Quem Somos
Somos sua nova opção em logística e transporte.
Constituída por profissionais com anos de experiência
no ramo, a We Movve chega ao mercado com a
proposta de ser uma opção mais Ágil, Descomplicada,
Eficiente e Coletiva que seus concorrentes. Com
fortes investimentos em tecnologia, capacitação e
inovação, conseguimos realizar 100% da gestão de
cada processo e serviço dentro das especificidades de
nossos clientes sem abrir mãos das práticas éticas,
tabelas justas e transparência contratual.
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-ÀGIL
-DESCOMPLICADO
-EFICIENTE
-COLETIVO

Missão, Visão e Valores
MISSÃO
Realizar de forma eficiente e eficaz, serviços e soluções logística que garantam a satisfação e desenvolvimento de
nossos clientes.

VISÃO
Crescer de maneira sustentável e transparente, transformando a marca em referência brasileira na logística e
transporte.

VALORES
TRANSPARÊNCIA

RESPONSABILIDADE SOCIAL

INOVAÇÃO

PESSOAS

- Ética e Respeito

- Coleta Seletiva

- Tecnologia

- Valorização

- Confiança

- Descarte correto de equipamentos

- Desenvolvimento

- Empatia

- Diálogo de segurança - Direção
defensiva para motoristas

- Automação
de processoas
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- Reconhecimento

Nossa Infraestrutura

Nossa Matriz fica sediada na cidade de Guarulhos.
Em um condomínio Com estrutura de 1400 m² e
localização estratégica próximo ao Aeroporto
Internacional de Guarulhos;
Com fácil acesso ao Rodoanel, Rodovias Pres.
Dutra e Ayrton Senna.
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E mais
Segurança e portaria 24 hs.
CFTV
Armazém modular (Possibilidade de expansão);
Pé direito de 12 m (Ótimo aproveitando vertical);
Filial em Rio de Janeiro-RJ
Representantes homologados nas principais cidades
Brasileiras;
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Matriz We Movve
Guarulhos

Filiais
Rio de Janeiro e São José do Rio Preto

Hub de distribuição
DF, GO, MT, MS

Representante homologado
Rotas Rodoviárias
Todo o Brasil

Rotas Aéreas
Todo o Brasil
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Tecnologia e
Gestão da Informação
Relatórios Gerenciais

Portal do Cliente

Kpi’s operacionais são avaliados
constantemente pela diretoria, visando
melhoria nos processos e melhor
desempenho

Disponibilizamos em nosso site o acesso ao portal do

Relatórios de Performance

Coletas e entregas horários diferenciados

Nossa área técnica desenvolve relatórios
Exclusivos sob demanda nos permitindo
analisar e atuar harmonia com as
necessidades de cada cliente

Nosso fluxo de operação nos permite realizar coletas entre
as 7 hs e 22 hs. Esta janela de tempo diferenciada garante
a nossos clientes grande flexibilidade no atendimento de
tanto em operações padrão ou emergenciais

Gestão em Tempo Real

Sistema Integrado

- Rastreamento de cargas;

Estamos preparados para suportar todo tipo
de integração, e todo nosso processo logístico
pode ser acompanhado via sistema desde a
coleta até entrega no destino.

- Comprovante de entrega digitalizado;
- Download XML/ DACTE;

Disponibilizamos em nosso site o acesso ao portal do
cliente, onde ficam disponíveis informações sobre CT-e,
DACTE, XML, comprovante de entrega e ocorrências e
embarques.

- Financeiro, Coletas.
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Segmentos transportados

ELETRO ELETRONICOS
• Informática
• Telefonia
• Linha Branca e Marron
• Cabos

VESTUÁRIO
• Confecções
• Insumos
• Tecidos
• Moda Luxo

GRÁFICO
• Livros & Revistas
• Insumos
• Material de Marketing
• Embalagens

AUTOMOTIVO
• Peças
• Equipamentos
• Pneus

INDUSTRIAL
• Maquinas
• Equipamentos
• Ferragens
• Suprimentos

HOSPITALAR
• Medicamentos
• Amostras
• Equipamentos
• Química Farmacêutica
• Vacinas
• Saúde Animal
• Suprimentos

ALIMENTÍCIO
• Carga Seca
• Bebidas
• Pet - foods
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Serviços

Transporte Rodoviário
- Fracionado
- Distribuição
- Dedicado

Transporte Aéreo
- Convencional
- Próximo Voo
- Courrier a bordo
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