


Desde 1999, nossa empresa é especializada no desembaraço aduaneiro e agenciamento de frete

internacional no Porto de Santos e nas demais localidades do Brasil, contando com executivos com

mais de 30 anos de experiência.

Missão
Atender as necessidades dos clientes 
com soluções em comércio exterior com 
inovação, excelência e transparência.

Visão
Ser sinônimo de excelência e 

competência aliada a transparência e 
ética em soluções em comércio exterior.

Valores

Atendimento
Transparência
Qualidade
Ética
Inovação



DESPACHO 

ADUANEIRO

Importação

Exportação

Logística

Habilitação no Radar

Licenciamentos

Mudança Internacional

AGENCIAMENTO

Aéreo

Marítimo

Cabotagem

FCL

LCL

SEGURO 

INTERNACIONAL

DE CARGAS

Facilidade

Baixo custo

Corretora Especialista

PETS

Acompanhado

Desacompanhado

Documentação

Vacinação prévia

Microchip

Acessórios



EQUIPES SEGMENTADAS
Áreas segmentadas e especializadas em cada etapa do processo, garantindo sua conformidade. Profissionais em

constante aprimoramento, contribuindo com o tempo e qualidade da entrega do trabalho.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO
Voltado ao atendimento e controle operacional. Monitora o processo, mitigando riscos inerentes à operação,

mantendo a produtividade no essencial, O RESULTADO.

FOLLOW-UP
A essência do nosso trabalho, a transparência. Sua equipe atualizada como e quando quiser, tudo do seu jeito!

Gerados em XLS (Excel) ou XML para integração com seu sistema CRM ou ERP.

KPI – INDICADORES DE DESEMPENHO
Qualidade! Você controla e ajusta sua equipe e nossos resultados. Apresentamos para você a performance do

trabalho, onde em conjunto discutiremos melhorias no fluxo, dinamizando o processo.

UPLOAD
Inovamos e virtualizamos os documentos. São enviados ao sistema gerencial e você tem acesso através do

nosso portal. Também podemos transferir o conteúdo diretamente em seu Servidor FTP ou seu e-mail.

NOSSO PORTAL
Você conta com acesso ao nosso sistema de gerenciamento 24 horas por dia, 7 dias da semana. Permite controle

sobre o processo e também aos documentos e ocorrências. Acessível inclusive por smartphones e tablets.



300 m². Escritório amplo e moderno contribuindo para que a equipe se mantenha
em constante comunicação, diminuindo o tempo de resposta e decisões mais
ágeis e precisas.

Faça um tour virtual em nossa empresa, Clique aqui!

Servidores e acesso a Web em redundância sem parada técnica;

Scanners e Impressoras de alto desempenho, agilizando a

produtividade. Desktops de ultima geração. Produção sem atrasos.

https://www.google.com.br/maps/uv?hl=pt-BR&pb=!1s0x94ce04824d5a04dd:0x35b50f36604c39df!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s/maps/place/Mways/@-23.9343944,-46.3306958,3a,75y,335.6h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211shWn6FNOQm9wAAAQvPD_WqA*212e0*214m2*213m1*211s0x0:0x35b50f36604c39df!5sMways%20-%20Pesquisa%20Google&imagekey=!1e2!2sq66ARHJpO8oAAAQvPD_Wqg&sa=X&ved=0ahUKEwi4q4zZroLOAhUDDpAKHYvsAzkQoB8IbjAK


Sala de reunião com vídeo conferência. Mais

comodidade e agilidade para soluções juntos

aos nossos clientes.

Faça um tour virtual em nossa empresa, Clique aqui!

Sua base na Baixada Santista! Estações de

trabalho com telefone e computador reservados

para utilização de nossos clientes, com total apoio

de nossa equipe.

https://www.google.com.br/maps/uv?hl=pt-BR&pb=!1s0x94ce04824d5a04dd:0x35b50f36604c39df!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s/maps/place/Mways/@-23.9343944,-46.3306958,3a,75y,335.6h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211shWn6FNOQm9wAAAQvPD_WqA*212e0*214m2*213m1*211s0x0:0x35b50f36604c39df!5sMways%20-%20Pesquisa%20Google&imagekey=!1e2!2sq66ARHJpO8oAAAQvPD_Wqg&sa=X&ved=0ahUKEwi4q4zZroLOAhUDDpAKHYvsAzkQoB8IbjAK




Praça Rui Barbosa, 23, 3º andar - Centro, Santos/SP - CEP 11010-130

mways@mways.com.br . www.mways.com.br

+55 (13) 3219-1943

Multiplicar, inovar... Esse é o nosso caminho.

mailto:mways@mways.com.br
http://www.mways.com.br/

