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ELOCARGO
Assessoria em
Comércio Exterior

A

gilidade, segurança e eficiência unidas em uma assessoria completa em transações internacionais: assim se define o trabalho da Elocargo Assessoria em Comércio Exterior, especialista em auxiliar importações e exportações, transporte
internacional e desembaraço aduaneiro nos principais portos e aeroportos brasileiros.
Fundada há 15 anos, na cidade de Flores da Cunha, a empresa é comandada pelo
empresário Claudemir Fernando Pereira, que aposta no relacionamento com o cliente
como a fórmula ideal para o sucesso. “Somos de uma cidade do interior do RS e alcançamos uma abrangência em quase todos os estados da União, acredito que por conhecermos o que fazemos e nos diferenciarmos dos demais. Ser prestativo e fazer um atendimento personalizado nos rendeu a indicação de nossos clientes para outras diversas
empresas, pela qualidade do serviço e atendimento que receberam”, destaca o diretor.
Com um alcance aos principais portos, aeroportos e EADIs - Estação Aduaneira do
Interior (confira no box), além das principais fronteiras terrestres do País, a Elocargo
aplica seu conhecimento logístico internacional para transporte aéreo, terrestre e marítimo em prol dos mais variados clientes: indústrias metalúrgicas, metal-mecânicas, de
móveis, plásticos, motores elétricos, produtos químicos e vinhos, entre outros.
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com segurança
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ATUAÇÃO

DE DESTAQUE

Portos
Rio Grande (RS), Itajaí,
Navegantes, São Francisco do
Sul, Itapoá (SC), Parananguá,
Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ),
Vitória (ES), Manaus (AM),
Fortaleza (CE) e Suape (PE).
EADI
Estação Aduaneira do Interior
Caxias do Sul, Canoas, Novo
Hamburgo (RS), Itajaí (SC),
Curitiba (PR), São Paulo (SP).
Aeroportos
Porto Alegre (RS), Navegantes,
Florianópolis, Joinville (SC),
Curitiba (PR), São Paulo (SP).
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“Operamos com carga de Projeto, ou seja, embarcamos várias cargas, entre elas máquinas com excesso de
peso, altura, largura, mas para tal aplicamos o conhecimento e a experiência adquirida ao longo destes anos,
especialmente no transporte marítimo, e atuamos com
uma qualidade que poucas tem hoje”, conta Fernando.
E sobre os novos mercados a serem desbravados, o
diretor acrescenta: “Cada local onde ainda não estamos
prestando atendimento é uma novidade, pois temos
que estudar a legislação local para saber aplicar nas importações de nossos clientes, para não gerar prejuízos,
mas somos inteligentes o bastante para saber atacar um
mercado com paciência”.

Claudemir Fernando Pereira e Daniela Salvador
Pereira, diretores da Elocargo, que baseiam seus
trabalhos no amor à família e respeito ao cliente

Uma equipe especializada de 17 colaboradores está ligada
numa central única de atendimento para fornecer ao cliente
Consultoria e Assessoria Aduaneira, Projeto Logístico Internacional, Transporte com Frete Internacional Marítimo (com
principais armadores em destaque no ranking mundial),
Aéreo (com as principais companhias aérea de carga) e Rodoviário (para todo Mercosul), Seguro Internacional de
Carga, além do despacho aduaneiro nos principais portos,
aeroportos, EADIs e fronteiras. “O cliente tem na Elocargo
todos os serviços inerentes de como importar ou exportar.
Ele não vai precisar de uma outra empresa, somente do
banco para fechar o câmbio”, explica o diretor.
Instalada em uma sede própria, em um edifício novo e
seguro, com toda a estrutura necessária para o desenvolvimento de um excelente trabalho, a empresa aposta no crescimento da demanda em vista do atual quadro econômico
do País. Para tanto adquiriu mais uma sala no prédio e já
prepara a contratação de mais dois executivos para o setor de
Despacho Aduaneiro, ramo que tem alcançado grande expansão, diferenciando a Elocargo das concorrentes.

Mônica Renata Salvador
Caberlon, gerente geral /
Despacho Aduaneiro

Michele Matana,
gerente de Importação /
Logística Internacional

Equipe Elocargo

Paula Baroni,
gerente de
Exportação

Rua Frei Eugênio, 170 – Ed. Del Lavoro
Cep: 95270-000 - Flores da Cunha/RS
Fone: (54) 3297-6400
www.elocargo.com.br
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