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III REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DE 
ORIGEM DIGITAL DA ALADI 

 
 

   
ATA FINAL 

 

Em 27 de outubro de 2020, realizou-se a III Reunião da Comissão de 

Coordenação para a Certificação de Origem Digital da ALADI, de forma virtual, 

mediante a Plataforma Digital Webex, em virtude dos efeitos derivados da pandemia 

COVID- 19 que impossibilitaram sua realização de maneira presencial. A lista de 

participantes consta do Anexo I da presente Ata. 

1. Abertura 
 

O ato de abertura esteve a cargo do subsecretário de Desenvolvimento do Espaço 

de Livre Comércio, Álvaro Espinoza, que deu as boas-vindas à reunião a todos os 

participantes e manifestou a importância de gerar espaços de encontro para dar 

continuidade ao processo de implementação e aperfeiçoamento da Certificação de 

Origem Digital da ALADI. 

 

Manifestou, ainda, a todos os participantes os cumprimentos do recentemente 

designado secretário-geral, sr. Sergio Abreu, de nacionalidade uruguaia, que 

considera de vital relevância a incorporação e a aplicação de ferramentas digitais 

como um outro motor para a facilitação do comércio.  
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2. Aprovação da Agenda de Trabalho 
 

A Coordenação da reunião esteve a cargo de Rodrigo da Costa Serran, chefe do 

Departamento de Integração Física e Digital, que manifestou a importância e os 

benefícios da digitalização, em um mundo que hoje se encontra em sérias restrições 

de mobilidade como consequência da pandemia. 

 

A seguir foi destinado o espaço para a apresentação dos participantes e 

posteriormente submeteu-se à consideração a Agenda Tentativa.   

 

Existindo conformidade com a proposta de Agenda apresentada, a mesma consta 

como Anexo II da presente Ata. 

 

Imediatamente, foi iniciado o tratamento dos temas incluídos na Agenda. 

 

 

3. Estado de situação da implementação da Certificação de Origem Digital 
da ALADI 
 

A Coordenação manifestou que este ponto da Agenda objetiva informar sobre 

as ações levadas adiante pela Secretaria-Geral para melhorar diversos aspectos 

relacionados à implementação da Certificação de Origem Digital, bem como 

apresentar um levantamento sobre o estado de situação atual. 

a. Ações proativas levadas adiante pela Secretaria-Geral 
 

- Migração do Servidor de Produção do SCOD à nuvem 
 

A Secretaria-Geral informou que durante o ano 2019 foram realizadas melhoras 

significativas na arquitetura do SCOD, as quais incluíram a substituição do servidor 

físico de Produção por uma nova instalação do servidor de produção na nuvem, bem 

como a migração do servidor de contingência à nuvem. 

 

Com esta mudança, foi otimizado o funcionamento do Sistema, alcançando, 

entre outras melhoras, maior facilidade de escalabilidade, mais memória e banda 

larga, visando sempre a segurança e a confiabilidade do Sistema. 

 

- Ciclo de videoconferências 
 

A Coordenação agradeceu a participação dos países no ciclo de 

videoconferências realizadas com a Secretaria-Geral durante o primeiro semestre do 

ano, com vistas a gerar instâncias de aproximação que permitam conhecer o estado 

de situação em matéria de implementação da Certificação de Origem Digital, ter 

notícia de dúvidas ou dificuldades apresentadas no desenvolvimento deste 

procedimento e prestar apoio técnico imediato a esse respeito. 

Os pontos tratados nas videoconferências encontram-se registrados no 

documento ALADI/SEC/di 2619/Add. 11 Rev.1, publicado em 27 de julho de 2020 e 

incorporado ao Fórum Virtual do Grupo Técnico e à página web da ALADI. 
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Reconheceu, ainda, a importância das reuniões virtuais e sua disposição para 

continuar trabalhando sob a modalidade virtual que permite aproximações periódicas. 

b. Apresentação das estatísticas de invocação do Serviço Web de 
consulta do Sistema Informático de Certificação de Origem Digital da 
ALADI (SCOD) de Homologação e de Produção e levantamento da 
informação dos países, disponível no Diretório Seguro 
 

A Secretaria-Geral apresentou um levantamento da informação disponível em 

ambos os servidores, por país, bem como das invocações do Serviço Web, nos 

servidores de homologação e produção, durante o período compreendido entre 

outubro de 2017 e setembro de 2020.  

