes.

Transporte
Fracionado – LTL



Transporte
Fracionado – LTL
• Distribuição de mercadorias em todo o Brasil e
Mercosul;

• Serviço de LTL Industrial, com foco no atendimento
as necessidades de transporte inbound de matéria-
prima, materiais e equipamentos;

• Operações de milk run;

• Operações com consolidação, transit point e
crossdocking;

• Monitoramento 24h por dia;

• Customização de cargas;

• Logística reversa com SAC dedicado e personalizado
ao cliente.



Transporte
Fracionado – LTL
Setores atendidos:



Transporte
Fracionado – LTL
Equipamentos utilizados:

• Sorter;

• Classificador de cargas;

• Balança de pesagem e cubagem (foto);

• Leitor ótico;

• Impressoras térmicas (etiquetas);

• Plataformas e rampas hidráulicas; 

• Esteiras, gaiolas, empilhadeira; 

• Equipamentos de controle via satélite;

• Entre outros.



TM - Gestão 
de Transportes



Norteados pela inovação, alta

performance e qualidade, há 20 anos

entregamos excelência em operações

logísticas customizadas.

Soluções TM
Gestão de 
Transportes



• Transporte inbound e outbound de cargas
completas;

• Intermodal com integrações entre porto e plantas
e/ou armazéns;

• Equipamentos dedicados em circuitos fechados e de
alta produtividade;

• 100% de rastreabilidade das cargas;

• Veículos adequados às necessidades de cada
segmento e/ou clientes;

• Monitoramento 24h por dia.

Carga
Lotação – FTL



• Temos sólidas parcerias nos portos da Bahia, Ceará,
Paraná, Pernambuco, Rio de janeiro, Rio Grande do
Sul, Santos e Santa Catarina;

• Time operacional com mais de 10 anos de
experiência;

• Atuação 24h;

• Ativos dedicados;

• Plataforma própria de gerenciamento de risco;

• SLA de 98% nas operações para clientes de linhas
automotivas;

• Controle e monitoramento dos veículos 24/7.

Intermodal



• Redução de custos com a logística e com o
estoque;

• Aceleração de fluxo no ciclo produtivo;

• Integração entre a cadeia logística e a gestão de
suprimentos;

• Coleta de mercadoria em diferentes estados e
fornecedores;

• Exportação para os países do Mercosul;

• Consolidação;

• Importação para o Brasil;

• Entrega nas plantas.

Milk Run



Com atendimento em todo o Brasil e Mercosul a BBM além de
atender a cadeia logística de forma completa, da matéria-prima
ao consumidor final (End-to-End), oferece em seu portfólio de
soluções:

• Projetos customizados para atendimento de plantas industriais

(insumos diretos e indiretos);

• Abastecimento de almoxarifados;

• Operações de distribuição para diversos segmentos.

Inbound Industrial MRO -
Manutenção, Reparo e 
Operação



• Transporte nas modalidades FTL e LTL entre os países
do Mercosul;

• Infraestrutura de apoio e operação dedicada nas
fronteiras e exterior;

• Estrutura dedicada no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai,
Paraguai, Bolívia, Peru e Venezuela;

• Certificações Internacionais;

• Familiaridade com as características de cada país;

• Monitoramento 24h por dia.

Transporte
Internacional 
Transporte Fracionado (LTL) e
Carga Lotação (FTL)



Estamos presentes de norte a sul do Brasil, na
Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia Peru e
Venezuela, atendemos os principais centros produtores,
integrando operações e atuando nos principais
segmentos da indústria, desde a matéria-prima até a
entrega ao consumidor final.

Tudo com uma grande estrutura de terminais de
armazenagem e Crossdocking em pontos estratégicos
para operações de FTL e LTL.

Países de
Abrangência



•Suporte às operações internacionais
proporcionando maior agilidade no cruze;

•Apoio na gestão de transbordo, estoque e
movimentação;

•Capacidade média de movimentação de 20.000
ton/mês;

•Área total de 40.000m² e 6.000 m² de
armazenagem.

Unidade
Uruguaiana



E-commerce
Last Mile

Unidades Federativas de entrega:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia,
Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Alagoas, Paraíba, Piauí e
Maranhão.



A BBM Logística acelerou seu posicionamento no
segmento de e-commerce com a compra da Diálogo.

Uma empresa referência em soluções tecnológicas e
operacionais para a cadeia de e-commerce e last
mile.

Agora, operamos em diversos segmentos, como
grandes marketplaces e varejo, oferecendo serviços
de vendas diretas para indústria, com entregas
expressas e customizadas e logística reversa, nos
transformando em uma empresa totalmente
Omnichannel para nossos clientes.

E-commerce
Last mile



E-commerce
Last mile
Para o e-commerce e last mile temos pilares que são nossa
prioridade na hora de oferecer o serviço para os clientes.

• Foco no cliente;
• Gestão de rede com alta capiliaridade;
• Alta frequência;
• Flexibilidade.

O que nos permite realizar entregas com plataforma própria,
informação online e real time.

