


A Firenze Empresa Júnior é uma instituição do
curso de Relações Internacionais da

Universidade Federal de Goiás, a qual possui
como membros discentes do curso, que

trabalham em caráter voluntário, após terem
passado por um exigente processo seletivo. A

Firenze aplica na prática o que é ensinado em
sala de aula, na área de Comércio Exterior,

prestando consultoria em exportação e
importação para pequenos e médios

empresários.
 

 
 

O QUE É A 
?



Missão
Proporcionar soluções eficientes na área de comércio exterior .
Qualquer empresa júnior tem o dever de contribuir para a
sociedade, ao prestar seus serviços voluntários .  A Firenze, sendo uma
empresa júnior de comércio exterior ,  tem a missão de colaborar para
a economia local ,  prestando consultoria em exportação e importação
para os pequenos e médios empresários,  sempre buscando soluções
que de fato serão relevantes .  

Valores
Compromisso, determinação, sinergia, conexão e impacto são os
valores que regem a Firenze. Cada um desses valores são
importantes para que cada membro da empresa saiba como o nosso
trabalho deve ser conduzido, o que irá proporcionar bons impactos
para os nossos cl ientes e para a sociedade.

Visão
Desempenhar protagonismo por um mundo mais conectado. É fato
que as pessoas ao redor de todo o globo estão cada vez mais
conectadas, estando ou não no mesmo lugar. O Comércio Exterior é
capaz de proporcionar bens em comum para diferentes países,
contribuindo para uma maior conexão, e a Firenze, como uma
empresa júnior que atua na área de exportação e importação,
almeja fazer parte do protagonismo que irá contribuir ainda mais
para essa conectividade.

MISSÃO,  VALORES E VISÃO



SERVIÇOS

A N Á L I S E  B U R O C R Á T I C A

Cada serviço oferecido pela Firenze
pode ser contratado pelo cliente
separadamente, e todos eles possuem
suas especificidades e devida
importância. Cabe ao cliente escolher
aquele que melhor o servirá

SOBRE OS
SERVIÇOS

Avaliação de todos os documentos necessários no processo de exportação
e/ou importação. Além dos documentos fixos, também considera-se uma
possível documentação específica, de acordo com as especificidades de

cada produto/país.

A N Á L I S E  D E  M E R C A D O

Pesquisa sobre a conjuntura atual do mercado em determinado país, com
foco no produto a ser exportado ou no produto a ser importado. 

D I A G N Ó S T I C O  F I R E N Z E

 Realização de um diagnóstico a respeito do negócio do nosso potencial
cliente, para saber se este está apto para exportar.

F O R M A Ç Ã O  D E  P R E Ç O

P R O S P E C Ç Ã O  I N T E R N A C I O N A L
 É realizado uma busca por possíveis distribuidores do produto a ser
exportado. Este serviço não garante a venda, mas auxilia o cliente no

momento de busca por possíveis compradores.

L O G Í S T I C A

 Pesquisa sobre os meios de transportar o produto exportado, oferecendo
ao cliente as melhores opções, levando em consideração todos os gastos

incluídos no processo e o tipo de produto exportado.

Realização do cálculo de quanto o cliente poderá vender seu produto,
quando este for exportado para o país de destino.



PROJETOS

A seguir serão apresentados a
descrição de cada projeto

realizado pela Firenze,
explicitando quantas pessoas e

quantas horas foram trabalhadas,
os serviços fornecidos e como
ocorreu o desenvolvimento do

projeto.



Pamonha Doce

Projeto de Importação para uma Head Shop 
 

A Firenze foi contratada por um grupo de empresários que
desejavam importar produtos de fumo do exterior, para serem

vendidos em Goiânia por meio de uma Head Shop. Nesse
sentido, foram realizados os serviços de análise burocrática,
análise de conjuntura nacional e internacional, prospecção

internacional e logística. 
Por meio de pesquisas feitas pela internet, foi indicado aos

empresários que buscassem importar os produtos desejados em
sites internacionais, tais como Ebay, Amazon, Grasscity,

Smokeday, Herbtools e Oil Slick Store.
O planejamento foi realizado por meio de uma gerência do

projeto e de equipe, baseada nas etapas de pesquisa
demandadas em cada serviço para a importação de utensílios de
fumo. A partir disso, verificou-se os produtos e seus processos de
certificação, além da existência de concorrentes, de restrições à

importação e de possíveis fornecedores internacionais e seus
custos. 

