Olá vamos a um exemplo de um produto encontrado no Yahoo

Assim como no Brasil, existem loja com cnpjs que precisam emitir notas, e por isso eles
cobram imposto, mas quando não é loja esse imposto não é cobrado, então precisa ver se a
loja está cobrando o imposto ou não.
Então Temos ali o valor do produto ¥14.380
Agora vamos achar o frete nacional.
Nosso deposito situa se na cidade de Tokio,
e Tokio fica na região de Kanto 関東

Então é sua missão encontrar o valor do frete, ele está no corpo do anuncio.

Achamos o valor do frete.
Esses vendedores possuem contas bancarias, e o deposito e feito um a um, é necessário uma
pessoa se deslocar ao banco, ir no caixa depositar para o vendedor, por isso é cobrado uma
taxa de 400 ienes para esse serviço, então vc precisa acrescentar esse valor junto ao frete,
Então seria 860+400 totalizando o valor do frete de ¥1060
Resumindo Produto ¥14,380
Frete e taxa

¥1060

Valor do ienes em dólar ¥113
Frete internacional ¥800( ¥200 ienes para cada 100 gramas, produto tem 300gramas,
temos sempre que aumentar um pouco pois temos a embalagem da caixa final, fiz
com 400 gramas)
Dólar no Brasil
VC vai precisar apenas desses valores para conseguir o valor final
Aqui como achei o valor do ienes
https://br.investing.com/currencies/usd-jpy

Agora como achei o valor do dolar no Brasil www.uol.com.br

Agora vamos transferir os valores para a tabela.

Então temos o valor final de R$769,23 arrendodamos para R$370
Esse valor é oque temos que passar a nosso cliente.
Agora vamos fazer sem a tabela usando a formula abaixo

Produto+frete nacional com txa de 400+frete internacional+dólar com iof e
imposto+R$35,00+20%=valor final.
Só jogar tudo nessa formula, se possível carregue na carteira, assim vc pode passar o
orçamento, por exemplo na fila do açogue.
Vc está na fila do banco e o cliente joga esse link.
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l396104543
primeiro vamos ver se tem preço de arremate ou se é só leilão, quando tem preço de
arremate, vc já calcula o preço de arremate. Caso o cliente ache caro vc ve quanto fica o leilão
depois.
E o legal de tudo, vc faz isso na fila do banco, na fila do caixa do supermercado, em qualquer
lugar que pegue internet, ou seja vc ganha dinheiro na rua.
Vc abriu o link e de cara já pegou o valor

Valor do arremate 1,200 ienes

Agora vamos para o frete.
Quando vemos um anuncio em um celular a descrição do produto, é escondida, vc precisa
achar um link para abrir, é fácil sempre está em azul.

Expandindo o corpo do anuncio teremos o valor do frete nacional do produto.

Valor encontrado 700 soma mais 400
Totalizando 1100 de frete nacional
Frete intenacional vamos colocar 1.000 ienes(200 ienes para cada 100 gramas, ele pesa em
torno de 40 gramas.)
Os valores são
Produto 1200
Frete nacional 1100
Frete internacional 1000
Dólar em ienes 113
Dolar no brasil R$3,72+13,55=R$4,22
Frete nacional do Brasil R$35
Mais 20%
Teremos o valor final
Primeiro de tudo veja quanto fica o dólar com impostos, é a primeira conta que precisa fazer.
Depois jogar na formula.
Produto+frete nacional com txa de 400+frete internacional+dólar com iof e
imposto+R$35,00+20%=valor final.
1200+1100+1000 divide por 113 multiplica por 4,22+ R$35+ 20%
Deu 190 reais
Esse é o valor que precisa passar ao seu cliente.
VC viu que não precisa de computador para fazer essa conta.
VC precisa apenas de uma colinha, desenhe a escrita de tokio e kanto no papel. Essa formula e
carregue na carteira, e vc vai poder fazer os cálculos em poucos minutos.
Eu faço essa conta ai em 30 segundos.
Porque eu sempre decoro o valor do dólar e já sei os pesos de muitos produtos,
E vc vai ficar assim, basta praticar.

