


O uso de instrumentos na rotina dos homens é notório desde a 
idade da pedra. O sextante (figura) é um instrumento de 
navegação do século XVII. Propiciou navegação mais segura e 
agilizou as transações nos sete mares.



• O nome “Guma” segue os critérios: 1°ser bissílabo para ser curto, 2°não ter outro 
significado e 3°ter pronuncia igual em todas as línguas.

• Guma é um instrumento para as relações B2B (business to business) agilizando e 
facilitando negócios. No ambiente globalizado, a combinação de experiências, 
informações, confiabilidade e compromisso com a satisfação dos clientes se traduzem 
em vantagem competitiva. É isto que oferecemos.



ESTUDO E PROSPECÇÃO DE MERCADO OU SEGMENTOS

Busca direcionada por informações e dados com abrangência e 
profundidade pré-definidas.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Promoção de negócios através de compromisso formal de representação – promoção 
de vendas assim como promoção de compras para as representadas.



PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR

Busca de dados e informações de potencial fornecedor.

PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE CLIENTES

Busca de dados e informações de potencial cliente.



ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E COMERCIAL DE PRODUTO

Discussão técnica e compilação de informações e dados para análise 
econômica.

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA

Suporte para definição de arranjos logísticos para transações internacionais 
e distribuição de mercadorias.



GESTÃO DE PROJETOS

Administração e coordenação de recursos multifuncionais com metodologia 
para alcançar resultados.

FEIRAS, FÓRUNS, EVENTOS E VIAGENS DE NEGÓCIOS

Oferecemos participação e suporte aos clientes em eventos, fóruns 
específicos e os acompanhamos em viagens internacionais de negócios.



TRADUÇÕES

O domínio de determinada língua permite comunicação adequada.

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

Desenvolvemos diferentes arranjos para cada caso.





Bacharel em Administração com ênfase em Comércio Exterior, 
registro: CRA-SP 42748. Sólida experiência, formada 
desempenhando função executiva em empresas globais líderes 
assim como também em empresas menores. Exerceu função 
estratégica nos Estados Unidos. 

Bernd A. Bromberg



Bacharel em Administração com ênfase em Comércio Exterior, 
registro: CRA-SP 45600. Detém rica experiência profissional 
tendo trabalhado em empresas líderes do setor papeleiro, 
desempenhando funções nas áreas de planejamento e comercial 
de exportação.

Claudia M. Q. Bromberg



URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH 

Empresa privada alemã, renomada pelas soluções tecnológicas que desenvolve nos campos da 
tecnologia de trituração e manufatura reversa de eletro-eletrônicos e aparelhos de refrigeração.

SSM Stahl GmbH 

Empresa privada alemã, expert e referência global helipontos e helidecks  
customizados em Alumínio.



Bromberg & Staudt GmbH & Co KG 

Empresa privada alemã especializada em compras e fornecimento de 
produtos técnicos variados de pequeno a grande porte desde 1863.

E outras …  

Empresas de diferentes setores e segmentos.



Integrare

OSCIP que promove diversidade na cadeia de suprimentos de grandes 
corporações associadas. Replica o modelo do National Minority Supplier 
Development Council (NMSDC) no Brasil. A Guma paticipa e contribui com o 
Integrare e o modelo.

Programa Comunitário da Reconciliação

Programa Comunitário da Reconciliação é organização não governamental, sem fins lucrativos, de 
utilidade pública, fundada em 1986, com objetivo de atender a população em vulnerabilidade social, em 
especial, a comunidade da Vila São José, na periferia Sul de São Paulo. Oferece atendimento 
profissional em suas quatro estruturas: creche (CEI), centro para crianças e adolescentes (CCA), 
biblioteca comunitária e Cantinho da Comunidade. Toda doação é revertida para o atendimento e 
capacitação. Considere fazer uma doação entrando em contato: reconci@terra.com.br 

mailto:reconci@terra.com.br


ASPC

Empresa brasileira de coaching executive, especializada em desenvolvimento de 
líderes para alcançarem mudanças comportamentais positivas, poderem melhorar 
suas vidas pessoais e melhorar a performance de suas empresas.

GB9 Tecnologia

Empresa brasileira especializada em helipontos (on-shore & off-shore). Com corpo 
técnico experiente e com competências reconhecidas, desenvolve e atua em 
projetos que vão do conceito construtivo e operacional à integração de tecnologias 
de ponta e homologação.



E-mail: info@gumaconsult.com 

Skype: guma.consult

Fones: + 55 11 996 991 598

Guma Representação Comercial Ltda.

mailto:info@gumaconsult.com
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