


Somos o primeiro marketplace 
de fretes internacionais do 
Brasil. Conectamos o 
embarcadores com o melhor 
frete internacional através de 
agentes de cargas verificados.

Quem somos?



Problema
Informações
Falta de informações 
para começar a 
exportar ou importar

Critérios
Falta de critérios para 
selecionar o agente 
ideal para suas 
necessidades

Transparência
Falta de transparência 
durante o processo de 
exportação ou 
importação

Concorrência
Concorrência desigual

Prospectar
Dificuldade de realizar 

novas vendas e 
prospectar

Inadimplência
Risco de 

inadimplência de 
embarcadores

Embarcadores

Agentes de 
Cargas



Processo

01 
.Exportador

02
Transportadora

03
Despachante

04
Terminal

05
Frete Internacional

06
Terminal

07
Despachante

08
Transportadora

09
.Importador



Solução

2 4 6

Exportador se 
cadastra na 
plataforma

Exportador cria o 
embarque para 

cotação

Agentes de carga 
cadastrados 

homologados 
recebem a 

oportunidade e 
enviam propostas 

O exportador possui 
flexibilidade para 

pagamento

Exportador recebe 
propostas 

padronizadas e 
escolhe a proposta 

ideal

Exportador confirma o 
recebimento da carga, 

avalia os serviços 
prestados e recebe 

cashback



Agentes verificados

Selos de 
Qualidade

1

3
2

4

Silver

Bronze

Gold

Platinum



Porque usar?

Agilidade
Alcance diversos 
agentes de uma 

única vez
Economize

Reduza custos 
com fretes e use 

o cashback

Gestão
Controle suas 

remessas e 
custos facilmente

Segurança

Agentes 
homologados e 
dados seguros

Simplicidade

Experiência 
simples e objetiva



Cases

Um de nossos usuários, uma multinacional americana 
da indústria de mobilidade global com +100 embarques 
por mês, utilizava apenas dois agentes de cargas para suas 
operações. 

Esses agentes de carga monopolizam esse nicho,  porém, 
possuem péssimo atendimento e altos custos.

Através da Talura , conseguiram encontrar novos agentes, 
reduzir os custos em 22% e aumentaram sua 
satisfação com os serviços prestados.

Outro usuário, uma brasileira da indústria química, com 
+60 embarques por mês, estava enfrentando dificuldades 
com o fechamento de BIDs após a pandemia, por conta das 
variações de fretes internacionais.

Buscaram solução para realizar cotações spot mas, não estavam 
conseguindo retornos rápidos e eficientes que buscavam.

Com a Talura , conseguiram ganhar eficiência nas solicitações, 
recebendo propostas em até 48 horas, melhoraram seu 
Compliance com apenas uma empresa responsável pelo 
homologação de fornecedores (Talura ) e reduziram custos 
com fretes internacionais.



Ser a plataforma referência no mundo de 
comércio exterior para pequenos e médios 

empreendedores

Propósito



Parceiros exclusivos

Remessas Online
Contrate fretes internacionais através da 
Talura e tenha um desconto exclusivo no 

fechamento de câmbio, remessa 
internacional de valores e compra de 

moeda estrangeira.

Loggi

Utilize o cashback para chamar a Loggi.

ACE (Fatec)
Entre os serviços que ela oferece são: desenvolvimento de 

projetos de internacionalização, assessoria para as 
empresas nos segmentos de importação e exportação - 

desde a elaboração de planos de negócios até o 
acompanhamento de todo processo em comércio 

exterior e dentro outros.



Metas

7 anos
Ter operações em 13 
países

3 anos
Chegar em 5.000 
usuários 

10 anos
Impactarmos a vida de 
500.000 de pessoas 
através da geração de 
novos empregos

5 anos
Sermos responsáveis pela 
operação de 15% dos  
exportadores ativos



12

FAÇA PARTE DA 
DIGITALIZAÇÃO 
DO COMEX

CONTATO

marcelo@talura.io
+55 11 98612-9690 
www.Talura.io

Pedir Cotação

https://arthurlee518769.typeform.com/to/kmfBp98n
https://arthurlee518769.typeform.com/to/kmfBp98n
https://www.instagram.com/eazy.ship/
https://www.facebook.com/appeazyship/
https://www.linkedin.com/company/eazyship/?viewAsMember=true

