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Integradas pelo conceito de : Entender, Atender, Agir e Informar



Diante da complexidade do nosso sistema tributário e em especial, 

aduaneiro, decidimos compartilhar nossa experiência  de operador 

logístico internacional, através do

PGL – Projeto de Gestão Logística 

que busca, através de analise prática dos dados e modelo de negócio da 

empresa, oferecer opções que reduzam 

custos, prazos e riscos  nas operações de comércio exterior

PGL – Projeto de Gestão Logística



Roteiro básico

Os 12 itens abaixo, são aplicáveis conforme modelo de negócio da 

empresa:

1) Orçamentos comparativos , considerando: 

Importação atual      X Opções de CLIA e Entreposto Aduaneiro          

Importação atual      X UF ou Trading com incentivos ICMS

Importação atual      X Aplicação de Drawback

PGL – Projeto de Gestão Logística



2) RMA – Logística Reversa Internacional  - Análise da aplicação com 

procedimentos, prazos, base legal, vantagens em sua aplicação, simulação 

de custos, tanto para reparo quanto para substituição de produtos sem 

pagamento de impostos.

3) Ex-Tarifário - Análise da aplicabilidade com base em similaridade ou 

decisão governamental setorial

4) How to Ship to Brazil – Guia prático para sobre cuidados na 

preparação do embarque, para evitar sérios problemas na aduana 

brasileira

PGL – Projeto de Gestão Logística



5) DBA - Data Base Analítico: Extração de dados do SISCOMEX das 

importações dos últimos 5 anos com análise critica das informações 

declaradas para evitar multas e identificar tributos recolhidos em 

excesso. Aplicável também para identificar valores da Taxa de 

Siscomex passíveis de recuperação em função de decisão do STF a 

respeito.

6) PML – Program Management Losses : Analise processo por 

processo durante últimos 12 meses, para identificar desvios que 

resultaram em custos adicionais, e oferecer sugestões para evitá-los

PGL – Projeto de Gestão Logística



7) Valoração Aduaneira – Análise e orientação quanto a seus impactos

8) Classificação Fiscal - Revisão, se necessário

9) Draw Back - Análise de aplicabilidade de isenção tributárias federais e 

estaduais, nas operações tanto de exportações diretas quanto de vendas no 

mercado interno que possam ser consideradas equiparadas a exportação, 

inclusive retroativas aos últimos dois anos. 

10) ICMS – Atualização de potenciais opções de redução de custos 

aplicáveis

PGL – Projeto de Gestão Logística



11) OEA – Operador Econômico Autorizado - Abordagem sobre as 

vantagens de se tornar um  O.E.A e após certificação efetuamos o  

Monitoramento mensal ou semestral através do DBA – Analítico visando 

consistências nos dados declarados nas DIs

12) Depósito Especial - Análise preliminar sobre aplicação do regime que 

permite a manutenção de estoque de peças de reposição no domicilio fiscal 

do importador, com recolhimento de impostos apenas no mês seguinte ao da 

utilização.

PGL – Projeto de Gestão Logística



Solução Elemar

A Elemar, com o PGL – Programa de Gestão Logística  orienta Clientes 

e Fornecedores e pode também, se necessário, desenvolver efetivamente 

os trabalhos abaixo descritos.

• Projeto Logístico – Em conjunto com Cliente, define o modelo 

adequado, com base em baixo custos, riscos e prazos

• Agente de Carga - Follow-up, conferência física e documental e 

embarques internacionais  com foco em passagem com segurança 

pela aduana brasileira



Solução Elemar

• Broker - Analisa documentos, classificações fiscais, desenvolve e 

executa todas as rotinas aduaneiras no Brasil e exterior e orienta 

também os embarques

• Armazém Geral - Armazém Geral em São Paulo e rede de 

representantes em 35 cidades no Brasil .

• Transporte e Distribuição – Frota própria, diversificada para 

atender cada perfil de Cliente, inclusive com Setor  de 

movimentações técnicas.



Solução ElemarInfraestrutura





Gratidão

À disposição

Adilson Araújo 

Adilson@elemar.com.br

11-984.171.903

Skype:  adilson_elemar
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