6 PERGUNTAS PARA SE FAZER
QUANDO PROCURAR POR UM
DESPACHANTE ADUANEIRO
Para negócios que importam e exportam por todos os portos, aeroportos e fronteiras no Brasil, usar um despachante
aduaneiro pode salvar tempo e problemas.
.
Mas nem todos são iguais. Como você pode distinguir um de outro? Como saber quem vai prover serviços e soluções
mas apropriadadas para as suas prioridades?
.

1) Você oferece cobertura nacional, atuando tanto em Portos, Aeroportos e Fronteiras?
Idealmente, você quer trabalhar com um único provedor que ofereça estrutura própria e cobertura nacional. Por que?
Usar múltiplos provedores pode custar dinheiro e pode aumentar o tempo que você precisa dedicar a gerenciar todos
os diferentes relacionamentos, padronização na entrega dos serviços , processos e compliance. Ter um único provedor
de cobertura nacional, não somente economiza tempo , dinheiro e reduz o risco , mas também é uma oportunidade de
construir um relacionamento mais forte e duradouro. E quanto mais seu despachante conhece do seu negócio, melhor
ele pode dar importantes dicas e melhorias ao processo em geral.

2) Como você vai me ajudar a ter mais sucesso em meu negócio?
Entregando resultado. Em outras palavras, atingindo e mantendo os níveis de serviço desejados, seja qual for o tipo de
processo em questão. Do gerenciamento de toda a operação, ao simples desembaraço ou emissão de documentos.
Pergunte a eles exemplos sobre como eles trataram urgências e resolveram problemas similares aos seus. Determine
se esse provedor vai ser proativo e assumirá responsabilidade quando acontecer um imprevisto. Saiba se ele é um
verdaderio parceiro - por mais que a palavra seja um "cliche" ou se é um simples fornecedor.
Seu provedor de serviço deve ter a capacidade de resolver os problemas e tratar urgências de forma diferente e com
muita rapidez.

3) Quais as suas áreas de expertise?
Não é você quem deve ser um expert em legislação. Esse é o nosso trabalho. E você tem que confiar nessa experiência
e concentrar no que sua empresa faz como negócio principal.
Procure uma empresa com despachantes aduaneiros próprios e quais serviços adicionais ele oferece que podem melhorar
sua gestão, ajudar com a digitalização de documentos, informações dos processos e preparo para auditorias da Receita
Federal. Tudo isso diminui o risco e custos não esperados.

4) Você vai customizar seu serviço e atendimento para nosso negócio?
Dependendo da indústria que trabalha, tipo de mercadoria, volume de operações e complexidade de processos, você
fatalmente terá necessidades especiais. Você precisa sentir-se confiante que seu despachante considerará essas
variáveis e terá disponível em sua equipe, uma célula ou estrutura de trabalho que detenha um conhecimento específico
sobre seu negócio e que mesmo com um ponto de contato dedicado, a equipe como um todo possa ser capaz de
responder e cobrir ausências e imprevistos. Não há nada mais frustrante que lidar com várias pessoas, obrigando-o a
explicar sempre, tudo de novo.

5) Que tecnologia você usa e que seja capaz de me ajudar a economizar tempo, dinheiro e aumentar meu
poder de visibilidade dos meus pedidos?
Em qualquer tipo de negócio atualmente, tecnologia robusta , flexível e automação podem aumentar a eficiência , o
controle de custo e reduzir riscos para importadores e exportadores.
A mesma coisa acontece com seu prestador de serviços. Qualquer empresa hoje independente do tamanho deve ser capaz
de estar totalmente automatizada e em conexão on-line com a Receita Federal e demais orgãos anuentes que atuam no
Comércio Exterior. Alem disso, ter agilidade no desenvolvimento e apresentação de soluções que eliminem erros ,
re-trabalho em processos internos , bem como completa visibilidade do andamento das operações e eventos que podem
alterar o tempo dos processos é fator crítico de sucesso da sua cadeia de abastecimento.

6) Você teria capacidade de terceirizar a gestão dos meus pedidos e embarques?
Uma outra forma de se enxergar o relacionamento, sendo ele duradouro e baseado em performance é ir além da atividade
de desembaraço. Não só seu prestador de serviço deve possuir expertise como despachante aduaneiro, mas como gestor
de processos e operações.
Ele lida com vários intervenientes e com isso pode ser o seu único ponto de contato na gestão dos embarques. Ele deve
assumir a responsabilidade pela execução e garantir o reembolso de custos desnecessários, oriundos de qualquer
imprevisto ou desvio que possa ser causado.

Uma última dica:
Não tenha receio de perguntar por referências ou testemunhos de clientes. Essa informação extra, sobre nível de satisfação
dos atuais clientes de seu despachante aduaneiro pode ser o último ingrediente de validação sobre a importante decisão
que vocês está prestes a tomar.
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