Proposta Comercial
A China Trade Center foi estabelecida no Brasil em Abril de 2002, sendo instituída pelo Ministério do
Comércio da China já sendo membro do conselho empresarial Brasil - China, com o principal objetivo de
promover o intercâmbio comercial entre os dois países.
Observando um crescente aumento no comércio, apresentamos uma série de serviços personalizados às
necessidades do cliente, desde prospecção, análise de credibilidade até o fornecimento de soluções
logísticas, visando desenvolver novos negócios, minimizar riscos, ganhando assim competitividade.

Serviços oferecidos
Prospecção de fornecedores
Fazemos o levantamento de potenciais parceiros comerciais. No início desta fase o cliente deve informar
o máximo de detalhes técnicos referente ao produto para que a pesquisa seja a mais concisa possível.
Tendo como objetivo deste serviço, a prospecção de 3 a 5 fornecedores capacitados a atender as
necessidades do pedido assim como estimativa de custos até a nacionalização, tendo parâmetros da
viabilidade deste processo.
Negociação comercial
Devido à nossa vasta experiência em negociação e através da cooperação constante com empresas
líderes em logística podemos atingir a melhor relação comercial para os nossos clientes.
Otimizando custos de importação, viabilizando o envio de amostras para testes e homologação,
analisando possíveis alterações técnicas em produtos como maquinário, buscando o melhor custo / benefício
em cada operação.
Auditoria de Fábrica
Visando qualificar o fornecedor escolhido pelo cliente, enviamos um especialista à sua planta fabril para
realizar uma vistoria rigorosa e independente das atividades deste fornecedor, utilizando-se de normas
internacionais como ISO e RoHS nesta auditoria. Seguido de relatório com analítico e fotográfico para
avaliação do cliente.
Avaliação de credibilidade
Em conjunto com empresas notórias no mercado, oferecemos uma análise detalhada de seus
fornecedores existentes ou em potenciais, levantando informações financeiras, perfil da empresa, histórico,
balanço patrimonial e análise financeira, provendo assim, informações cruciais para a sua tomada de
decisão.
Acompanhamento do processo produtivo
Visando à manutenção da qualidade e pontualidade do fornecedor, recomendado a pedidos com tempo
produtivo acima de 45 dias, com alto teor técnico ou produtos onde atrasos podem trazer prejuízos ao cliente,
mantemos um acompanhamento regular do cronograma produtivo e agendamento de inspeção de meio de
produção, com o objetivo de eliminar.
Inspeção final de produção
Esta inspeção deve ser agendada antes do pagamento do saldo e respectiva liberação para
embarque, dando ao cliente condições de aprovar o pedido tendo como base um relatório com as condições
do produto pronto.
Acompanhamento da estufagem
Designamos um especialista para acompanhar a estufagem da mercadoria e lacração do container, assim
confirmando in loco, informações como quantidade de caixas, peso bruto, observação do estado do container
e numeração do lacre utilizado.
Serviço de logística e de desembaraço aduaneiro
Contando com uma equipe atuante no mercado, podemos tranqüilizar o cliente nos processos que
envolvam os tramites aduaneiro ate a entrega da mercadoria, economizando tempo e custo nesta operação,
oferecendo uma gestão integrada de logística porta a porta.
Serviços extra
Estes serviços são indicados para os clientes que pretendem regulamentar sua empresa para iniciar
processos de importação pela mesma ou para aqueles que desejam checar as exigências necessárias para
uma importação.

Estudo sobre exigências alfandegárias;

Viabilizamos as alterações necessárias para que a sua empresa se adéqüe as exigências à
inscrição no Radar.
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