
Certificado de Origem é um documento emitido por uma 
Entidade Certificadora atestando que um produto atende 
as Regras de Origem de um Acordo Bilateral e, portanto, 
pode ser exportado com o benefício da redução do 
Imposto de Importação para o cliente importador.

Com a Certificação Digital exige-se que as declarações 
estejam cadastradas nos registros  das entidades antes da 
emissão dos certificados.

PROJETO BECOMEX E MONTADORAS

CERTIFICADO
DE ORIGEM

   +  Melhora na relação comercial com a Volkswagen;

   +  Volume de vendas causado pelo aumento da 
       operação da montadora;

   +  Vendas no mercado de peças originais;

   -   Exposição a multas e penalidades que podem 
       ser aplicadas ao fabricante.

   + Competitividade no mercado latino-americano;

   + Volume de vendas e performance da
      operação brasileira;

   -  Custo para os clientes/importadores;

   -  Exposição a multas e penalidades;

   -  Risco para a imagem da marca Volkswagen.

A COLABORAÇÃO QUE 
GERA COMPETITIVIDADE
Quando montadoras, sistemistas e autopeças atuam em 
conjunto, estrategicamente, para reduzir custos aproveitando 
os benefícios oferecidos pelo governo, os resultados 
positivos  vêm para todos. A Becomex coordena projeto 
inovador que busca a maximização de resultados em toda 
cadeia produtiva no Brasil e América Latina.

BENEFÍCIOS DO PROJETO 
PARA OS FORNECEDORES:

BENEFÍCIOS DO PROJETO 
PARA A MONTADORA:

       RESULTADO DA
COLABORAÇÃO

- 70% do setor automotivo já fazem uso dos  
  principais incentivos disponíveis
- segmento automotivo utiliza 43% dos
  benefícios concedidos

O APROVEITAMENTO PODE CHEGAR AOS 90% COM 
INTEGRAÇÃO DE REGIMES E COLABORAÇÃO NA CADEIA

· preço do produto pode diminuir
  de 2% a 5% = GANHO AMPLIADO 



DECLARAÇÕES DE PEÇAS
 DOS FORNECEDORES

NÚMEROS DO PROJETO:

+ 10.000 peças no escopo do 
projeto de declarações + 200 fornecedores contatados 

mensalmente + 70% de cobertura de declarações 
Curva A e B de exportação

DECLARAÇÕES DE 
PRODUTOS FABRICADOS 
Veículos, Conjuntos 
e Subconjuntos

COMO É EXECUTADO O PROJETO PELA BECOMEX:

NÚMEROS DO PROJETO:

+ 8.000 chassis calculados 
semestralmente + 100.000

Veículos exportados com 
alto nível de compliance e 
rastreabilidade + 80%

de cobertura de declarações 
utilizadas em produtos 
fabricados

BECOMEX faz o 
acompanhamento com 

os fornecedores das 
declarações necessárias 

para cálculo dos 
produtos fabricados

Exportações das peças 
que atendem as regras 
dos Acordos Bilaterais 

são realizadas com 
benefício de redução 

do imposto

Fornecedor 
cadastra as 

declarações nas 
entidades 

utilizadas pela 
Volkswagen

BECOMEX 
acompanha a 
aprovação das 

declarações 
pelas entidades

BECOMEX apoia os 
fornecedores no 

entendimento das 
Regras de Origem dos 

acordos bilaterais

Fornecedor cadastra 
as declarações no 
Portal BECOMEX

BECOMEX calcula o 
conteúdo importado e 
gera as declarações de 

origem dos veículos, 
incorporando a declaração 

dos fornecedores

BECOMEX envia as 
declarações de origem 

para as entidades 
certificadoras por meio de 
integrações automáticas

Exportações dos 
produtos que atendem 
as regras dos Acordos 

Bilaterais são realizadas 
com benefício de 

redução do imposto

BECOMEX faz o 
acompanhamento com 

os fornecedores das 
declarações necessárias 

para exportação 
de peças


