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Excelência em Comércio Exterior para todo o mundo

A Melenco é uma empresa comercial com sede em Hong Kong e com mais de 10
escritórios localizados nos principais mercados da Ásia, da África, da Europa e das
Américas, todos especializados na prestação de serviços de suporte para o comércio
internacional de mercadorias.
Com uma história de sucesso de mais de 10 anos, as operações comerciais da Melenco e
as de seus parceiros recomendam e validam as oportunidades de negócios seguros e
confiáveis nas mais dinâmicas economias do mundo.
Somos especializados na criação de estruturas adaptadas especificamente para cada
operação comercial, oferecendo serviços de suporte que visam à optimização de custos, o
controle de qualidade seguindo elevados padrões internacionais, e estabelecendo uma
relação de confiança e ligação direta entre nossos clientes e fabricantes de produtos.
Nossa oferta inclui:
Compras | Comércio | Desenvolvimento de Negócios | Suporte Financeiro e Comercial

Compras
A Melenco ajuda a sua empresa a comprar de
fabricantes mais competitivos na China e na
Índia.
• Sourcing;
• erificação de antecedentes sobre os
parceiros comerciais existentes e potenciais;
• Serviços de gerenciamento de aquisições;
• Serviços de gestão logística;
• Garantia de qualidade e controle de
qualidade (QA/QC);
• Representação e participação em feiras de
amostra.
Como parte de nossos serviços de compra, o
departamento de compras e o Sourcing
colocam os clientes bem próximos de
fornecedores do maior exportador mundial.
Departamento de compras e Sourcing para
China (SPD)
Sourcing, compras, controle de qualidade e
serviço de comunicação que oferecem

tranquilidade às empresas internacionais que
compram na China quando lidam com os
fornecedores durante a realização de negócios
no exterior.
O SPD tem a preocupação de fazer os clientes
potenciais economizarem tempo e dinheiro,
uma vez que garante:
• Evitar perdas recorrentes devido à má
qualidade e embalagem dos produtos;
• Identificar margem adicional por
intermediários comerciais escondida na
cadeia de fornecimento. Você comprará
diretamente da fábrica;
• Poupar no investimento necessário de se ter
uma filial na China;
• Superar as barreiras idiomáticas, culturais ou
de fuso horário que muitas vezes atrasam os
fluxos de trabalho de comércio exterior.

Comércio
O portfólio da Melenco tem os melhores
produtos disponíveis para compra imediata,
provenientes de fabricantes de confiança nos
principais fornecedores mundiais. Nossa meta
global, atingida por ter escritórios nos principais
mercados da África, das Américas, da Ásia e
da Europa, permite a geração de oportunidades
de transações comerciais exclusivas dentro da
nossa rede de negócios.

Entre em contato com o nosso escritório ou
representante local para obter mais
informações sobre as oportunidades de
negócios atuais nas quais você possa estar
interessado.

Nosso parceiro ideal
• Empresas que já comercializam com a China e/ou Índia que exigem
mais controle sobre sua cadeia de suprimentos e gestão de suas
operações comerciais no exterior.
• Empresas interessadas em encontrar oportunidades em novos
mercados em busca de melhores preços e qualidade, novos produtos,
fornecedores ou clientes.
• Prestadores de serviços nos mercados locais com elevados padrões
de qualidade.

Desenvolvimento de Negócios
A Melenco surge como o parceiro ideal para
ajudar os fabricantes e investidores a realizar
negócios em mercados selecionados,
delineando estratégias de desenvolvimento de
negócios, identificando e assegurando canais
de distribuição, potenciais parceiros e
prestadores de serviços para estabelecer uma
cadeia de abastecimento internacional rentável
e confiável.
Nossa oferta inclui um serviço de consultoria de
Business-to-Business (B2B) para empresas à
procura de canais de entrada e distribuição em
mercados selecionados dentro da nossa rede,
incluindo os seguintes serviços:
• Pesquisa de mercado personalizada;

• Discriminação das variáveis e restrições na
cadeia de fornecimento, incluindo licenças,
regulamentação da lei e dos impostos;
• Identificação dos principais concorrentes;
• Identificação, contato e estabelecimento de
relações comerciais com compradores,
agentes, canais de distribuição e/ou
prestadores de serviços;
• Desenvolvimento de penetração de mercado
e estratégias de crescimento;
• Gestão de processos-chave e comunicação
com as partes interessadas.

