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Conheça o novo Broker System com 
Siscomex Importação Web

e veja o quanto a Global Solution 
se preocupa em

simplificar sua vida.

webimportação

Desde que a no�cia sobre a desa�vação do Siscomex importação na plataforma 

VB passou a ser veiculada pela SRF, houve muita preocupação por parte de todos 

os despachantes aduaneiros do país.

E não era para menos, afinal, este �po de mudança tende sempre a acarretar 

diversos contratempos às Empresas.

Ass im que tomou conhecimento desta 

importante mudança, a  Global Solu�on

mobilizou toda a sua equipe de analistas de 

negócios, sistemas e programadores, com o 

obje�vo de criar uma solução que minimizasse 

esse temido impacto da migração e que 

implantasse, dentro do  novas OfficeComex Max

ferramentas que, além de permi�r sua u�lização 

normal, mesmo com essas alterações do 

Siscomex Importação, ainda fossem capazes de 

facilitar ainda mais sua u�lização.

Todas essas novidades foram inseridas no 

OfficeComex Max em tempo recorde, tanto para 

nós quanto para todos os nossos clientes que 

dependiam totalmente do sucesso desta nova 

versão para que não sofressem impactos 

nega�vos em seus negócios e o resultado não 

poderia ser melhor: A  orgulha-Global Solu�on

se, mais uma vez, por criar, dentro de um sistema, 

soluções que visam tão somente facilitar o seu 

dia a dia.

E conseguimos mais uma vez: A tão temida 

desa�vação do Siscomex Importação VB não foi 

sen�da pelos usuários do . Muito OfficeComex

pelo contrário: todos os nossos usuários notaram 

uma extrema facilidade de uso face a estes novos 

recursos.

A  orgulha-se, não só por ter Global Solu�on

conseguido a�ngir mais esse obje�vo, mesmo 

porque exis�mos justamente para criarmos 

soluções onde não parece haver. Orgulhamo-nos 

mais ainda por auxiliar nossos clientes a 

ultrapassar mais essa barreira, sem impacto 

algum em seus negócios.

Global Solu�on sempre na frente.

Além de todo o temor relacionado a migração 

entre plataformas do Siscomex Importação, a 

apreensão ganhou um ingrediente a mais: 

Importadores e Despachantes teriam que buscar 

fontes externas de dados para consulta de 

alíquotas.

Pensando em mais este obstáculo, a Global 

Solu�on sai mais uma vez na frente, afiliando-se a 

algumas Empresas que já atendem neste ramo 

de a�vidade, gerando uma integração de dados 

fácil e rápida.
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