Carta de Apresentação
Fundada em 2005, a JB Transportes & Logística tem um único objetivo: a eficiência no
transporte. Para isso, investimentos maciços em renovação de frota e capacitação
profissional são prioridades da empresa. A filosofia de trabalho se baseia em qualidade,
segurança e a melhor relação custo–benefício para o cliente.
Após estudos e análises do mercado no segmento de Transporte rodoviário de cargas,
constatamos que a segurança e qualidade são os principais fatores, tornando-se
exigências primordiais dos clientes que utilizam tais serviços.
Baseando-se nestes princípios a empresa JB TRANSPORTES & LOGÍSTICA foi criada,
para proporcionar aos nossos clientes o que é fundamental no ramo. SEGURANÇA E
QUALIDADE.
Dispomos de estrutura com filiais, representantes e agentes, direcionados para atuar em
todo o País.
A JB TRANSPORTES & LOGÍSTICA acredita reunir condições para atender as
necessidades de sua empresa e a certeza de que formaremos muito mais que uma
relação de negócios, mas uma parceria de sucesso.

Atenciosamente,
Jose Benedito Silva Filho
Diretor
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Negócio
Prestação de Serviços de Transporte & Logística, com foco em Resultados.

Diferencial

Valorizamos a dedicação no atendimento, informações e negociações com o cliente.
A JB Transportes prioriza a parceria com os nossos clientes, e o objetivo não é apenas
prestar serviços de transporte, mas também, conquistar e fidelizar todos os clientes,
captando novos parceiros. Desta forma, prezamos padrões de qualidade em todos os
processos do transporte, desde a retirada até a entrega do produto no destino, tendo
como resultado final a total solução do que propusemos fazer, bem como a completa
satisfação do cliente.
Missão
Atuar de forma transparente e responsável, a partir da prestação de serviços de
transporte e logística, mantendo o foco permanente em qualificação, excelência e
melhoria contínua, a fim de satisfazer plenamente as necessidades de nossos parceiros,
contribuindo com seus resultados e com o desenvolvimento da sociedade.
Visão
Ser encarada como uma parceira de negócios de seus clientes, destacando-se pela
qualidade, responsabilidade e eficácia na prestação dos serviços de transporte &
logística.
Valores
Transparência; Ética; Organização; Valorização do Talento e Criatividade; Trabalho;
Busca pelo Conhecimento e Qualificação; Prazer em Aprender; Gratidão.
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Política de Qualidade

Suprir todas as necessidades de transporte de nossos clientes.
Transportar todos os produtos de nossos clientes com Agilidade e Segurança.
Garantir a total satisfação de nossos clientes.

Estrutura Organizacional

Possuímos uma estrutura com escritórios modernos e equipados com todas as
ferramentas necessárias e toda a infraestrutura direcionada ao transportes;
Nossa estrutura é informatizada garantindo assim a total precisão em tudo que a JB
Transportes & Logística negocia com seus clientes, garantindo qualidade em seus
serviços;

Frota

Nossa frota possui 68 veículos de cargas novos e seminovos, monitorados via satélite
com equipamentos Tracker e com velocidade controlada compõem a nossa frota,
oferecendo a solução ideal para cada tipo de transportes. Veículos Carretas, truck, toco,
3 /4 e Vans, com carrocerias aberta, baús e siders (que permitem o carregamento
lateralmente) ou plataformas elevatórias tornam o atendimento ao cliente mais ágil e
facilitado. Caminhões de médios e pequenos portes, vans e empilhadeiras também
estão sempre prontos para carregar e transportar da forma mais adequada a todo o
momento. A média de idade da nossa frota é de 05 anos abaixo da média nacional
informado pela ANTT que segundo seus dados é de 15 anos. Os veículos da frota são
renovados a cada cinco anos e durante todo este tempo a manutenção é feita
periodicamente em dia.
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Nossas estruturas são sedes próprias e foram montadas em pontos estratégicos
para melhor atender aos nossos clientes e fornecedores em suas transferências e
compras de suas mercadorias, em cargas fracionadas e dedicadas.
Matriz

SÃO PAULO-SP
Razão Social: JB Silva Filho Transportes Ltda.
Nome Fantasia: JB Transportes Ltda.
Endereço: Rua Coronel José Venâncio Dias, 25
Jd.Jaraguá, São Paulo-SP - CEP-05160-030
Ramo de Atividade: Transporte Rodoviário de Cargas, Nacional.
CNPJ: 07.704.206/0001-41 - I.E: 148.495.205.117
Tel: ( 011 ) 3903-3946 e 3621-6098
Email: comercialmtz@jbstransportes.com.br
Site: www.jbstransportes.com.br

Filiais
Uberaba-MG
Razão Social: JB Transportes Ltda
Endereço: Av. Jose Vallim de Melo, 1542
J. Bento de Assis Valim-Uberaba-MG- CEP: 38037-853
CNPJ: 13.761.896/0001-73 I.E: 001.784.722.0008
Tel: ( 034 ) 3312-2127
Email: filialuberaba@jbstransportes.com.br
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Filiais

Belo Horizonte-MG
Razão Social: JB Transportes Ltda
Endereço: Rua um, 47
Arvoredo II- Contagem-MG- CEP: 32113-500
Tel: (031) 3149-3054
Email: filialbh@jbstransportes.com.br

Curitiba-PR
Razão Social: JB Transportes Ltda.
Endereço: Rua Ludovico Zanier, 275 Armazém B
CIC-Curitiba-PR CEP: 81350-090
CNPJ: 14.039.789/0001-07 I.E: 90.566.535-94
Tel: (041) 3019-6095
Email: comercialcwb@jbstransportes.com.br

Sergipe-SE
Razão Social: J.B. Silva Filho Transportes Eireli
Endereço: Rod. BR-101, KM-79
Rosário do Catete- SE CEP: 49760-000
CNPJ: 20.228.974/0001-34 I.E: 271.449-080
Tel: (079) 3304-9020
Email: filialsergipe@jbstransportes.com.br
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Atuação

A JB Transportes & Logística atua em todo o território nacional com veículos de grandes
portes modelos Carretas, Truck, Pranchas, veículos de médios e pequenos portes.
Transportes de Cargas fracionados – Trabalhamos com cargas fracionadas em
algumas regiões do país –Sudeste (SP-RJ- MG), Sul (PR-SC-RS), Centro-Oeste ( GO ),
Nordeste ( SE)
Transportes de Cargas Fechadas Nacional - Trabalhamos com Cargas
Fechadas nível nacional, disponibilizamos um veiculo destinado exclusivamente para
sua mercadoria, neste processo garantimos agilidade na retirada e rapidez na entrega e,
principalmente, tranqüilidade no que se refere à segurança de sua carga.

Seguro
Segurança e Rapidez são palavras-chaves do nosso negócio, o cliente que contrata
nossos serviços dispõe de agilidade na retirada e rapidez na entrega, principalmente,
tranquilidade no que se refere à Segurança de sua carga. Para isso, contamos com a
parceria da mais conceituada seguradora á CHUBB SEGUROS.
Contamos também com a parceria da empresa gerenciadora de riscos Buonny, para
garantir a procedência de nossos motoristas.
Utilizamos ferramentas de trabalho que nos proporcionam facilidade de traçar as
melhores rotas da origem ao destino dentro do território nacional, calculando sempre o
tempo estimado para a entrega de sua carga.
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CRCC PETROBRÁS

REGISTRO IBAMA
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Principais Clientes
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Principais Fornecedores
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