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JMMS ASSESSORIA    
COMÉRCIO INTERNACIONAL    

A JMMS ASSESSORIA é uma empresa brasileira com atuação 
nacional e internacional. Estabelecida desde 1994 para suprir a 
demanda crescente de um mercado e clientes exigentes, 
prestando assessoria no segmento industrial.  
Iniciou suas operações em Comércio Internacional em 1999, com 
serviços diferenciados, levando a seus clientes valores e 
benefícios competitivos focados na redução dos custos 
incorporados aos processos de importação e exportação bem 
como qualidade e agilidade nos serviços. 

Serviços  

Assessoria Aduaneira Geral    

  Oferecemos aos clientes experiência e soluções na resolução de 
problemas relacionados à legislação aduaneira, tributária e processos 
aduaneiros, com: 

 Adequação e conciliação dos dados da empresa com a 
nomenclatura aduaneira – NCM 

 Formulação de descrição adequada da mercadoria a ser 
importada ou exportada em relação à legislação aduaneira; 

 Gestão de CAPEX; 

 Otimização da Classificação Tarifária; 

 Providências para benefícios tarifários, como EX-TARIFÁRIO e 
REPETRO;  

 Planejamento tributário de importação; 

 Processo Drawback, Exportação e Importação Temporária, outros; 

 Licença de Importação- LI; 

 Prepare-se para Importar (estudo de todos os custos de 
importação através da simulação de cenários com redutos 
alfandegários diferentes); 

 Confecção de laudos, análises e pareceres como: (Descrição 
Técnica para Máquinas e Equipamentos usados, devolução de 
mercadorias entre outros); 

 Descrição, vistoria e avaliação quantitativa, qualitativa e de danos 
ou avarias de mercadorias; 

 Exames laboratoriais para matérias primas diversas via laboratório 
próprio e de parcerias; 

 Outros. 
 

Forma de Atuação    

- Reunião Inicial 

- Apresentação da Solução / Laudo 

- Engenharia Aplicada 

- Criação de Soluções e Alternativas 

Entrega de Soluções 

Redução dos Custos 

- Coleta de Dados 

Qualidade e Benefícios 

- Engenharia Tributária 

Projetos de Investimento Industrial - Itens de CAPEX   
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  CAPEX - Capital Expenditure ( despesas de capital ou investimento 
em bens de capital)  designa o montante de dinheiro dispendido na 
aquisição ou introdução de melhorias de bens de capital de uma 
determinada empresa. 
 
 
 
 

Premissa 

Meios 

Resultados 

A JMMS possuí também o serviço de logística especializada em 
movimentação de mercadorias comuns, soltas e unitizadas 
(conteinerizadas). Também movimentamos cargas “projeto”, ou seja, 
cargas que excedam dimensões e/ou peso (oversize). 

Logística   

ENGENHARIA ADUANEIRA    

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/empresa.htm

