Unindo pessoas e tecnologia que movem o mundo.

Sabia que o CustomsInfo GTIM da
Descartes permite que você obtenha
informações sobre tarifas globais?
A solução GTIM da Descartes reúne todas as informações aduaneiras necessárias para
minimizar as barreiras comerciais, fornecendo dados valiosos que impulsionam a
otimização dos processos na sua empresa. Trabalha com “códigos HS” e descrições
por país, assegurando o controle das cotas de mercadorias e a gestão do risco para a
cobrança das tarifas.
Permite que você navegue diretamente para números de taxas especíﬁcas, inserindo
códigos HS de dois, quatro ou seis dígitos, isso sem contar que a pesquisa pode ser
feita com descrições de texto.
O GTIM fornece ainda uma lista de todas as taxas aplicáveis, de maneira que cada
variável aparecerá no Cálculo Tarifário, sendo, na sua maioria, uma taxa percentual.
Com esta ferramenta você obtém Base de Cálculo, CIF (Custo da mercadoria, seguro e
frete) ou FOB (Free on Board).

Veja por que GTIM agrega
valor ao seu negócio.
Com esta ferramenta, você melhora sua
eﬁciência e ganha rapidez, aproveitando
um único ponto de acesso às informações
que, de outra maneira, seriam obtidas por
meio de várias fontes.
Sua abordagem permite minimizar as
barreiras comerciais com um vasto banco
de dados relacionado a regulamentos,
resoluções e tarifas.
A solução permite o acesso a impostos e
taxas, como Direitos Aduaneiros ou Taxas
de Armazém, incluindo nome, cálculo e
tipo de imposto.
Isso representa simpliﬁcação de
processos, transparência, melhorias no
suporte ao compliance e redução de
atrasos ou eventuais penalidades.

Descartes GTIM.

Simplicidade gerando benefícios.
- Otimize seus recursos, aumentando a
produtividade e eﬁciência em cada estação
da cadeia de abastecimento.
- Tenha dados de qualidade, proporcionando
uma melhor gestão do conteúdo comercial
para competir no mercado.
- Permite obter informações sobre tarifas
globais e tarifas de 150 países do mundo.
- Fornece resultados de quaisquer taxas
preferenciais que possam existir entre o país
de origem e o país de importação.

Fale agora mesmo com um de nossos experts, acessando

descartes.com/br

ou por meio de nossas redes sociais.
/descartesdatamynedobrasil/

/company/datamyne-do-brasil

