PORTOS E TERMINAIS

Mercado ganha ferramenta que agrega
agilidade para tomadas de decisões
Shipping Analysis Report, uma nova ferramenta para o mercado
shipping que deve mexer com os setores de navegação e comex
partir do know how e network dos consultores, oferecer aos clientes informações filtradas e analisadas,
examinando os fundamentos do setor, como oferta x
demanda, custos, balanços, capacidade ociosa, rupturas, entre outros, além das notícias mais relevantes e
informações de bastidores. “O produto oferecerá também a possibilidade de trabalhar análises customizadas por cliente, atendendo alguma demanda específica
que possa existir”, acrescenta o consultor e sócio da
Solve, Leandro Barreto.
A Solve Shipping Intelligence Specialists despontou no mercado há cerca de dois anos, mas seus sócios,
Robert Grantham e Leandro Barreto, atuam há décadas
nesse segmento, tendo ocupado posições importantes
em algumas das maiores empresas do setor. A empresa
foi criada para suprir um filão de mercado aberto com
a profunda transformação pela qual o transporte marítimo está passando no mundo, associado aos gargalos
logísticos locais e o famoso custo Brasil, o que exige
maior inteligência logística.
A empresa atua em todo o Brasil com estudos
de mercado – análise da concorrência e viabilidade,
mapeamento de custos, benchmarks, tendências e
oportunidades, validação de projetos, suporte em licitações, prospecção de mercado, análises de viabilidade, mapeamento e monitoramento de mercado – trei-

namentos para a inserção do profissional no novo perfil
do comércio exterior e da navegação na globalização
mundial –, inteligência de mercado, palestras ligadas
às áreas de comex, transporte marítimo, multimodalidade, marcos regulatórios, due dilligence, pareceres
técnicos•

Platão já dizia na antiga Grécia: “A parte que ignoramos
é muito maior que tudo quanto sabemos”. Vivemos
hoje a sociedade do conhecimento e o volume de
informações que circulam é muito maior do que
conseguimos absorver. Robert Grantham
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consultoria Solve Shipping Intelligence Specialists, com sede em São Paulo e atuação em todo
o Brasil, lança no mercado o serviço Shipping
Analysis Report. Trata-se de uma análise mensal do
mercado do shipping, elaborada de forma a apresentar
de modo sucinto, porém assertivo, uma interpretação
do desenvolvimento e das perspectivas para o transporte marítimo no Brasil e no mundo, com foco naquilo
que realmente pode impactar no processo decisório do
executivo de comercio exterior, logística e de investimentos.
“É um produto formatado para atender as necessidades de todos os operadores do comercio exterior
– exportadores, importadores, agentes de carga, despachantes, terminais e armadores – e investidores,
de forma que o executivo poupe tempo e dinheiro,
pois não precisará procurar informações ou decifrar
as movimentações do setor”, explica o consultor Robert Grantham, responsável pelo mercado do Sul do
País. “Dinheiro porque, além de informações precisas
e análises especializadas no suporte às decisões, ele
também poderá reduzir custos com assinaturas de jornais, revistas, mídia especializada e, principalmente,
na contratação e formação de pessoal para fazer esse
acompanhamento do mercado.”
Grantam complementa que o produto pretende, à
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