
CARTA DE SERVIÇOS



A Atlântica Consultoria Internacional é a

Empresa Júnior do curso de Relações

Internacionais da UFRGS. Somos uma

empresa sem fins lucrativos, alinhada aos

valores do Movimento Empresa Júnior

(MEJ) e parte da Federação de Empresas

Júnior do Rio Grande do Sul.

QUEM SOMOS



PREÇO COMPETITIVO
Somos uma associação civil sem fins lucrativos

QUALIDADE UFRGS
Orientação dos professores da UFRGS, referência em Negócios 
Internacionais no RS

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 
Destinamos nossa renda à formação empreendedora dos estudantes-
membros

NOSSO DIFERENCIAL



Para se internacionalizar, exportar e ampliar os negócios, sua

empresa deve saber o melhor destino para seu produto. O

estudo de viabilidade identifica esse mercado de destino. Não

obstante, através do estudo é possível elaborar um plano de

exportação que seja baseado nas necessidades de sua

empresa e que esteja adaptado à sua realidade.

SERVIÇOS - EXPORTAÇÃO

ANÁLISE DE VIABILIDADE



O processo de documentação, transporte e aduana necessários

para a exportação podem parecer complicados à primeira vista.

Portanto, a Atlântica Consultoria Internacional busca soluções

para os processos logísticos - transporte e aduana - e

burocráticos - documentação - que vão de encontro às

necessidades de sua empresa e priorizam a otimização de

tempo e redução de custos.

SERVIÇOS - EXPORTAÇÃO

ESTUDO LOGÍSTICO-BUROCRÁTICO



Através do entendimento das leis e regulamentações do processo de importação, busca-se encaixar sua

empresa no regime de ex-tarifário e/ou drawback. Ambos proporcionam a redução do imposto sobre

importação, permitindo que sua empresa corte gastos e barateie processos.

SERVIÇOS - IMPORTAÇÃO

ANÁLISE DE REDUÇÃO DE CUSTOS

O processo de documentação, transporte e aduana necessários para a importação podem parecer

complicados à primeira vista. A Atlântica busca soluções para os processos logísticos - transporte e

aduana - e burocráticos - documentação - que vão de encontro às necessidades de sua empresa e que

visem a otimização de tempo e a redução custos.

ESTUDO LOGÍSTICO-BUROCRÁTICO



ARPAC: contato feito com o intuito de reduzir os altos custos com importações

de peças automotivas para os drones. A Atlântica realizou um relatório com

instruções de como a empresa conseguiria o ex-tarifário e assim zerar os custos

com impostos para importação desses produtos.

A Atlântica conseguiu, em pouco tempo, com baixo custo e poucas reuniões, criar uma metodologia 
para a solução que a ARPAC precisava! Isso demonstra a força e união dos profissionais jovens, das 

empresas júnior e do ensino público gratuito e de qualidade.

“
– Ênio Freitas

QUEM JÁ CONFIOU NO NOSSO TRABALHO?



O relatório entregue continha informações do mercado internacional dos produtos

entrar no mercado global e ganhar renome internacional.

A Exatron e a Atlântica assinaram um contrato que visava a realização de uma 

análise de mercado de seis países da América do Sul e dos Estados Unidos. Com 

isso, a Atlântica apresentaria as vantagens internacionais de exportar para tais 

regiões.

QUEM JÁ CONFIOU NO NOSSO TRABALHO?

vendidos pela Exatron. Encontramos as melhores oportunidades de

mercado, facilitando o processo de exportação. Através da exportação

oriunda de nosso relatório a empresa poderia aumentar seus lucros,



AVENIDA JOÃO PESSOA, 52

MEZANINO DA SALA 12

CENTRO, PORTO ALEGRE - RS

+55 (51) 3308-3508

comercial@atlanticaconsultoria.com

INSTAGRAM.COM/ATLANTICA.CONSULTORIA

LINKEDIN.COM/COMPANY/64649781

FACEBOOK.COM/ATLANTICA.CI

WWW.ATLANTICACONSULTORIA.COM
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