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SISTEMA FIESP (e-COOL)

Tecnologia própria no desenvolvimento e manutenção do sistema
emissor: emissão online, objetiva e segura;

Avaliação automática do cumprimento das regras de origem dos
acordos;

Única Declaração Juramentada: facilita o controle da utilização nos
diferentes acordos comerciais;

Apresentação automática das correlações das classificações fiscais;

Possibilidade de realizar alterações nas declarações juramentadas 
em poucos minutos por meio do processo de duplicação.



Renovação simplificada de declarações que não necessitam de
alteração;

Relatórios Gerenciais de Declarações e Certificados;

Verificação online da autenticidade do Certificado de Origem
emitido;

Faturamento online;

Migração de dados entre sistemas.

SISTEMA FIESP (e-COOL)



PARTICIPAÇÃO DA FIESP NO COD

 Adaptação do sistema para a emissão de Certificados de Origem Digitais (COD);

 Primeira entidade brasileira homologada 
pela ALADI para a emissão do COD;

 O governo boliviano realizou benchmark
com a FIESP, no qual o sistema e-COOL foi 
usado como base para o desenvolvimento 
de um sistema emissor de Certificados de 
Origem (impressos e digitais) na Bolívia; 

 Atualmente, a FIESP/CIESP possuem 41 
unidades habilitadas para a emissão do 
COD.



 As etapas piloto do COD na FIESP são realizadas em parceria com empresas
pré-selecionadas por meio de critérios técnicos. Algumas empresas que
participaram dos últimos testes com a Argentina e com o Uruguai foram:

ETAPA PILOTO DO COD NA FIESP



EVOLUÇÃO DO COD NA FIESP

 Em 1 ano, 23% dos Certificados de Origem 
para a Argentina foram emitidos no 
formato digital;

 Em 1 mês, 18% dos Certificados de 
Origem para o Uruguai foram emitidos no 
formato digital.



VANTAGENS DO COD NA FIESP
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E-CPF

 A aquisição de e-CPF é necessária para assinar digitalmente os documentos;

 Pode ser adquirido e-CPF do tipo A1 
ou A3 e no formato de preferência da 
empresa (cartão ou token);

 É necessário adquirir um e-CPF para 
cada funcionário da empresa 
responsável pela assinatura digital;

 O e-CPF pode ser adquirido nas 
Diretorias do CIESP ou em qualquer 
outra entidade. O CIESP auxilia na 
instalação e manuseio do 
equipamento.



MANUTENÇÃO DE CADASTROS

 Recomenda-se que as empresas mantenham no mínimo 02 administradores
atualizados no sistema e que cadastrem corretamente os seus Despachantes
no campo dos prestadores de serviços autorizados;

 É imprescindível que os cargos de cada funcionário esteja preenchido
corretamente. O sistema avaliará automaticamente a necessidade de
lançamento de uma procuração;

 Para assinar os documentos de forma digital, o portador do e-CPF deve
realizar o acesso pelo seu próprio perfil, caso contrário o sistema não
reconhecerá a validade do documento.



PROCURAÇÕES

 A inserção das procurações de outorga pode ser efetuada no sistema pela
própria empresa através de uma das alternativas abaixo:

Upload de procuração existente:
Caso já exista uma procuração (autenticada em cartório), a empresa 
poderá simplesmente anexar uma cópia deste documento no sistema, 
junto com uma cópia do Contrato Social (ou Ata de Nomeação);

Procuração digital:
Caso não exista procuração, a empresa poderá criar uma procuração 
totalmente nova dentro do sistema, bastando incluir as informações 
necessárias, anexar uma cópia do Contrato Social (ou Ata de 
Nomeação) e, após aprovação da FIESP, assiná-la digitalmente.

 Caso alguma procuração já tenha sido apresentada à entidade no momento da
autenticação de Certificados de Origem impressos, não será necessário efetuar
os procedimentos acima (levando em consideração a data de vigência).



