


VISÃO
Aprimorar a competitividade de nossos clientes, oferecendo soluções logísticas e aduaneiras  
inteligentes nas suas operações de Comércio Exterior.

MISSÃO
Atuar com as mais modernas ferramentas de tecnologia e as melhores práticas no processo de prestação 
de serviços de comércio exterior, aliado a uma equipe treinada, motivada e preparada para proporcionar 
os melhores resultados na prática das operações do comércio internacional.

VALORES
CONFIABILIDADE - Valorizamos a ética, a transparência,
a honestidade, a integridade e a solidez financeira.
PESSOAS - Não investimos em negócios,
investimos em pessoas.
ALEGRIA E POSITIVIDADE - Direcionamos nossa energia
para ambas, expandindo a mesma para toda a empresa. 
HUMILDADE - Sabemos que não sabemos.
GRATIDÃO - Somos gratos pelas pequenas
vitórias e pelas pessoas.



Sistematização da logística aduaneira e apoio 
aos projetos internacionais da empresa, 
buscando o melhor custo logístico e a melhor 
performance no trabalho com os intervenientes 
do comércio exterior.

ASSESSORIA EM
COMÉRCIO EXTERIOR

Estruturação de projeto de logística, desde a 
habilitação da empresa no sistema de 
comércio exterior (radar) até a conclusão do 
processo aduaneiro e a entrega do produto no 
destino, tanto na importação como na 
exportação.



Aplicação do drawback de forma inteligente, eficiente 
e funcional.

Estudo de viabilidade, pleito e aplicabilidade de
ex-tarifário, com agilidade e eficácia de resultados.

Criação, desenvolvimento, execução e 
acompanhamento de projetos de regimes
especiais, como máquinas usadas, feiras etc.

Atuação com equipe experiente no mercado de 
comércio exterior, preparada para operar nas mais 
variadas situações de logística aduaneira.

ASSESSORIA EM
COMÉRCIO EXTERIOR



Conhecimento em despacho dos mais diferentes 
produtos, como bebidas, alimentos, madeiras, 
máquinas etc.

Experiência em processos com licenças de 
importação, processos de Decex, Inmetro,
Anvisa, Mapa, entre outros.

Elaboração de DIs acobertadas por regimes
especiais ou situações atípicas, em canal verde, 
amarelo e vermelho.

Gestão de exportações de todos os regimes e modais.

DESPACHO ADUANEIRO



Parcerias para atuação como interveniente no 
transporte de cargas, com as melhores opções 
logísticas nos modais aéreo, marítimo e rodoviário.

Hubs e parceiros nos principais polos de importação 
e exportação com o Brasil, como Estados Unidos, 
China, Argentina e Europa.

Suporte para contratação do seguro internacional 
para proteção e segurança da mercadoria.

TRANSPORTE INTERNACIONAL



Conexão entre o exportador (vendedor) 
e o importador (comprador), apoiada 
pelos mais eficientes parceiros da 
logística internacional e aduaneira.

SOLUÇÕES INTEGRADAS





OBRIGADO!

(41) 3773-0330

www.atthoscomex.com.br
contato@atthoscomex.com.br
Rua Alcídio Viana, 916 # 806 –São José dos Pinhais –Paraná –Brasil –83.005-560