Suporte Financeiro e Comercial
A Melenco oferece aos seus clientes suporte
financeiro e de investimento, a fim de
proporcionar às empresas uma plataforma
transparente de práticas comerciais que
estabelece a base para a tomada de decisões
assertivas de negócios sobre os investimentos
e as práticas comerciais a nível mundial.

Contamos com uma equipe de especialistas da
indústria com habilidades avançadas para dar
suporte aos seus esforços em todos os
processos legais, financeiros e administrativos.
Os nossos serviços de terceirização oferecem
a flexibilidade de que você precisa para reduzir
o tempo de colocação no mercado em todas as
jurisdições. Nossos serviços são desenvolvidos
para aliviar os clientes do trabalho demorado,
para que possam concentrar seu tempo,
energia e recursos em atividades de maior
valor agregado.

PARA MAIS DETALHES, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.
Melenco Hong Kong Limited
Rooms 2019-20, 20/F
Lee Garden Three
1 Sunning Road
Causeway Bay
Hong Kong
Tel.: +852 3769 6382
Fax: +852 3769 6056
Email: hongkong@melenco.com

Melenco Shanghai Trading Limited
Room 805 Jin Zhong Building
680 Zhao Jia Bang Road
Xuhui District
Shanghai 200031
People’s Republic of China
Tel: +86 (0) 21 5386 5169
Fax: +86 (0) 21 6340 4985
Email: china@melenco.com

Melenco South Africa (PTY) Limited
Offices on 13th Floor
Triangle House
Riebeek Street
Cape Town
South Africa
Tel.: +27 (0) 21 418 5533
Fax: +27 (0) 86 646 7610
Email: southafrica@melenco.com

Melenco Dubai
2902, 81 K
P.O. Box 112229
Level 29, Marina Plaza
Dubai Marina, Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 559 5715
Fax: +971 4 424 8556
Email: contact@melenco.com

Melenco Vietnam
Representative Office
Room 621, Level 6
Me Linh Point Tower
2 Ngo Duc Ke Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: +(84 8) 3520 2907
Fax: +(84 8) 3823 7850
Email: contact@melenco.com

Melenco Spain S.L.U.
Plaça D'Ausiàs March, 1
Piso 4 Oficina 5
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Spain
Tel.: +34 931 740 504
Fax: +34 935 325 599
Email: spain@melenco.com

Melenco Uruguay S.R.L.
Edificio First Tower, Piso 4
26 de Marzo 3438
C.P. 11300 Montevideo
Uruguay
Tel.: +598 2628 7382
Fax: +598 2622 4073
Email: uruguay@melenco.com

Melenco Curaçao Free Zone N.V.
Hato Airport Free Zone
Unit D.37
Curaçao
Tel.: +599 (9) 434 3697
Fax: +599 (9) 434 3533
Email: curacao@melenco.com

Melenco Panama
Boulevard Costa Del Este
Edificio PH Financial Park
Piso 17 - Oficina 1711
Ciudad de Panama
Panama
Tel.: +507 310 0999
Email: panama@melenco.com

Disclaimer: This brochure has been prepared by Melenco Holding Limited (hereafter referred to as “Melenco”) and is delivered to you
for information purposes only and is not intended to address your particular requirements.
© Melenco Holding Limited. No portion of this Brochure may be used in any matter without the copyright owner’s express written
permission. All rights reserved.
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