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Atuação de Negócio: 

Empresa de Consultoria Empresarial já com 13 anos de existência tendo realizado mais de 100 

estudos / projetos conforme relação abaixo:  

A C. B. & Associates - International Business é uma sociedade de consultoria empresarial e de 

representações especializada em negócios químicos (Chemical Business) seja para 

o desenvolvimento de estratégias de negócios, reestruturações, e novos projetos, seja 

para intermediação de compra e venda de produtos / equipamentos visando maximizar uma 

rentabilidade e competitividade dos nossos clientes. 

Fundada em 1995 por engenheiros e ex-dirigentes da Rhône-Poulenc e da Rhodia em 

seu tendão com corpo de profissionais renomados, consultores associados, com larga 

experiência e competência acumuladas em 30 anos de atuação na Europa, Ásia e Brasil, pode 

propor e assegurar aos seus clientes, características de uma consultoria com qualidade e 

atualizadas de metodologias semelhantes às empregadas pelas grandes corporações 

multinacionais.  

Especificamente um C. B. & Associates tem seus trabalhos concentrado para empresas 

atuando nos ramos Petroquímico, Químico, Plásticos, Borrachas, Fibras Químicas e Têxteis 

desenvolvendo uma gama variada de projetos. 

Graças ao extenso know-how acumulado nestas áreas, e larga experência Internacional de 

seus associados um C. B. & Associates desenvolve e propicia intermediações e busca nas 

representações e escolha de matérias primas, tecnologias e equipamentos, no âmbito global, 

buscando oferecer aos seus clientes a qualidade assegurada e preços muito competitivos. 

Tanto no mercado brasileiro, quanto no exterior, através de consultores associados / 

representantes na Europa e EUA . 

A  C. B. & Associates (Chemical Business) está capacitada a um sistema operacional e 

a executar os seguintes estudos e projetos: 

· Estudos de Mercado (Doméstico, Mercosul e Mundial). 

· Planejamento Estratégico 

- Análises Estratégicas para o Desenvolvimento Empresarial. 
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· Estudos e Análises de Viabilidade Técnica / Econômica e Financeira de Novos Projetos 

- Estudos de Viabilidade.· Identificação e Avaliação de Tecnologias Pará Desenvolvimento de 

Processos, Licenciamento, Investimento ou Aquisição 

· Econômicas Avaliações e Técnicas Processos de Novos, Rotas de Produção, Tecnologias entre 

novas comparações 

- Benchmarking.· Desenvolvimento e Implementação de Estratégias de contratos e 

gerenciamento de fornecedores de matérias-primas, criando vantagens competitivas através 

da redução dos custos diretos; 

· Projetos de Reestruturação e Modernização parágrafo melhoria de rentabilidade. 

· Projetos e Coordenação de Ações Visando confidenciais Associações, Fusões e Joints-

Ventures.  

Os fatores que diferenciam o trabalho da C. B. & Associates de outras consultorias, de grande 

porte principalmente mundialmente conhecidas:  

 · A Experiência comprovada e sucessos nos planos já desenvolvidos por seus consultores 

executivos e empresariais e dirigentes na atual consultoria 

·  A real agregação de valor na prestação de consultoria e não apenas o questionamento na 

aplicação de metodologias tradicionais e análises de administração de empresas 

· A Modulação de orçamentos às disponibilidades de nossos clientes, valor de nossa assessoria 

ao valor e rentabilidade projetados face por nossos estudos, e quando necessário 

complementado pela prática de taxa de sucesso ". 

A C.B. & Associados utiliza o  necessário, consultores associados especializados, segundo os 

mesmos valores e princípios de seu corpo permanente. 

 


