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A importação direta é a venda direta entre o fornecedor e
clientes com a intervenção da Kasvi no processo entre as
partes envolvidas, bem como no processo operacional de
embarque, desde a coleta das mercadorias na fábrica do
exportador até a entrega ao destinatário final.
A Importação Direta preza pela rapidez e eficiência na
realização dos serviços, fazendo contato direto com
fornecedores do exterior através de uma equipe altamente
qualificada, encurtando a distância e o tempo entre a
empresa e o produto no exterior, garantindo a melhor
negociação com resultados expressivos para o cliente.
Atuamos na intermediação do processo de negociação
entre o cliente e o exportador e em todo o fluxo logístico,
assim o cliente pode adquirir produtos diretamente com o
fornecedor.
Assessoria completa ao cliente em todo o processo de
importação direta, desde o contato com fornecedores e
monitoramento de cargas até o recebimento, mantendo um
diálogo com transparência e rapidez para garantir a melhor
negociação e obter resultados expressivos para o cliente.
Queremos ofertar com segurança uma diversidade em
produtos de qualidade de várias marcas, com preços e
prazos reduzidos, possibilitando ao cliente altos índices de
economia e lucratividade.
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RESPONSABILIDADES DO NEGÓCIO
Assessoria
Prospecção de negócio no mercado.
Informar/encaminhar ao consultor a proforma.
Acompanhamento do negócio / cópia de todos os e-mails.
Na visita ao laboratório, questioná-lo e acompanhar o
atendimento.

Consultoria
Definir / escolher o distribuidor segmentado conforme o
programa proposto.
Solicitar a proforma para a Holding / Kasvi.
Copiar nos e-mails todos os envolvidos.
Enviar a proforma para o distribuidor.
Acompanhar o processo junto ao distribuidor.

Distribuidor
Prospectar o negócio nos laboratórios.
Solicitar a proforma para o consultor.
Enviar a proforma para o laboratório.
Acompanhar o processo até o final.

Importação
Elaborar proforma.
Elaborar invoice.
Importar a mercadoria.
Pagar o comissionamento ao distribuidor.
Informar o financeiro Kasvi do pagamento de
comissionamento do distribuidor.
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Kasvi - Financeiro
Pagar o comissionamento do Assessor e Consultor conforme
as regras estabelecidas.

Kasvi - Comercial
Acompanhamento dos processos de importação direta.
Cobrar os responsáveis dos processos em aberto.
Acompanhar junto com a BR Life a entrega do produto.
Apresentar o relatório mensal de andamento das
importações diretas.

Cliente – Kasvi
Distribuidor conforme a segmentação.

Somente PREMIER.
1.
Nem todos os distribuidores terão acesso ao
canal de venda por importação. A Kasvi permitirá
acesso somente aos distribuidores segmentados como
Premier. Sendo assim, o canal de importação direta
exige que o distribuidor envolvido na negociação seja
segmentado.
2.
O distribuidor deverá manter-se na segmentação
conforme as regras do programa. Caso as negociações
com o distribuidor diminuam por qualquer motivo,
automaticamente ele não terá mais acesso a este canal
de venda.

Torne-se PREMIER e desfrute

inúmeras
vantagens.

desse serviço com
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Sistema de comissionamento
proposto para equipe externa

A equipe externa irá receber o mesmo percentual
de comissionamento atual de venda direta para o
comissionamento de venda por importação direta.

Política comercial

•

Valor mínimo é de 1.500 usd por proforma/invoice.

•

Modal de pagamento será antecipado (Prepayment).
Caso exista outra necessidade de pagamento vamos
avaliar.

•

O incoterms disponibilizado será EXW (Exworks), ou
seja, o frete será de responsabilidade do cliente.

•

Porto de embarque será em Miami (MIA).

•

A unidade de venda será da caixa de exportação
do fornecedor, ou seja, não poderá ser a mesma
unidade de venda atual da Kasvi.

•

O dólar de pagamento será o de cotação da data de
fechamento do câmbio.

Solicite informações
para nosso departamento
comercial
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Conheça nossa linha
completa de produtos.
www.kasvi.com.br
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