CONHEÇA A FOX Consulting

Áreas de Atuação
Comércio Exterior
Consultoria e
Treinamento

Contato

QUALIDADE A SERVIÇO DA INFORMAÇÃO

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Relatórios
Gerenciais

Coleta de
dados

Análises Setoriais
&

Comércio Exterior
Conteúdo
Estratégico

Inteligência
Competitiva

Pesquisa
de Mercado
FOX Discovery
FOX Mídia
Consultoria e
Treinamento

8 Atuação dinâmica
8 Monitoração permanente
8 Renegociações, Perícias
Bancárias, Trade Finance:
FOX Result.
8 Estudos
de
Viabilidade,
Operações Estruturadas
8 Pesquisas de Novos Mercados
e Processos Operacionais para
exportação: FOX Port.
8 Permite o acompanhamento
das áreas de interesse
8 A estrutura da FOX Consulting
aplicada na
coleta de dados,
permite disponibilizar informações
gerenciais mais confiáveis
8 Estratégias de comunicação
corporativa,
propaganda e
marketing: FOX Mídia.
8 Sistemas de apoio a tomada
de decisões e monitoramento de
cenários: FOX Tec.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA INFORMAÇÃO

Comércio Exterior & Pesquisa de Mercado
A proposta da FOX Consulting, visa permitir uma visão
profissional, traduzida em operações, que resultem em novos negócios :
Palestra:

Começando

a

Exportar

.

Apresentação: Visando atender à demanda de informações para o

sucesso na Exportação, desenvolvemos a palestra Começando a Exportar ,
que permite aos participantes adquirir conhecimentos necessários para que
possam desenvolver o processo de exportação.
Finalidade/Objetivo: apresentar, de forma prática, o que é a
exportação, bem como orientar sobre pesquisa de mercado, problemas
relatados pelos importadores, formas de comercialização, registro do
exportador, modalidade de venda e de pagamento, transportes
internacionais e exportação simplificada.
Público: produtores e empresários de micro, pequenas e médias empresas
que necessitem de conhecimentos referentes às operações de exportação.
Pré-requisitos para participação: Inscrever-se previamente por email: exportar@foxconsulting.com.br fornecendo endereço completo,
nome, CPF ou CNPJ.
Resultados Esperados: dotar os participantes de conhecimentos do
processo de exportação, para aplica-los em suas atividades ligadas ao
comércio internacional.
.

.

.

.

Consultoria e Treinamento
9
A FOX oferece consultoria para o projeto e a
implantação de sistemas de gestão competitiva e inovação,
bem como o treinamento dos colaboradores, envolvidos
nestas áreas.
9
Além de seus profissionais, a FOX conta com o
apoio de especialistas multidiciplinares.
As parcerias estabelecidas entre esta empresa e seus
clientes, apóiam-se no compromisso inabalável com a qualidade
dos resultados, obtidos dentro dos prazos e custos acordados.

9

cursos@foxconsulting.com.br
FOX in Company

Faça nossos cursos na sua empresa.
Técnicas de
Criatividade

Financeira HP 12C de Equipes I e II

Exportação
Passo à Passo

Qualidade no
Introdução ao
Atendimento ao Gerenciamento
Cliente
de Projetos

Matemática

Gerenciamento

Empresas Atendidas, por
nossos profissionais:
9Simpex
9Frigorífico Anglo
9Banco Finasa
9Manesmann
9Borg Warner Chemical
9Grupo VR
9Terceirização dos Serviços SEBRAETEC
–USP E SEBRAE.

QUALIDADE A SERVIÇO DA INFORMAÇÃO

Gratitude
FOX Consulting made significant strides in 2004 by further
strengthening our position is one of the world’s leading consulting and
solution firms, delivering strategy and creating value for our
shareholders, for our clients, and for the communities in which we live
and work. More significantly, we ended the last year solidly positioned in
the emerging economy, with the right vision, solid operations in highgrowth sectors and exceptional opportunities for long-term value creation
around global markets. We invite you to know our performance in
finance, business and advising.
We are sure that we can offer the best results!
FOX Consulting

contato@foxconsulting.com.br

www.foxconsulting.com.br

FOX Consulting
Brasil - São Paulo
Av. Brig. Faria Lima,1616
Conj. 309 e 310
contato@foxconsulting.com.br

www.foxconsulting.com.br

