Bem-vindo ao nosso site!

A área de comércio exterior é um dos segmentos mais ativos da economia brasileira
atualmente, e tende a desenvolver-se em ritmo cada vez mais intenso. O crescimento do
comércio exterior exige profissionalismo e agilidade por parte das empresas que prestam
serviços ao segmento. Para atender a essa demanda, a LOGINTEL não poupa esforços em
otimizar sua performance junto ao mercado, priorizando a atualização constante de
informações e o atendimento personalizado.
O principal compromisso da LOGINTEL é com a obtenção de resultados positivos aos seus
clientes. Promover redução de custos, oferecer centralização e confiabilidade nas
informações, agilizar processos de importação e exportação e estabelecer parcerias com os
clientes em negócios internacionais são algumas premissas que norteiam a atuação da
LOGINTEL
.
Ampliar seu leque de diferenciais na execução de operações logísticas e no atendimento é
preocupação constante da LOGINTEL, sempre voltada a oferecer vantagens competitivas aos
seus clientes.
Informação - o nosso maior patrimônio
A LOGINTEL busca o comprometimento total com o cliente, atendendo-o de forma
personalizada, com discrição e eficiência. Nesse sentido, a empresa procura manter
informações atualizadas e confiáveis, e o cliente pode em qualquer momento saber onde está
a mercadoria, quando chega ao seu destino ou qual a situação da documentação.
Diferenciais:
A LOGINTEL não economiza em tecnologia quando o assunto é prestar o serviço mais ágil e
eficiente. Nesse terreno, utiliza sistemas como:
• Gip-Lite – Gerenciador de Importação para Comissárias e Despachante. Esse banco de
dados proporciona controle total dos processos de importação,desde a confecção das
solicitações de numerário, LI e DI, ICMS; como o follow-up dos processos, atualizando o
cliente via e-mail sobre o seu andamento. Os benefícios aparecem em ganho de
produtividade, gerenciamento completo e integração total com o importador.
• TecWin – Sistema de informações integradas para planejamento de importações.
Atualizado via internet, o TecWin permite acessar rapidamente dados confiáveis sobre
nomenclaturas, alíquotas, tratamentos administrativos, acordos internacionais, taxas de
câmbio, medidas de defesa comercial e toda a legislação sobre importação.
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