1NTERATLANTIC
T R A D E S T R A T E G Y

F I R S T

NOSSO MODELO

NOSSA
EXPERIÊNCIA
TRANSFORMA
INFORMAÇÃO EM
RESULTADOS PARA
NOSSOS CLIENTES.

Our model stands for something completely new in
international frozen ﬁsh trading. A different model built
on our experience over the years.

Nosso modelo representa algo totalmente novo em trading
internacional de pescado congelado. Um modelo diferente
construído através de nossa experiência ao largo dos anos.

International competence in a world with excess
information and increasingly perfect markets eliminate
mediocre products and stakeholders. The companies
that are not looking for the best in each area are
doomed. “In our case, we do not set out to be
everything for everybody. We set out to be something
for somebody”.

A concorrência internacional em um mundo com excesso de
informação e mercados cada vez mais perfeitos, elimina os
produtos e atores medíocres. As empresas que não busquem o
melhor em cada área estão condenadas. “Em nosso caso, não
tentamos ser tudo para todos, tentamos ser algo para alguém”.

Information and knowledge of the products and
services that we provide are worth more than these
products and services in themselves. And what make us
valuable on the market is not only the amount of
information, but also the fact that it is precise and up to
date.
Yesterday’s news on the expectations and experiences
of other markets similar to ours are nothing but history.
Today’s news on the expectations and experiences of
the consumer, or of the customer of our customers, are
tomorrow’s proﬁts; and that is the essence of the
business.
Above all else in international trading, we manage
uncertainty so that the customer does not suffer.
Uncertainty on markets, in products, governments and
qualities.

A informação e o conhecimento sobre os produtos e serviços
que oferecemos, vale mais que os produtos ou serviços em si.
O que faz com que sejamos valiosos no mercado não é
somente a quantidade de informação, e sim que esta seja atual
e precisa.
As noticias de ontem sobre as expectativas e experiências de
outros mercados similares ao nosso não são mais que história.
As notícias de hoje sobre as expectativas e experiências do
consumidor ou os clientes de nossos clientes, são os benefícios
de amanhã e essa é a essência do negócio.
Acima de tudo na trading internacional gerenciamos
incertezas para que os clientes não sofram com elas. Incertezas
de mercados, produtos, governos e qualidades.

LOGÍSTICA

We give value to the relationship with the customer

Aportamos valor na relação com o cliente.

Interatlantic’s Logistics Team basically works to generate an
environment of trust and calm for our customers.

A equipe de logística da Interatlantic trabalha fundamentalmente
para gerar um ambiente de conﬁança e tranquilidade aos nossos
clientes.

The hundreds of containers that Interatlantic moves throughout
the year means that we have some highly advantageous
conditions with the leading shipping agents. These same
conditions in ﬂeets and operations in the ports are what we
transfer to our customers. In this manner, we give value to the
relationship with customers, freeing them of considerable
procedures, high risks due to the constantly changing
environment, a better price per volume and saving on oppotunity
costs.
At the end of the day, the difference in price between buying from
a good Trader or going directly to the source, with all the risks
and resources invested involved, is almost non-existent.
Our experience show us that each shipping agent, no matter how
large it is, has a ﬁeld of specialization and, therefore, certain
limitations. Limitations in certain types of trafﬁc where it is
extremely difﬁcult to optimize operations. Interatlantic can
guarantee this proﬁtability in the operation.

As centenas de containers que Interatlantic movimenta ao
decorrer do ano faz com que tenhamos umas condições muito
vantajosas com as mais importantes transportadoras marítimas.
Essas mesmas condições em fretes e operativas nos portos, são
repassadas aos nossos clientes. Desta forma, aportamos valor à
relação junto ao cliente, liberando o mesmo de trâmites
importantes e altos riscos pelo constante entorno que se modiﬁca,
além de um melhor preço por volume e uma redução de custos de
oportunidades.
A diferença de preço entre comprar de um bom trader ou ir
diretamente à origem com os riscos e recursos que isso implica, é
quase inexistente.
Nossa experiência nos diz que cada transportadora marítima, por
maior que seja, têm uma especialização e, por conseguinte
limitações. Limitações em determinados tráfegos em que é muito
difícil aperfeiçoar operações. Interatlantic pode garantir essa
rentabilidade na operação.

