
Terça Feira: 07h30 às 16h30 (Horário de Manaus/AM)

MANAUS – AM
Expediente: Segunda a Sexta das 07h30 às 17h30

+0055 (92) 3613-2722

CONTATO
+0055 (92) 3613-1339

netto@fccargo.com.br



Bem-vindo à FC Cargo

A FC Cargo Logistics foi fundada no ano 1997 e é especializada no ramo de comércio exterior, no desembaraço aduaneiro 
de importação e exportação, agenciamento de cargas nacionais e internacionais, transporte multimodal e assessoria 
jurídica empresarial, com especialidade no segmento tributário e ambiental.



A FC CARGO LOGISTICS carrega o selo verde do meio ambiente autossustentável, corroborando com projetos sociais e de 
desenvolvimento sociológicos.

Quem é a FC Cargo

A FC CARGO LOGISTICS, constituída na razão social de F. C. Grangeiro Netto – ME, inscrita sob o CNPJ/MF nº 
03.036.294/0001-08, é uma empresa 100% brasileira, genuinamente amazonense, fundada no ano de 1997, por uma 
equipe de profissionais de comércio exterior e logística. Considerada por clientes e colaboradores como uma das melhores 
prestadores de serviços de comércio exterior do Brasil por desempenhar atividades que atendem às necessidades 
indústrias, comerciais, de pessoas físicas e jurídicas em geral, principalmente quanto à elaboração e/ou administração de 
projetos industriais específicos a atender os regulamentos da Zona Franca de Manaus (ZFM).



Sediada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, no centro do Polo Industrial de Manaus (PIM), estando próximo às 
adjacências dos portos fluviais públicos e privados, ao EADI e do aeroporto de cargas nacionais e internacionais da 
INFRAERO. Contamos também com unidades operacionais localizadas nos portos de Belém (PA), Cabedelo (PB), Fortaleza 
(CE), Natal (RN), Recife (PE), e Santos (SP).

Especializada no agenciamento de cargas em operações logísticas nacionais e internacionais no transporte multimodal, 
no despacho aduaneiro (em todas as modalidades de importação, exportação, cabotagem, internação de mercadorias, 
etc.), na implantação e/ou administração de projetos industriais específicos da SUFRAMA, na Consultaria Jurídica 
Empresarial e em Assessoria em Comércio Exterior.

Nossa equipe se compõe de profissionais graduados e técnicos, qualificados para customizar operações complexas, 
visando a constante melhoria dos processos de desembaraço fiscal, resultando em redução de custos operacionais, 
agregando, além da credibilidade para com o cliente, o bem estar de servir com eficiência e aptidão.



Política de Qualidade

“Nossa missão é proporcionar um resultado rápido e eficaz, solucionando com maestria as burocracias, minimizando 
custos operacionais e agregando valor ao seu negócio.(Missão)”

O compromisso com a excelência na qualidade dos serviços tem sido o expoente da nossa filosofia de trabalho. Buscamos 
sempre oferecer e apontar soluções adequadas ao perfil do cliente, visando resultados que tragam redução em seus 
custos operacionais, diminuição burocrática e documental, agilidade no desembaraço fiscal, aliado ao profissionalismo da 
equipe FC Cargo Logistics, o que resulta na satisfação plena do cliente. 



Priorizamos:

“Ser o melhor prestador de serviços de comércio exterior brasileiro.(Visão)”

Ÿ Conquistar o mais elevado nível de qualidade nos serviços prestados, buscando a fidelização do cliente e o crescimento 
da credibilidade;

Ÿ Oferecer serviços diferenciados que agreguem valor ao negócio de nossos clientes;
Ÿ Manter nossos colaboradores treinados e motivados;
Ÿ Trabalhar cooperativamente com nossos fornecedores e parceiros em prol do sucesso de nossos clientes.

“Somos uma empresa genuinamente amazonense, 100% brasileira, constituída no centro da floresta amazônica, 
pulmão do mundo, e nossa responsabilidade social repousa na axiologia sociológica do meio ambiente autosustentável, 

com preservação e respeito à vida. (Responsabilidade Social)”



Serviços

Despacho Aduaneiro
Análise da documentação; 

Assessoria para classificação 
fiscal; Confecção da PLI; 

Recuperação das LI(s) para 
confecção da DI...

Comércio Exterior
Somos desbravadores nesse 
seguimento. Contamos com 
profissionais especializados 

no seguimento do Direito 
Empresarial, que acopla os 

ramos do Direito ...

Agênciamento de Cargas
Repousamos sobre o cliente a 

qualidade dos serviços prestados, 
com garantia da entrega e 

confiança de lhe ofertamos o 
melhor trajeto logístico integrado 

...

https://www.fccargo.com.br/agenciamento-de-cargas/
https://www.fccargo.com.br/agenciamento-de-cargas/
https://www.fccargo.com.br/#contato


Solicite agora sua cotação!

MANAUS – AM
Expediente: Segunda a Sexta das 07h30 às 17h30

Terça Feira: 07h30 às 16h30 (Horário de Manaus/AM)

CONTATO
+0055 (92) 3613-1339
+0055 (92) 3613-2722
netto@fccargo.com.br

https://fccargo.com.br/#contato
https://fccargo.com.br/#contato
https://www.fccargo.com.br/#contato