 
As fases do projeto consistiram em: 

Verificação do produto e processo de certificação (questões
técnicas e burocráticas)

Análise mercado nacional
Forças e fraquezas do setor do produto

Principais obstáculos
Análise de mercado mundial 

Implementação
Relatório e diagnóstico

 
O projeto teve como equipe um total de cinco pessoas e 96hs

trabalhadas. 
 



 
 

O projeto realizado pela Firenze consistiu em realizar os seguintes serviços: o Diagnóstico
Firenze, Análise de Mercado, Análise Burocrática, Precificação e Logística. Foi um projeto

de exportação realizado para a empresa C&A Embalagens, a qual procurou exportar
separadores emborrachados, cantoneiras e calços, usados na proteção de vidros.

Como conclusão, a Firenze indicou os Estados Unidos e o Reino Unido como sendo
melhores países para se exportar o produto, devido a valorização da moeda, visto que os

produtos da C&A Embalagens conseguiriam competir em relação aos preços. 
A forma de pesquisa da Firenze para a realização do projeto foi por meio de sites

especializados em vidros, os quais possuem informações de consumo, para que serve,
produtores. 

O projeto teve duração total de 62 dias úteis, e teve como número total de equipe
quatro pessoas envolvidas na execução do projeto. 

O planejamento para executar o projeto deu-se da seguinte maneira: 
Realização de uma análise de empresa (Diagnóstico Firenze). Tal análise consistiu na

pesquisa dos seguintes aspectos:
1.1 Breve histórico

1.2 Capacidade produtiva
1.3 Aspectos organizacionais

1.4 Funcionários
1.5 Preferências

1.6 Análise SWOT da empresa
   2. Fazer uma análise de mercado com foco no Brasil. 

            2.1 Análise do mercado brasilei
            2.2 Concorrentes

   3. Realização de uma análise de mercado no país alvo.  
            3.1 Análise pest do país alvo

            3.2 Análise de países sem barreiras ao produto a ser exportado
            3.3 Análise dos maiores produtos de vidros e têmperas

     4. Pesquisa de todos os documentos necessários para a exportação (Análise
Burocrática)

     5. Pesquisa de possíveis clientes (Prospecção Internacional)
     6. Realização da logística

    7. Considerações finais, que levaram em conta o melhor país para exportar e o porquê
de tal conclusão, tendo apontado os dados das outras fases.

 
 

Projeto de Exportação C&A Embalagens

Exportação de materiais para proteção de vidro da
empresa C&A Embalagens



Projeto de Exportação Nonna Pasqua

Exportação da Castanha de Baru Processada da
Empresa Nonna Pasqua

 
A empresa Nonna Pasqua procurou a Firenze com o intuito de

exportar a Castanha do Baru, tendo já escolhido os países alvos
para a exportação. Foram eles: Dinamarca, Noruega, Suécia e

Finlândia. O que a empresa contratante buscou foi ter a
consultoria da Firenze para exportar o produto industrializado

Castanha de Baru. 
Os serviços contratados foram: 

Análise de Mercado, Análise Burocrática, Prospecção Internacional
e Formação de Preço. 

O planejamento do projeto se deu em seis fases. Foram elas:
      1.  Verificação dos Produtos

      2. Análise de Mercado do País Alvo
      3. Análise Burocrática

      4. Prospecção Internacional 
      5. Formação de Preço

      6. Estratégia de Marketing e Inserção da Marca 
 

A pesquisa do projeto foi realizada por meio de informações
buscadas em sites internacionais e nacionais, os quais possuem
informações sobre o mercado, com foco no produto exportado,

sites como Apex Brasil, que disponibiliza informações gerais sobre
exportações. Também foi utilizado sites oficiais do governo, tal

como Anvisa, e sites internacionais, como o Trade Fair Dates, com
informações sobre o consumo alimentício nos países alvo do

projeto.
 



Exportação de Artesanato - Retalhos do Brasil
 

Projeto de exportação de artesanatos para a empresa
Retalhos do Brasil

A empresa Retalhos do Brasil buscou a Firenze com o
intuito de se inserir no mercado internacional, para a
prestação de uma consultoria para a exportação de

artesanatos, como botões, terços feitos de botões, brincos e
um kit com cinco pares diferentes de brinco. 

