Soluções Qualilog para
Comércio Exterior

Visão Geral
Temos atuado, com sucesso, no apoio a
empresas brasileiras que já exportam ou
têm como projeto exportar seus produtos
para os Estados Unidos, assessorandoas em suas operações de transporte
internacional, resolvendo seus problemas
de logística, identificando possíveis
clientes
potenciais,
estudando
e
operando sistemas de distribuição para o
mercado interno.
Temos como parceiro de nosso negócio o
Grupo Nautilus Comércio Internacional,
empresa com mais de 32 anos de
experiência em comércio exterior no
Brasil e que possui um terminal de cargas
e conteiners de 30 mil m2 a 3km do
TECON de Santos.
Em Miami possuímos um armazém de
distribuição de 2.000 m2 dotado de toda a
infra-estrutura para aportar uma operação
de distribuição em âmbito nacional.
Operamos, ainda, serviços de transporte
marítimo e aéreo entre o Brasil e os
Estados Unidos. Também, temos atuado
como compradores técnicos de empresas
brasileiras que necessitam se abastecer
no mercado americano.

Maior Valor Através do Comércio Exterior
Nossos serviços de representação e
distribuição de produtos brasileiros incluem,
mas não estão limitados a :
• Gerenciamento de produto
• Análise e pesquisa de mercado
• Filiação à entidades ligadas à indústria
• Participação em feiras e congressos
Além dos serviços acima listados, colocamonos à disposição para a criação de um
atendimento de Customer Service 5 X 8
(SAC).
Esperando contar com a sua preferência,
uma vez que possuímos todos os atributos
para lhes atender à altura de suas
necessidades,
permanecemos
à
sua
disposição para os esclarecimentos que se
fizerem necessários .

www.qualilog.com - Turning projects into reality

Armazenagem e Distribuição
Além dos serviços de transporte marítimo e
aéreo, oferecemos ainda a nossos clientes
uma ampla estrutura de armazenagem e
distribuição em Santos e Miami. Atualmente
estamos nos dedicando integralmente a 3
empresas : um produtor de café gourmet, um
estaleiro naval e um fabricante de sapatos
finos femininos.

Nossos Serviços
Se o produto apresentar a viabilidade
necessária em termos de adaptabilidade,
qualidade, preço e produção, poderemos:
• Atuar na representação;
• Atuar na distribuição;
• Participar como sócio minoritário;
• Identificar parceiros para joint-ventures;
• Orientar o processo de investimento direto;
No caso do cliente se definir pelo
investimento direto, temos capacitação
profissional para lhe oferecer serviços
que incluem:
• A escolha do modelo societário mais
apropriado para o empreendimento;
• A abertura da empresa;
• Assessoria contábil;
• Assessoria jurídica (empresarial &
imigração / vistos de trabalho);
• Assessoria e planejamento tributários;

O trabalho se inicia tipicamente com uma
análise de viabilidade. Nela analisamos os
seguintes aspectos :
• Características do(s) produto(s);
• Natureza do mercado;
• Exigências legais de admissão aduaneira e
venda no território americano;
• Canais de marketing e distribuição;
Uma vez pronto o diagnóstico, é então
possível determinar se o caminho mais
adequado é o da representação, distribuição,
joint-venture ou mesmo do investimento
direto.
Caso venhamos a
nos envolver na
representação ou
na distribuição dos
produtos, embora
nos encarreguemos
de toda a operação
de comércio
exterior, nosso
maior enfoque é
com o Supply
Chain Management. Acreditamos que a
única maneira de realizar exportações de
maneira continuada e fidelizada é integrar o
produto brasileiro à Cadeia de Suprimentos
do cliente, sejam quais forem seus
requerimentos para isso.
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Nossos Serviços

• Adaptação e tradução de embalagens
• Análise de grade de produtos
• Adequação de preços
• Introdução de código de barras

Marketing & Vendas
• Identificação de potenciais clientes
• Estabelecimento de representantes
locais
• Apresentação de produto
• Preparação de propostas
• Envio de amostras
• Recebimento e montagem de pedidos
• Estabelecimento de Customer Service
em Inglês
• Montagem de Website B2B
• Identificação de possíveis nichos de
mercado
Área Financeira
• Recebimento dos pedidos
• Pagamentos em geral
• Cartas de Crédito
• Contabilidade Gerencial

Apoio Legal e Administrativo
• Assistência Jurídica
• Assistência Contábil e Tributária
• Assistência para a contratação de apólice
de Liability Insurance.

Comércio Exterior e Logística
• Processamento documental de pedido
• Despacho de Exportação
• Embarque no Brasil
• Transporte marítimo até os EUA
• Transporte aéreo até os EUA
• Ensaios laboratoriais
• Submissão ao US Customs
• Desembaraço Aduaneiro
• Armazenagem comum
• Armazenagem Alfandegada
• Reembalagem e marcação
• Despacho para o cliente final
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Acompanhe alguns trabalhos desenvolvidos em Comércio Exterior
Responsável : Michel Abdo Alaby *

Projeto de utilização da Zona Franca de Montevidéu como entreposto para o Mercosul
sob os pontos de vista de custos, vantagens, desvantagens, facilidades, etc.
OVERPLAST
Estudo de viabilidade de instalação de uma fábrica no Uruguai e como utilizar a
Zona Franca de Montevidéu.
Projetos de importação de máquina usada, solicitação de ex-tarifário.
Utilização de transito aduaneiro e estudo de logística de importação via Trading
Company.
Regulamento de importações no Brasil e no Mercosul, Acordo Bilateral Brasil e
Comunidade Andina, Pesquisa e estudo sobre transporte e logística para
operações de exportação dos produtos colombianos ao Brasil e demais países do
mercosul. Estudo econômico sobre o Brasil e a América Latina- perspectivas para
2003.

BM&F

Pesquisa sobre as Bolsas do Mercosul, legislação envolvida, remessas, mercado de
derivativos, viabilidade de implantação da Bolsa do Mercosul.
Regime de origem e as operações triangulares na Zona Franca de Montevidéu para
vender ao Brasil e Argentina. Elaboração das petições ao Grupo Mercado Comum e
à Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

Marcas e patentes no Mercosul e o mercado de feiras e exposições no Mercosul.

Pesquisa sobre o Mercosul e as perspectivas da integração Latino-Americana no ano 2000.

Estudo do setor automobilístico no Mercosul, produção, vendas, distribuição, transporte e
potencialidades para instalação de uma empresa de logística específica para o setor.
Reorganização dos Departamentos de Comércio Exterior das 14 unidades
da empresa no Brasil.
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Este material esta sujeito a alterações. Sua finalidade é somente para
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