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SOLUÇÕES GLOBAIS
DE LOGÍSTICA
RANGEL BRASIL
Somos um parceiro logístico global que rapidamente
marcou posição como um dos operadores europeus
mais inovadores do setor, evoluindo e adaptando as
soluções logísticas às necessidades das empresas.
Presentes em Portugal, Espanha, Angola, Cabo
Verde, Moçambique e Brasil com uma rede logística
global, somos especializados em todas as atividades
de transporte e logística, movimentando mercadoria
entre mais de 220 países oferecendo soluções
one-stop-shop.
Prestamos serviços como atividade aduaneira,
transporte aéreo, marítimo e rodoviário, logística e
distribuição contratual.
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ATIVIDADE ADUANEIRA
TRANSPORTE AÉREO E MARÍTIMO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO CONTRATUAL:
• Setor Alimentar e Bebidas

BRASIL

Rua Bandeira Paulista, 662 – Cj. 34
CEP 04532-002 - Itaim
S.Paulo – Brasil
Tel: + 55 (11) 3071 4270
Fax: + 55 (11) 3073 0108
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SOLUÇÕES

PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

LOGÍSTICAS

VINHOS

PARA

Pedido/ Demanda
wine.rlb@rangel.com

Disponibilizamos uma grande variedade de soluções e
linhas regulares de importação e exportação, com soluções à
medida, em resposta às necessidades especificas dos nossos
clientes. Com a crescente procura pela comercialização de
de vinhos europeus, a Rangel criou uma unidade de negócio
dedicada em exclusivo a este setor.
Validação de
licenças de
importação e
Amostras

Poderá contar com uma cobertura europeia total, desde a
Europa Ocidental à Europa de Leste, passando também pelo
Reino Unido, Escandinávia e Norte de África, sempre com
tempos de trânsito definidos.
Como membros da System Alliance Europe asseguramos um
serviço rápido, seguro e fiável com o apoio da nossa rede de
parceiros europeus, líderes nos respetivos mercados.
Possuímos frota de viaturas, armazéns de temperatura
controlada para logística integrada e uma equipa
especializada e totalmente dedicada à unidade Wine.
Com o conhecimento obtido ao longo do tempo operamos
não só no “Velho Continente” como também nas novas do
rotas do Vinho, esteja a sua necessidade no Chile, Austrália,
nos USA ou mesmo África do Sul!

Soluções logísticas
adaptadas às necessidades
específicas do seu negócio.

Desembaraço
até 5 dias úteis

Gestão Burocrática
do Processo

Aprovada previamente e
acompanhada a sua evolução
ao longo do processo

Gestão do
Processo de
Importação

Chegada do
container ao
Brasil

Retirada do
Container

Liberação da D.I.

Envio de
amostras

Coleta do Pedido

Com ligações semanais
a 250 cidades europeias,
cobrimos o velho
continente entre 24h
a 96h

Envio de
Encomendas/
carga

Transporte do
Container até
galpão

Estufagem e
consolidação
das cargas

Desembaraço
de Exportação e
Gestão documental
associada

Armazenagem e
distribuição

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO

•
•
•
•
•
•

• Consolidação de cargas coletadas:
• Em diferentes países para um importador;
• Em diferentes exportadores para um importador;
• Estufagem de container em palete ou caixa;
• Validação das embalagens de madeira de acordo com a norma;
• Entreposto aduaneiro autorizado, com capacidade para 20 mil
paletes;
• Follow-up permanente de todas as fases do processo de embarque;
• Apoio a produtores/cooperativas com armazenagem do produto
em regime de suspensão de imposto;
• Consultoria técnico-aduaneira ajustada ao setor.

Fatura Comercial;
Packing List;
Conhecimento de Embarque;
Certificado de Origem e Análise do Produto;
Certificado de inspeção de importação;
Comprovante de tipicidade e regionalidade do produto (quando
necessário);
• Documentação Aduaneira da mercadoria (LI ou LSI).

