APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Com escritório localizado na cidade de Campinas/SP, a ABM Global Business Solutions é
uma empresa de soluções em negócios focada em redução de custos através de assessoria
e consultoria na área de importação e exportação de bens e serviços e pesquisa e
desenvolvimento de fornecedores e produtos no exterior.
A ABM Global utiliza sua expertise em diversos segmentos para promover qualidade nos
negócios, de forma ágil e segura, possibilitando a utilização de instrumentos legais
disponíveis para a economia e redução de custos da empresa. Atuando como Comercial
Importadora, através de seu radar próprio, a ABM Global oferece aos seus clientes a
oportunidade de importar e exportar produtos e serviços, viabilizando as operações sem
onerar o processo.
Nos serviços de assessoria e consultoria na área de importação, o acompanhamento é feito
desde o desenvolvimento de fornecedores e produtos, acompanhamento de produção e
embarque das mercadorias, agenciamento de frete internacional, desembaraço aduaneiro
(com estrutura própria na cidade de Santos/SP), até a entrega dos produtos na empresa.
Além das unidades de negócios com estrutura no Brasil, a ABM Global possui escritório
próprio de desenvolvimento localizado na cidade de Hangzhou/CHINA, onde equipes
especializadas trabalham no desenvolvimento de fornecedores, produtos e recursos
necessários para efetivação dos negócios.
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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A ABM Global atua com diversos serviços, adaptados às necessidades de cada negócio,
buscando a excelência nos trabalhos a serem realizados:
• Comercial Importadora (através de radar próprio);
• Desenvolvimento de produtos;
• Identiﬁcação e qualiﬁcação de fornecedores internacionais (controle de qualidade e
auditoria nas indústrias);
• Acompanhamento da logística desde o desenvolvimento até a entrega do produto ao
cliente (International Supply Chain);
• Assessoria em processos de certiﬁcação e homologação junto aos Órgãos Reguladores no
Brasil e no Exterior (INMETRO, IBAMA, ANVISA, entre outros);
• Assistência em visitas à Feiras e fornecedores internacionais (se necessário, juntamente
com a presença de um representante da nossa empresa).
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SERVIÇOS
COMERCIAL IMPORTADORA (TRADING COMPANY)
A ABM Global atua como comercial importadora intermediária entre
empresas fabricantes e compradoras, oferecendo soluções para as
empresas que não dispõem de estrutura própria ou que não estão
capacitadas para atuarem num processo de Importação e/ou Exportação.
Utilizar uma comercial importadora podem trazer diversas vantagens, tais
como:
• Importação por Conta e Ordem ou por Encomenda
• Consolidação de embarques
• Redução dos custos operacionais e de mão-de-obra especializada
• Diminuição de burocracia
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SERVIÇOS
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
A ABM Global atua no desenvolvimento de produtos no exterior, de acordo
com as especiﬁcações técnicas de cada produto. São avaliadas as
condições para importação, as implicações legais (licenças de importação,
certiﬁcações necessárias) e volumes mínimos de importação (caso haja
quantidade mínima para produção). As prospecções dos produtos são
realizadas em diversos fornecedores, buscando a melhor relação
custo-benefício e a melhor experiência em pós-produção. A ABM Global
realiza todas as negociações para os melhores preços, adequando os
termos e condições de pagamento de acordo com as necessidades, sem a
perda da qualidade, mantendo as especiﬁcações técnicas do produto
conforme negociado.
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SERVIÇOS
IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES INTERNACIONAIS
(CONTROLE DE QUALIDADE E AUDITORIA NAS INDÚSTRIAS)
O desenvolvimento dos fornecedores é realizado por uma equipe
especializada, onde são feitas análises da capacidade produtiva da empresa
fornecedora, suas certiﬁcações de qualidade e seus clientes. O Controle de
qualidade é fundamental para um trabalho de desenvolvimento de produtos
bem executado, em função disso, a ABM Global possui uma área exclusiva
de acompanhamento do desenvolvimento e fabricação dos produtos no
exterior, para assegurar um processo de compra em plena conformidade
com as especiﬁcações informadas.
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SERVIÇOS
INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN
Os serviços oferecidos pela ABM Global se baseiam a partir do conceito
DOOR-TO-DOOR, tratando de todos os passos da importação, desde o
desenvolvimento do projeto até a chegada do produto no cliente. É
realizado o acompanhamento da entrega do produto no cliente, com
agentes in loco. Para cobrir todas as etapas logísticas do processo de
importação, a ABM Global trabalha com:
• Agentes de carga: trabalhamos diretamente com as melhores empresas
do segmento, nas modalidades aérea e marítima, com os fretes mais
competitivos do mercado;
• Despachantes: atuamos em todas as etapas do desembaraço aduaneiro
das importações, no planejamento de custos e em regimes especiais.
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INFRAESTRUTURA NACIONAL
A ABM Global Business Solutions possui estrutura própria nas cidades de
Campinas/SP e Santos/SP. A empresa
possui departamentos especializados
para os diferentes serviços oferecidos,
com equipe formada por proﬁssionais
experientes em diversas áreas.
Escritório em
Santos/SP

Escritório em
Campinas/SP
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INFRAESTRUTURA INTERNACIONAL
CHINA
Em sua estrutura internacional, a
ABM Global Business Solutions
conta com escritório próprio localizado na cidade de Hangzhou, província de Zhejiang – CHINA. Sua localização é estratégica, pois situa-se entre dois dos principais portos
do território chinês: NINGBO e
SHANGHAI. A empresa possui funcionários espalhados em regiões
estratégicas do país, atuando no
desenvolvimento de produtos e fornecedores em diversos segmentos.

Escritório em
Hangzhou/China
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REGIÕES DE ATUAÇÃO INTERNACIONAL
CHINA

Shanxi

Shandong
Província Jiangsu
Hubei

Província Zheijiang

Jiangxi
Província Fujian
Província Guangdong
Guangdong
Província
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REGIÕES DE ATUAÇÃO INTERNACIONAL
AGENTES ASSOCIADOS
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EUA

Espanha

Coréia do Sul

Índia

Alemanha

Portugal

REGIÕES DE ATUAÇÃO INTERNACIONAL
AGENTES ASSOCIADOS
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França

Itália

Reino Unido

Holanda

Paquistão

Vietnã

Rua dos Alecrins, 914 – 14º andar – Sala 1405
Ed. Life Town – Cambuí – Campinas / SP – CEP: 13024-411
Telefones: +55 19 3365.5860 / 3365.5861
contato@abmglobal.com.br
www.abmglobal.com.br

