
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



QUEM SOMOS

A HBLOG BRASIL, é uma empresa 100% brasileira, especializada em agenciamento internacional
de cargas, com atuação em diversos países ao redor do MUNDO.

Pertencemos à um notável grupo empresarial, HERALDO BELISÁRIO, com mais de 50 anos de
experiência dedicados exclusivamente ao Comércio Exterior.

Como agenciadores, nosso principal foco é oferecer aos nossos clientes a mais completa gama
de serviços logísticos, sob o menor CUSTO x BENEFÍCIO.



A EMPRESA

❖MISSÃO: 
Oferecer soluções logísticas adequadas, de
modo à potencializar a competitividade de
nossos clientes , nos diversos mercados em
que atuam.

❖VISÃO:
Ser reconhecida por seus clientes e parceiros,
a melhor empresa de logística internacional,
aferindo valores através de resultados
satisfatórios em seu nicho de mercado.



TRANSPORTE AÉREO

❖ Importação e Exportação; 

❖ Coordenação de embarques; 

❖Follow up assertivo em cada etapa do processo logístico;

❖Desconsolidação própria nos aeroportos brasileiros.

❖Identificação das melhores rotas, tendo como princípio 
básico a relação CUSTO x BENEFÍCIO; 

❖Sitema de tracking “online”; 

Se é urgente  para que 
esperar?



TRANSPORTE MARÍTIMO

❖ Importação e Exportação; 

❖ Follow up diário entre origem/destino;

❖ Embarques FCL Full container load e LCL Less than container Load ;

❖Tracking online de todos processos marítimos; 

❖Acordos comerciais com TODAS companhias marítimas que 
atuam no mercado; 

❖Consolidação de cargas; 

Navegue em um mar de 
oportunidades. 



PRE WORK & REPACKING:

A prestação do serviço de agenciamento de cargas, exige
que estejamos atentos à todos os detalhes pertinentes às operações. Tal rotina compreende: 

❖ Checagem de documentos; 

❖Análise das condições da embalagem dos materiais;

❖Pesagem de cada um dos volumes recebidos; 

❖Medição dos volumes; 

❖Agilidade na conclusão dos trâmites internos de pick up, liberações e o mais importante: 

SEGURANÇA! 



MAIS SEGURANÇA NO TRANSPORTE



HB LOG BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

❖ Avenida Brasil, 1479 – 11º. Andar (1101B), Savassi

❖ Belo Horizonte – MG – Brasil – CEP: 30.140-005

❖ PH: (31) 3582-4324 / (31) 3582-4326

❖ Email: Leandro@hblogbrasil.com.br ou contato@hblogbrasil.com.br

mailto:Leandro@hblogbrasil.com.br
mailto:contato@hblogbrasil.com.br