O projeto constituiu-se em cinco fases, as quais foram: 
1. Validação dos Produtos 

2. Análise do Mercado Nacional 
3. Análise de Mercado Países Alvo

4. Análise Burocrática
5. Conclusão

A pesquisa do projeto deu-se por meio de sites oficiais do
governo, do Brasil e dos países alvo, para realizar buscas a

respeito de dados econômicos dos países. Também foi
usado sites internacionais, tais como o World Bank (Banco

Mundial), para coleta de dados econômicos. 
Os serviços contratados pelo cliente foram: Análise

Burocrática, Análise de Mercado (Portugal, Espanha,
França e Itália), Prospecção Internacional e Logística. Em
conclusão, a Firenze indicou como países de destino para a

exportação a Espanha e Portugal. 
O projeto contou com um total de cinco pessoas envolvidas,
e teve duração total de sete semanas, tendo iniciado no dia

01/11/16 e finalizado no dia 23/12/16
 



Açaí Líquido

Projeto de Prospecção Internacional de compradores de
açaí líquido

Buscando a inserção do seu produto no mercado internacional, a
empresa buscou a Firenze com o intuito de prospectar novos mercados,

visando assim a exportação de açaí líquido para a Índia. O serviço
solicitado foi o de Prospecção Internacional, a Firenze foi contratada
para identificar os principais players, possíveis compradores de açaí

líquido na Índia e os principais portos indianos.
A Firenze efetuou uma  extensa pesquisa em bancos de dados, além da
delimitação e prospecção por região de empresas que trabalham com a
distribuição alimentícia pela Índia. Nesse sentido, foram realizados os
serviços de Prospecção Internacional e de análise de oportunidades. 

A execução do projeto foi planejado por meio de um gerenciamento de
projetos e da equipe. As etapas de atividades foram realizadas com
base nas etapas do serviço contratado, para a exportação do açaí

líquido. Verificou-se, essencialmente, a conjuntura de novos mercados na
Índia, como empresas distribuidoras alimentícias.

O projeto foi concluído com um relatório final, o qual apresentava as
empresas indianas que demonstraram algum nível de interesse na

importação do açaí líquido. No relatório final, então, das 40 empresas
contatadas pela Firenze, foram elencadas 9 que trabalham no ramo da
distribuição alimentícia na Índia, foram divididas por região e por onde

atuam, e foram elencados também os 10 principais portos da Índia. 
 

Durante a execução do projeto, foram realizados contatos diretos com o
contratante para uma melhor elaboração e alcance da sua satisfação.

O total de pessoas envolvidas foi o de 10, e foram 20 horas
trabalhadas. 

 



Projeto de Importação Poema Café
 Importação de copos personalizados da

empresa Poema Café
 A empresa Poema Café procurou a Firenze com o intuito de importar copos

personalizados para Milk-Shakes. Os serviços solicitados foram: Análise de Mercado,
Prospecção de Fornecedores e Análise Burocrática. O que a empresa contratante buscou
foi a consultoria da Firenze para verificar a viabilidade de um projeto de importação de

copos personalizados.
            O projeto foi estruturado em 8 tópicos e subtópicos e foi organizado em 4

fases, sendo elas:
1.Verificação do Produto

  1.1. Descrição do Produto e Identificação da NCM
  1.2.Tratamento Tributário e Administrativo da Importação

  1.3.Análise do Mercado Nacional
  2. Análise Burocrática

  2.1.Certificados Nacionais e sua Obtenção Passo a Passo
         2.1.1. Registro da Declaração

         2.1.2. Documentos de Instrução da Declaração de Importação
  2.2 Tratamento Administrativo da Importação

  3.  Prospecção de Fornecedores
  3.1.Sites de Compra

  4. Conclusões
 Foi realizada uma pesquisa de preço, melhores lugares para se importar esse tipo de
produto e quais documentos são necessários para a realização da importação. Foram
encontrados sites que despacham copos personalizados, as documentações necessárias

para esse tipo de importação e a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do
produto.

O planejamento foi realizado por meio de um gerenciamento do projeto e da equipe,
baseado nas etapas de pesquisa demandadas pelos serviços contratados. A partir disso,
verificou-se os produtos, suas certificações e seus custos, levando a conclusão de que a

melhor opção para importação de pequenas quantidades de copos e tampas bolhas é a
de comprar de produtores brasileiros. Contudo, se em algum momento as franquias da

Poema Café quiserem comprar copos e tampas bolhas aos milhares, a opção mais viável
é a de comprar da China.

Durante a execução do projeto, foram realizados contatos diretos com o contratante
para uma maior precisão do projeto. Sendo que, a Firenze ainda mantém contato com a

empresa Poema Café. O total de pessoas envolvidas foi o de 4, e foram 64 horas
trabalhadas

 



Faculdade de Ciências Sociais 
Universidade Federal de Goiás - Campus II
S I T E :  F I R E N Z E J U N I O R . C O M . B R
E M A I L : C O N T A T O @ F I R E N Z E J U N I O R . C O M . B R

P A R A  E N T R A R  E M  C O N T A T O  C O N O S C O :


