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๏ A SwedBrasil Import &
Export AB foi fundada na
Suécia em 2011 em
resposta à nossa própria
experiência em processo
muitas vezes longo e
complicado de negociação
com produtos entre a
Europa e a América do
Sul.
Associações:
Câmara de Comércio Sueca
Câmara de Comércio Sueco-Brasileira
Sweden on the go

๏ A SwedBrasil Import &
Export AB foi criada
com o objetivo de
facilitar esses processos,
otimizando tempo e
custo para as empresas.

www.handelskammarenmalardalen.se
www.swedcham.com.br
www.swedenonthego.se

๏ Hoje ajudamos a várias
empresas globais de todos os
tamanhos em todo o mundo,
em suas necessidades de
compra
de
materiais
industriais e assistência em
processos de importação e
exportação.
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Nossos Valores
Nossa visão é ser um fornecedor internacional de referência para produtos e serviços com
excelentes resultados, ética e desenvolvimento sustentável.
A Swedbrasil Import & Export AB é especializada na aquisição e entrega de todos os tipos de
materiais industriais (MRO) com grande importância em segurança e eficiência, através de um
sólido serviço especializado para ajudar nossos clientes a economizar tempo e dinheiro.

Orientação ao
cliente

Comprometidos

Qualidade

Confiabilidade

Competente

Transparência
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Nossas Soluções
๏
Fornecimento de materiais industriais

 Fornecemos de todos os
tipos de produtos, peças de
reposição e suprimentos.

Serviço de consultoria

 Oferecemos assistência
rápida e confiável em todas as
áreas relacionadas a
importações, exportações e
comércio entre a Europa e o
mundo.

O cliente não precisa alocar muitos recursos para gerenciar
a ampla gama de itens e fornecedores.
๏ Garantimos que as empresas otimizem seus recursos:
- Receba o produto solicitado,
- O melhor preço,
- No destino acordado,
- No tempo estipulado,
- Mesmo que isso exija remessas urgentes.

๏ O cliente pode evitar processos complicados de importação e

exportação, como também barreiras linguísticas e geográficas.
๏ Com o nosso conhecimento único da área, podemos oferecer-lhe:
- Serviços de consultoria para empresas européias que desejam entrar
em diferentes mercados, principalmente na América do Sul.
- Podemos fornecer todo apoio e informação necessários para
facilitar a interpretação e aplicação da legislação aduaneira e
impostos relacionados ao desembaraço aduaneiro.
- Podemos recomendar o uso e controle de procedimentos
especiais e / ou facilitar o seu desembaraço aduaneiro.
-.

Nossos serviços são fornecidos em inglês, português, espanhol, sueco, coreano, chinês e romeno.
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Processo de Compra
Solicite cotações de nossa extensa rede de fornecedores.

Negociamos os melhores preços convenientes com as necessidades
do cliente. Enviamos a cotação para o cliente.
Aprovado pelo cliente, fazemos a compra.

Coordenamos o despacho de acordo com as instruções de envio
orientados pelo cliente.

Nós emitimos toda a documentação de acordo com os requisitos de
cada cliente e indústria e de acordo com as leis e práticas que
prevalecem em cada país de origem e destino.
Acompanhamos a mercadoria até chegar ao seu destino.
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Fornecedores e produtos
Conectamos sua empresa aos fabricantes mais relevantes do mundo. Temos acesso a
milhares de produtos e fornecedores em todo o mundo.
• Seals and o’rings

• Hydraulic Material

• Spare parts

• Bearings

• Pneumatic Material

• Industrial instrumentation

• Engines

• Storage material

• Power systems

• Compressors

• Tools and screws

• Communication modules

• Electronic components

• Hoses and Connections

• Cables

• Electric material

• Security Material

• Filters

• Coupling Systems

• Parts of Mechanical Transmission

• Transmitters

• Sprockets

• Parts of Electric Transmission

• Servomotors

• Repair kit

• Measuring and testing equipment

• Sensors

• Pumps

• UPS for any application

• Valves

• Robots

• Batteries

• Encoders

• Frequency converters

• Process controllers
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Nossa Equipe
Lourdes Omitto
Diretora
Lourdes é formada em Literatura é compradora técnica,
atua no comércio de importação e exportação é
consultora de negócioas entre a América do Sul e a
Europa há mais de 20 anos. Sua experiência ajuda a
aconselhar várias empresas em seus processos de
negócios. Lourdes fala português, sueco e inglês.
lourdes@swedbrasil.com

Alf Andersson
CEO
Alf trabalha na indústria há mais de 40 anos. Sua área
de competência está dentro da área industrial
metalúrgica, tabalha como especialista em medição de
precisão é consultor técnico, mecânico, eletrico e
automação industrial. Alf fala sueco e inglês.
alf@swedbrasil.com

Alexandra Popa
Assistente de comércio e mercado
Alexandra tem mais de 10 anos de experiência em
atendimento ao cliente e serviços financeiros. Ela possui
mestrado em Comunicação e Recursos Humanos.
Alexandra fala romeno, inglês e sueco.
alexandra@swedbrasil.com

Yolanda Bravo
Assistente de comércio e marketing
Yolanda tem mais de 12 anos de experiência na área de
marketing, tanto em empresas privadas quanto em
organizações internacionais. Ela possui mestrado em
Marketing e Administração de Empresas. Yolanda fala
espanhol, inglês e sueco. yolanda@swedbrasil.com

Mira Kang
Assistente de comércio e marketing
Mira tem mais de 7 anos de experiência nos mercados
financeiros. Ela tem um mestrado em contabilidade e
sinologia. Mira fala coreano, inglês, sueco e chinês.
mira.kang@swedbrasil.com
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Nossa Cobertura
Escritório

Entrega de todos os tipos de produtos, peças de reposição e suprimentos
para diferentes indústrias ao redor do mundo.
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O melhor do nosso trabalho é
fornecer soluções adequadas para o
cliente do início ao fim.
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Você tem alguma pergunta?

Você pode nos seguir:

info@swedbrasil.com
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