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O que oferecemos



Chile

Brasil
USA
Paraguai

Suiça



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



Com experiência  de operador logístico internacional, desenvolvemos 

projeto logístico com foco em redução de custos, prazos e riscos para  

empresas que atuam ou querem atuar no mercado exterior.

•Abordagem Inicial:

• Análise do modelo de negócio da empresa para identificação do 

modelo logístico adequado visando otimização de custos, prazos e 

riscos.

•Matriz de responsabilidade / Cronograma e Follow-up.

PLE– Projeto Logístico Exportação



Fase I - Planejamento

PLE – Projeto Logístico de Exportação

1) Conhecer o produto e a empresa para análise, orientação  adequada  baseada 

no conceito do: PEP:   Produto - Entrega  e  Pós Venda

2) Orientação quanto a segurança no crédito e recebimentos de vendas para  

exterior e Incoterms adequado.

3) Análise para Classificação do NCM dos produtos a serem exportados e os 

NCMS utilizados para fabricação e qual potencial de redução / isenção 

aplicáveis para a exportação

4) Registro no Radar para exportação, se necessário for.

5)     Análise de certificações, selos ou outras exigências para o país alvo;



Fase I - Planejamento

6) Estudo de redução de carga tributária nos países de compra                            

(Tratados Intergovernamentais e acordos bilaterais)

7) Orientação para obter Certificado de Origem para os produtos exportados

8) Orçamentos Logísticos e Tributários - Door to door

9) Análise possibilidades financiamentos (BNDES) destinados a atividade 

exportadora da empresa 

10) Orientação para emissão de todos os documentos para exportação perante as 

aduanas Brazil e de destino

11) Logística Completa de envio para exterior e entrega no cliente conforme 

Incoterms aplicado



Solução Elemar

A Elemar com sua equipe de especialistas desenvolve o Projeto Logístico e 

executa efetivamente os trabalhos abaixo descritos:

• Projeto Logístico - Monta Cronograma sempre visando  viabilidade do 

projeto com redução de custos, prazos e riscos

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

embarques internacionais para atendimento rigoroso dos regulatórios na aduana 

de destino, e todos os tramites para embarque da mercadoria conforme o modal 

definido ( aéreo, marítimo, ferroviário, rodoviário)

PLE – Projeto Logístico de Exportação



• Despacho Aduaneiro - Analisa documentos, classificações fiscais, 

desenvolve e executa todas as rotinas aduaneiras no Brasil para 

liberação da carga e embarque e  no exterior para entrega no destino 

final

• Armazém Geral - Armazém geral em São Paulo, Rio de Janeiro e 

rede de representantes em 35 cidades no Brasil

• Transporte e Distribuição - Frota diversificada para atender cada 

perfil de Cliente, inclusive com  Setor exclusivo de movimentações 

técnicas.

Solução Elemar

PLE – Projeto Logístico de Exportação





À disposição.

www.elemar.com.br

Adilson Araujo  - Adilson@elemar.com.br

55-11-5581-0077

mailto:Adilson@elemar.com.br

