Como passar um orçamento sem usar a tabela, apenas a forma:
Primeiro precisamos saber o valor do dólar
Entramos na uol. E na primeira pagina no topo da lado direito, temos o valor anunciado

Como passado nos matérias anteriores o banco cobra 13% de taxas, como há muitas variações
acrescentamos 0,5, ou seja 13,5%
Então o valor do dólar é de R$3,68+13,5%
Então temos o valor do dólar ai ok.
Agora vamos achar o valor do produto.
E o valor do frete nacional( é o frete de onde o produto está, ate o nosso deposito.
Agora vamos achar o valor do produto.

Então temos o valor do produto $32,99
Valor do frete $3,95
Falta apenas o valor do frete internacional.
Então vamos seguir essa tabela.
Frete internacional EUA
$3 dólár por cada 100gramas , max 32cm
$4 dólar por cada 100 gramas, max 40cm
$5 dólar por cada 100 gramas, max 50cm
Acima dos tamanhos acima precisa ser consultado
Pesquise sobre produtos que são proibidos
Produtos não podem passar de 300 dólares.

Sabemos que a figura tem 18cm e pesa quase 400 gramas, temos que pensar que não
devemos colocar apenas o peso da figura e aumentar um pouco pois ela vai vir em uma caixa
grande, bem embalado, e essa embalagem pesa, então vamos arredondar para 500 gramas
Olhando na tabela vamos seguir a primeira linha $3dólar por cada 100 gramas, como tem 500
gramas fica em $15 dólares, o frete internacional.
A fórmula é assim
Produto+frete nacional+frete internacional x dólar com impostos+R$35,00(frete nacional
Brasil)
Produto $32,92
Frete nacional $3,95

Frete internacional $15
Dólar R$4,17
Frete nacional Brasil R$35
Colocando os valores
32,92+3,95+15x4,17+R$35
Total R$251,29
Sempre arredondamos o valor, a maior,
O valor a passar para o cliente é de R$260
O nosso exemplo o nosso endereço dos EUA já esta registrado no sistema, mas caso não
apareceça o valor do frete, vc precisa colocar o cep do nosso endereço para dar o valor do
frete nacional.
Vamos ensinar como fazer isso.

Nosso cep do nosso endereço nos eua é 84115-2916, vc terá que inserir para dar o frete.

Tem vendedores que não enviam para fora, um exemplo, vc acha um produto na italia, e o
vendedor não envia para o exterior, então não dá para comprar esse produto, pois não temos
deposito na Itália.
No amazon quando o produto está escrito Prime, o frete nacional é ZERO.
Prime é um plano que pagamos anualmente, e com isso nosso frete é zero quando é coberto
pelo sistema prime.

