


Nossa empresa inicia sua história em 
2010, na cidade de Santos, o maior 
porto da América Latina, no Brasil.
Começamos como NVOCC / Freight 
Forwarder, Importação e Exportação 
por Mar e Ar.

A Companhia cresceu ao longo dos 
anos em outros negócios de logística, 
como Transporte Rodoviário e 
Desembaraço Aduaneiro.

Em 2017, iniciamos uma nova fase em 
projetos de logística, coordenando a 
cadeia de suprimentos, estoque,  
armazenamento, distribuição e 
projetos especiais.
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Importação Marítima
Somos regulamentados como NVOCC 
na Alfândega Brasileira, podendo 
atuar como Agente de Cargas em 
todo o território nacional, cuidando 
das suas Importações, seja carga 
contêiner - FCL, carga pequena - LCL, 
bem como cargas de projeto, como 
Máquinas, peças ou qualquer carga 
não divisível.

Exportação Marítima
Oferecemos serviços especializados 
de EXPORTAÇÃO para FCL 
(contêineres cheios), LCL (cargas 
pequenas) e cargas de projeto, 
pesados ou não padronizados, 
minério, produtos químicos, 
máquinas, grãos, congelados, frutas, 
fertilizantes e outros, em todos os 
portos brasileiros para qualquer lugar 
no mundo.
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Importação Aérea
Para cargas de alto valor agregado 
ou em casos urgentes a serem 
recebidos no Brasil, coordenamos 
todo o Transporte Aéreo de 
Importação. Isso pode otimizar seu 
lead time em seu processo de 
produção ou revenda, aumentando 
sua competitividade no mercado.

Exportação Aérea
Amostras ou, dependendo da 
urgência da sua entrega, quando a 
prioridade é reduzir o tempo de 
entrega de uma carga, fornecemos o 
Serviço de Exportação Aérea. 
Mercadorias com alto valor 
agregado ou com envio urgente, 
recomendamos esse tipo de 
operação, rápida e segura. Atenda 
seus clientes rapidamente usando 
este modal
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Com nossa experiência, atuamos no 
transporte rodoviário em todo o Brasil. 
Nossa gama de serviços atende às 
principais necessidades de nossos 
clientes.
Operamos com pequenas cargas, caixas, 
palets, Bags, Big Bags, tambores etc. 
Projetos de cargas com excesso com 
peso e dimensões fora do padrão. 
Outro tipo de transporte que fazemos é 
contêineres, ajudando nossos clientes a 
reduzir custos, concentrando serviços em 
apenas um fornecedor, seja importando 
ou exportando. E melhor em todos os 
portos do Brasil.
Além disso, você pode contar com 
transporte dedicado, como insumos e 
matérias-primas, que precisam de 
transporte com equipamentos especiais, 
como caminhões basculantes, silos 
basculantes, pressurizados, sopradores, 
para perigosos ou não.
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A cadeia de suprimentos consiste em 
um processo complexo que começa com 
a produção da matéria-prima e termina 
com a entrega do produto 
manufaturado ao consumidor.
Está presente na rotina do distribuidor. 
Dentro da cadeia de valor, que é a rede 
de processos contínuos e integrados 
cujo objetivo é fazer com que o produto 
chegue ao consumidor, o distribuidor 
precisa gerenciar uma série de variáveis, 
tais como: armazenamento, 
planejamento de transporte e logística, 
bem como o gerenciamento de ações.
É muito importante não adotar políticas 
nas quais a Companhia corre o risco de 
ficar sem suprimentos, por isso estamos 
à frente, ajudando empresas como a sua 
no Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos - SCM.
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A Brasfreight fornece vários tipos de 
transporte e distribuição.

Cargas não divisíveis, como 
máquinas e equipamentos, na 
importação ou exportação, licenças 
rodoviárias, rotas, pontos de apoio e 
todos os procedimentos necessários.

Equipamento especial, como silo de 
tanque, pressurizado ou não, 
basculante ou rígido, para carga a 
granel sólida ou líquida, porta 
container Basculante, entre outros,  
coordenando a cadeia de 
suprimentos no Brasil.

Cargas perigosas, a IMO é 
transportada dentro de padrões 
técnicos com rigorosa supervisão.
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A Brasfreight possui uma base em Monte 
Mor-SP (20 km de Campinas-SP), o 
armazém com uma área coberta de 
5700m2 em parceria com a 
Montemorense.

Armazém Geral: Operação logística com 
recebimento, separação, paletização, 
strech e expedição de mercadorias. 
Excelente estrutura, com capacidade de 
armazenamento para mais de 3.600 
paletes, com um total de 24 m²

Controle de Estoque Completo e 
coordenado por profissionais altamente 
qualificados. Gestão da Qualidade 
certificada pela ISO9001: 2008

Com nossa excelente rede, operamos e 
coordenamos armazéns, alfandegados ou 
gerais em todo o Brasil, onde 
construímos toda a estrutura que você 
precisa.
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BRASFREIGHT Possui estrutura e 
know-how para proporcionar 
eficiência na liberação de cargas de 
importação e exportação.

Somos responsáveis por inserir todos 
os dados necessários nos sistemas, 
como Siscomex, Siscarga, Mercante, 
entre outros, além de obter os 
certificados das instituições 
correspondentes, por exemplo: 
Secretaria de Comércio Exterior, 
Secretaria da Receita Federal, 
Ministério da Agricultura e Ministério 
da Agricultura. Saúde.
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Fornecemos todo o estudo necessário 
para que sua empresa atenda às suas 
expectativas em importação e 
exportação.

Emitimos e coordenamos todas as 
licenças com os órgãos competentes e 
providenciamos o desembaraço de 
mercadorias da alfândega em todo o 
mundo;

Declarações, Registros, Alfândegas
Liquidação, Mapa, Anvisa, entre outros. 
Instruímos nossos clientes a aproveitar 
os benefícios fiscais legais.
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Descarte correto para empresas 

credenciadas e aprovadas:

Subprodutos como pneus, filtros e óleo 

lubrificante são descartados corretamente.

Materiais recicláveis: papel, vidro, metal e 

plástico enviados e disponibilizados às 

empresas responsáveis.

Sistema de reutilização de água:

Tratamento de água utilizado na lavagem 

de veículos, sendo um reuso perfeito.

Captação de água da chuva, trazendo 

economia e principalmente preservando o 

meio ambiente.
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