
Como Estrangeiros podem fazer pedidos no Brasil
(Nós recomendamos ler todo o conteúdo deste documento antes de iniciar o processo)

PRIMEIRO PASSO                    Obter um CPF

O que é um CPF?

O governo brasileiro exige que qualquer fatura emitida no Brasil inclua o Número de Cadastro de Pessoa Física, também conhecido 
como CPF. Qualquer estrangeiro que more fora do Brasil poderá cadastrar-se e receber seu número de CPF.

Os impostos de venda já estão incluídos no preço final. A doTERRA Brasil remete impostos sobre as vendas em nome dos 
compradores. Esta é uma prática comercial comum no Brasil. 

Como emitir um número de CPF?

1. Apresente um documento de identificação válido:

Para obter o número do CPF como estrangeiro vivendo fora do Brasil, será requerido que você apresente documento de 
identidade válido com foto, emitido pelo governo de seu país de residência, que pode ser carteira de identidade local ou 
passaporte com nome completo, data de nascimento e nacionalidade.

2.     Preencher o Formulário do CPF Online: 

a. Em espanhol: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp

b. Em português https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp

c. Em inglês: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfIng.asp

3.     Selecione o país onde vive do menu apresentado e clique em “ENVIAR”

4.     Preencha os campos no formulário conforme indicado em vermelho abaixo.

        Os seguintes campos NÃO DEVEM ser preenchidos:  “CPF (Exceto Inscrição)”(não preencher), Título Eleitoral (não preencher), 
        Data de Saída do País (data futura, na qual já não necessitará o CPF).

        

        Os seguintes campos PODERÃO OU NÃO ser preenchidos: Número (# de apartamento se necessário),  Complemento
        (informação adicional de endereço).

5.     Depois de preencher o formulário, clique em “Enviar”      

  

Aqueles que vivem em mercados não abertos na América do Sul podem considerar o Brasil como um ponto de acesso conveniente 
para os produtos de alta qualidade de modo rápido e fácil. Esta guia de instruções apresenta os passos que um membro com conta 
estrangeira poderá seguir para comprar produtos no Brasil, para entrega à um endereço também no Brasil.
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6.    Depois que você clicar em “enviar”, possivelmente apareça uma tela com erro. Neste caso, clique no link em azul dentro da 
       tela e você será redirecionado para a página correta conforme abaixo: 

7.     Depois de enviar, outro documento abrirá com as informações que você acabou de fornecer e um código de serviço. Este é o
        seu número de aplicação. Verifique se a informação está correta:

        a.    Se alguma das informações não estiver correta, ignore este documento e reinicie o processo

        b.    Se todas as informações estiverem corretas, imprima este documento

        c.     Depois de imprimir este documento, outra página será aberta confirmando que foi enviado

8.     Com o documento impresso:

        a.    Assine o documento

        b.    Escaneie o documento assinado e

        c.    Salve-o eletronicamente. 



9.     Apresente o Formulário de Inscrição do CPF. O número de CPF será obtido por e-mail: 

        a.     Até 15 dias após a etapa 7 acima, envie um e-mail para cpf.residente.exterior@rfb.gov.br

        b.    Assegure-se de usar o mesmo e-mail que você informou no formulário acima.

        c.    Faça um pedido formal para emissão do seu CPF por e-mail e anexe os seguintes documentos:

i.   Pedido de inscrição de CPF assinado, que você gravou no seu aparelho eletrônico no item 7 acima.

ii.  Uma cópia escaneada de sua identificação com foto (carteira de identidade) ou a página principal de seu passaporte
     que inclui o número do documento, sua foto e assinatura.

iii. Uma foto sua segurando a mesma carteira de identidade ou passaporte escaneado (exemplo abaixo), onde a foto e
     o número do documento devem estar legíveis, para que as autoridades no Brasil possam identificá-lo como o titular
     do documento e requerente.

10.    Confirmação de inscrição

        a.    Após o envio do seu e-mail você receberá uma confirmação automática da Receita Federal do Brasil reconhecendo sua
               solicitação

        b.    Este e-mail também informará quando você deverá receber o número do CPF (o tempo médio pode ser de 5 a 10 dias 
               úteis).



Antes de iniciar o processo de inscrição, consulte o líder que está te inscrevendo e considere os seguintes pontos. Recomendamos 
que você se inscreva com seu endereço residencial no país GAC (Acesso Global) onde você reside. 

Se você pretende se inscrever com seu primeiro pedido no Brasil, uma vez que você tenha um número de CPF, você deve entrar 
em contato com nossos serviços de atendimento ao cliente do Brasil (veja os números de contato abaixo) já que seu pedido inicial é 
necessário para completar o processo de inscrição. 

Se você já está inscrito e tem um número de CPF, você poderá comprar os produtos brasileiros ligando para a nossa equipe de 
serviços de atendimento ao cliente do Brasil (veja os números de contato abaixo). 

Todas as suas encomendas no Brasil devem ser entregues dentro das fronteiras do Brasil. A entrega poderá ser realizada de uma das 
seguintes maneiras:

a. Para qualquer endereço de envio válido dentro do Brasil

b. Para uma das unidades de entrega da Azul Cargo, cujo endereço poderá ser encontrado no link a seguir: 
https://1drv.ms/x/s!AlqOhaZvl2UFj22DbhPRYdIDmRiL?e=AylU1q

c. Para um centro de produtos do Brasil em São Paulo ou São Luís, para a retirada gratuita

Pagamentos de pedidos:

Os pedidos feitos no Brasil serão cobrados em Reais (R$) e deverão ser pagos com um cartão ou Mastercard.  

1. Confirme com seu banco pessoal se seu cartão está autorizado a pagar por compras internacionais.

2. Uma vez que o pedido seja colocado e entregue no endereço brasileiro de sua escolha, será sua responsabilidade coordenar a
entrega do pedido ao endereço de destino final no seu país.

Métodos de contato com Serviço ao Cliente do Brasil:

1. O telefone de atendimento ao cliente dōTERRA no Brasil é: +55-11-3197-5819

2. O número de Atendimento ao Cliente dōTERRA WhatsApp no Brasil é: +55-11-4935-9368
Você pode iniciar um bate-papo com um representante de atendimento ao cliente enviando-nos uma mensagem

DIVULGAÇÕES 

Parcelamento (parcelas/pagamentos diferidos/parciais) só será aplicável se o seu cartão de crédito tiver sido emitido no Brasil. 
Nosso processador de pagamentos brasileiro não permite a opção de "pagamento parcelado" com cartões de crédito emitidos fora 
do Brasil.  

As comissões serão depositadas em seu AR (Contas a receber).  

a. Como titular de conta GAC (Acesso Global), você pode abrir uma conta Propay, para a qual você pode transferir seus
bônus. Para se inscrever no Propay, envie uma solicitação para se inscrever para propaygac@doterra.com a partir do
endereço de e-mail cadastrado em sua conta dōTERRA. (Por favor, mencione seu ID).

b. Importante: Como o Brasil não está incluído entre os países atendidos pelo Propay, uma conta dōTERRA brasileira não se
beneficiará dos serviços da Propay.

SEGUNDO PASSO Inscreva-se como membro da dōTERRA e coloque seu pedido 