Confira os nossos números:

Volume de entregas 
por dia: 25.558

Volume de entrega 
por mês: 664.499 



E-commerce
Last mile

Visão de futuro no e-commerce:

Modelagem logística para redução de
lead time e custo.

• Hubs urbanos;
• Locker;
• Elétricos;
• Drone;
• Data science.

Estratégias de conveniência e experiência
do consumidor.

• Locker;
• Ship from store;
• Pick-up store;
• Evolução app (interface B2C);
• Omnichannel.



DCC Industry
Dedicados Indústria



• Químicos, gases do ar, granéis líquidos ou produtos
de alto valor agregado: não importa o tipo de carga,
nós temos a melhor solução;

• Soluções logísticas para diversos setores da
indústria;

• Sem limites a segmentos e formatos de operação;

• Operações dedicadas para Químicos, Gases e
Granéis Líquidos;

• Soluções em armazenagem e movimentação com
mão de obra e equipamentos.

Soluções DCC Industry
Dedicados Indústria



• Colaborando para este setor fundamental, a BBM
Logística realiza o transporte de gases industriais e
medicinais com treinamento frequente dos motoristas
e novos colaboradores;

* Gestão customer service e indicadores de serviço;

• Gerenciamento de veículos e riscos (Control Tower
e monitoramento logístico);

* Suporte da área de RH, Financeiro, Gestão de
Segurança e Qualidade para operações dedicadas.

Transporte de
Gases do Ar



• Certificações específicas para o transporte de
produtos químicos;

• Operações realizadas sob o controle de um sistema
de gerenciamento de riscos de última geração que
envolve rotas mais seguras, pontos de parada pré-
determinados, protocolos para toda a atividade e
monitoramento permanente;

• Operação homologada por seguradoras de carga de
alto risco, o que atesta a qualidade do sistema e
facilita a contratação das apólices;

• Embarque e desembarque das cargas nos
caminhões;

• Capacidade de armazenagem de mais de vinte mil
toneladas.

Transporte de
Químicos



• Recepção;

•  Conferência;

•  Armazenagem;

•  Separação;

• Picking & Packing;

•  Paletização;

•  Montagem de kits;

•  Etiquetagem;

•  Inventários.

Armazenagem



• Gestão de Armazém – Fábrica (Inbound); Fábrica –
Clientes (Outbond);

• Área no Porto de Rio Grande, com capacidade de
armazenagem de mais de 20 mil toneladas;

• Mais de 4.000 veículos e 100.000 toneladas
movimentadas por mês;

• Estufagem de contêineres;

• Gestão e movimentação de contêineres do porto para
o armazém e do armazém para o porto.

Soluções
Integradas Rio Grande



Operação
Retroportuária

Com operações customizadas e soluções integradas End-

to-End e Omnichannel, a BBM é especialista

em operação retroportuária, realizando o transporte,

armazenagem e oferecendo serviços completos de

preparação das cargas, sejam estas de exportação,

importação e cabotagem.



Operação
Retroportuária

Diferenciais da operação.

• Operação e portaria com vigilância 24 horas;

• Processos e sistemas automatizados;

• Câmeras de monitoramento;

• Laudos fotográficos em todos os seus registros operacionais 

(descarga, avarias, carregamentos);

• Parque de empilhadeiras novas;

• Armazéns com 25.000m² cobertos e área de expansão para 

10.000m².



DCC F&A
Dedicados Florestal
e Agro



• Da colheita à entrega ao cliente final, oferecemos
soluções completas e logística integrada para o
agronegócio;

• Logística Integrada nas áreas florestal e de
agronegócios;

• Soluções completas, do plantio à colheita, passando
pelo carregamento, gestão de pátio, transporte e entrega
nas plantas;

• Ativos e recursos dedicados;

• Atividades de apoio a toda operação;

• Equipamentos adequados, tanto para off, quanto para
on road.

DCC F&A - Dedicados 
Florestal e Agrobusiness



DCC F&A - Dedicados 
Florestal e Agrobusiness

A BBM oferece um serviço florestal integrado:

• Do recebimento das florestas de Pinus e Eucalyptus em pé;

• A entrega da madeira diretamente no porto ou em pátio de
estocagem, pronta para ser embarcada para o cliente final;

Aliando tudo a sua engenharia logística de projetos, formando
assim, uma grande sinergia entre operações, criando o melhor
custo-benefício para o cliente.



Quem atendemos

● Alimentício
● Automotivo
● Bazar e Brinquedos
● Bebidas
● Carga Frigorificada

/Resfriada

● Casa e Construção
● Cosméticos e 

Beleza
● Coureiro Calçadista
● Couro
● Eletrônicos

● Farma
● Higiene e Limpeza
● Linha Branca 

Eletros
● Metalurgia

● Mineração
● Moveleiro
● Papel e Celulose
● Papelaria
● Petroquímico

● Plásticos e Borrachas
● Siderúrgico
● Tecnologia e  Eletrônicos
● Têxtil
● Varejo

Setores



https://www.linkedin.com/company/bbm-log%C3%ADstica-s.a