DECLARAÇÃO JURAMENTADA DIGITAL
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 Há pouca diferença entre o processo de elaboração da Declaração
Juramentada de Origem impressa e digital, bastando selecionar a versão
desejada no início do preenchimento;

 A Declaração deverá ser assinada digitalmente logo após a aprovação da
FIESP para que possa ser utilizada na emissão de um COD;

 Assim como na versão impressa, a Declaração deve ser assinada por alguém
com cargo de gerência (ou superior) ou por um procurador.
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 Assim como no preenchimento da Declaração, a empresa deve selecionar a
versão digital no início do preenchimento do COD;

 A versão digital do Certificado de Origem exige que seja anexada a cópia da
Fatura Comercial, já assinada pela empresa, para que a entidade possa fazer a
análise dos produtos exportados;

 A empresa enviará o COD para análise da entidade já assinado digitalmente.



ENVIO AO IMPORTADOR

 Após as devidas aprovações e assinaturas digitais, ficará disponível à empresa
um arquivo XML, o qual deverá ser enviado por e-mail ao importador. Este, por
sua vez, realizará o upload do arquivo no sistema da Aduana da Argentina
(AFIP) ou no sistema da Aduana do Uruguai (VUCE);

 A FIESP também disponibiliza à empresa o download de um manual, já em
espanhol, o qual contém instruções de como os importadores poderão realizar
o upload do arquivo XML no sistema AFIP ou VUCE.
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DIFERENCIAIS DO COD NA FIESP

 Todos os documentos que amparam a emissão do COD são elaborados 
eletronicamente:

• Procuração;
• Declaração Juramentada de Origem;
• Fatura Comercial (Invoice);
• Certificado de Origem no formato XML.

 É eliminada a necessidade de impressão dos documentos e o 
comparecimento a um dos postos de atendimento da  FIESP/CIESP;

 Prioridade nas análises de Declarações e Certificados;

 Todas as Diretorias do CIESP emissoras de COD estão preparadas para 
esclarecer qualquer tipo de dúvida das empresas.



 Ao emitir o COD, a empresa também terá acesso a uma versão em PDF do 
Certificado, porém a sua impressão é opcional e servirá apenas para 
composição de arquivo da empresa. Ou seja, não deve ser assinado pela 
empresa, tampouco pela entidade emissora;

 Este arquivo seguirá exatamente o mesmo formato do Certificado de Origem 
impresso. Entretanto, o campo de assinatura conterá a informação de que o 
documento já foi assinado digitalmente:

DIFERENCIAIS DO COD NA FIESP



TENDÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA

 A expectativa é que o Chile seja o próximo país a aceitar COD;

 Não foi instituído um prazo para que todos os países membros da ALADI
estejam integrados no sistema digital, porém a tendência é que todos
estejam participando do projeto nos próximos anos.



TREINAMENTOS

Os links de inscrição estão disponíveis no portal de Certificação de Origem FIESP.

 Próximos treinamentos gratuitos, ministrados pela equipe da FIESP, para
orientação sobre os acordos comerciais e manuseio do sistema emissor do
Certificado de Origem:

http://www.fiesp.com.br/certificado-de-origem


ATENDIMENTO

Preferenciais Não Preferenciais

Associados R$ 39,00 R$ 20,00

Não Associados R$ 107,00 R$ 107,00

Certificados de Origem

2017

 Abaixo os valores para emissão de Certificados de Origem (impressos e digitais).

TABELA DE PREÇOS

UNIDADES DE ATENDIMENTO

 São 42 postos de atendimento no estado de São Paulo. Na capital paulista, há
unidades em todas as regiões (norte, sul, leste e oeste). Há ainda um posto dentro do
Aeroporto de Campinas. Acesse: www.fiesp.com.br/certificado-de-origem

http://www.fiesp.com.br/certificado-de-origem


Patricia Vilarouca de Azevedo 

Coordenadora de Facilitação de Comércio Exterior 

Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (DEREX)

Obrigada!

Telefone: (11) 3549-4665

E-mail: certificadodeorigem@fiesp.com.br

Sistema e-COOL: www.certificadoecool.com.br

www.fiesp.com.br/certificado-de-origem

http://www.certificadoecool.com.br/
http://www.fiesp.com.br/certificado-de-origem