INVESTIGAÇÃO

Precise, up to date information

Informação atual e com exatidão

We focus 100% of our time and knowledge on researching, locating
and testing new markets and trade opportunities for our
customers. In this manner, the customer can focus time, money
and resources on the essential business (which is not researching
into new niches on an ongoing basis). With no up to date, precise
information, directors run the risk of taking wrong decisions that
can turn out very costly.

Concentramos 100% de nosso tempo e conhecimento em
pesquisar, localizar e testar novos mercados e oportunidades de
negócios para nossos clientes. Assim, o cliente pode concentrar o
tempo, dinheiro e recursos em seu essencial negócio (que não é
pesquisar permanentemente novos nichos). Sem informação atual
e exata, os diretivos correm o risco de tomar decisões errôneas
que podem sair muito caras.

With our purchases optimization model, not only do we have more
alternative products through being present at various sources, but
we also do away with risk of supply while obtaining a price per
purchase volume.

Com nosso modelo aprimorado de compras não só contamos com
mais alternativas de produto ao estarmos presentes em várias
origens, se não que eliminamos riscos de abastecmento e obtemos
preço por volume de compra.

So we have developed niches that did not previously exist and we
have become pioneers in importing cod roe, Alaska salmon and are
discoverers of the giant squid market.

Desta forma desenvolvemos nichos que não existiam e nos
convertemos em pioneiros na importação de ova de bacalhau,
salmão de Alaska e descobridores do mercado de lula gigante.

In terms of the traditional model, our model provides an
“exponentiality” of the supply and, therefore, of opportunities.

Nosso modelo aporta frente ao modelo tradicional uma
“exponencial” da oferta e, por conseguinte, das oportunidades.

PRODUÇÃO

We succesfully transfer customer experience to
the product itself

Conseguimos transportar a experiência do
cliente até o próprio produto.

Interatlantic Products is a ﬁeld of business integrated in
Interatlantic.

Interatlantic Products é uma área de negócio integrada em
Interatlantic.

Our function arises from the need to be able to guarantee a
sustainable balance to our customers in terms of prices and
supply, besides progressing in the chain of value with an ongoing
supervision in plant.

Nossa vocação nasce da necessidade de poder garantir a nossos
clientes um equilíbrio sustentável em preços e abastecimento,
além de avançar na cadeia de valor com a supervisão permanente
em planta.

We participate in plants such as Peruvian SeaFood and
Congelados Peruana del Pacíﬁco, in Peru, or in Blue Continent in
South Africa, and we continue with our commitment to our
operational centres in China, Vietnam, Chile and Mexico.

Participamos em plantas como a Peruvian Seafood e Congelados
Peruana del Pacíﬁco em Peru ou Blue Continent em África do Sul
e seguimos apostando em nossos centros de operações em China,
Vietnã, Chile e México.

These plants guarantee us product exclusivity for our marketing,
which gives us an importat positioning and solidity on the market.

Essas plantas nos garantem exclusividade de produtos para nossa
comercialização, o que nos facilita uma grande posição e solidez
no mercado.

In short, we succeed in conveying customer experience to the
product itself. And that is where the demand is greatest since if it
is no good for the customer, it is not good for us.

Em deﬁnitiva, conseguimos passar a experiência do cliente até o
próprio produto. É ai onde a exigência é máxima uma vez que se
não está bem para o cliente, não está bem para a Interatlantic.

“Nosso compromisso: investir o talento e tempo de nossa equipe em
busca de novas oportunidades, para que nossos clientes possam dedicar
100% de seus recursos em sua principal competência”.

A trading internacional requer uma grande solvência econômica e aplica um
rigoroso sistema de inspeção com presença física permanente em origem.