Apresentou, ainda, a informação registrada no Diretório Seguro, até 26 de 

outubro de 2020. 

Os dados arrecadados encontram-se agregados como Anexos III e IV da 

presente Ata. 

 

c. Apresentação do estado de situação da implementação da 
Certificação de Origem Digital da ALADI (COD) 

 
A Secretaria-Geral cedeu a palavra aos participantes a fim de atualizar a 

“Matriz sobre o estado de situação da implementação do certificado de origem digital -

Versões 1.8.0 em diante”, com o objetivo de refletir os avanços alcançados e realizar 

os esclarecimentos e as considerações que resultarem pertinentes. A Matriz 

atualizada pelos países na própria Reunião consta do Anexo V.  

 
Os países propuseram que o desenho da Matriz fosse de “quadro de dupla 

entrada” e incorporar como informação adicional à versão do XSD com a qual os 

países realizam o intercâmbio de certificados de origem digitais.  

 

A Secretaria-Geral manifestou que incorporará a informação adicional 

solicitada e publicará oportunamente a Matriz com essa adição no Fórum Virtual do 

Grupo Técnico e na página web da ALADI. Acordou-se, ainda, manter periodicamente 

atualizada a Matriz, conforme os países encaminhem informações para sua 

atualização. 

 

A Secretaria lembrou, ainda, que no documento ALADI/SEC/di 2619/Add. 11 

Rev. 1 de 27 de julho de 2020 há informação detalhada referida ao estado de situação 

da certificação de origem digital em cada um dos países-membros.  

 

Por sua vez, a Argentina sugeriu que os países que procuram entrar em 

Produção utilizem a última versão do XSD, o qual permitiria desligar-se das versões 

mais antigas.  
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4. Intercâmbio relativo à Certificação de Origem Digital, entre os países-
membros 
 
A Secretaria-Geral cedeu a palavra aos países com vistas a trocar ideias, 

expectativas, dados e informações vinculadas ao procedimento de certificação de 

origem digital para impulsionar e fortalecer sua implementação.  

 

Nesta ocasião, os países fizeram as seguintes considerações:  
 
Argentina e Paraguai 

 

Paraguai consultou sobre a possibilidade de que a Aduana possa anular um 

certificado de origem digital caso tenha sido emitido com algum erro proveniente das 

operações do despachante. A consulta esteve particularmente referida a intercâmbios 

suscitados com a Argentina. 

 

A esse respeito, a Argentina manifestou que cada certificado de origem digital 

tem um número único, o qual impede que o certificado seja utilizado mais de uma vez, 

portanto, o erro nas operações do despachante pode ser minimizado mediante o uso 

do visualizador que permite ver a informação contida no certificado de forma mais 

amigável e compreensível, para verificar que seu conteúdo não tem erros. 

 

Para esses efeitos, o Paraguai e o Uruguai proporcionaram as seguintes URL 

por meio das quais se pode ter acesso a visualizadores como ferramenta informática 

que permite ler o certificado de origem digital. 

 

https://secure.aduana.gov.py/cod/app/#/inicio 

http://vuce.gub.uy/visualizaryvalidarcod/, 

Brasil 
 
a) Considerou importante a transmissão de experiência entre os países. 

 

b) Manifestou a pertinência de eliminar algumas etapas que, dentro do 

procedimento de certificação de origem digital estabelecido, dificultam sua 

rapidez e celeridade.  

 

Nesse sentido, propôs potencializar o papel dos Coordenadores Nacionais. 

 
Chile 
 
Informou que se encontra na versão 1.7.1 do XSD e diante da manifestação da 

Colômbia que expressou que emite certificados ao Chile em versão 1.8.3, solicitou que 

a Colômbia corroborasse essa informação com a DIAN. 

 

Por outro lado, manifestou seu interesse de estabelecer um procedimento de 

substituição dos CIDs vencidos que seja mais ágil e rápido que o atual. 

 

 

https://secure.aduana.gov.py/cod/app/#/inicio
http://vuce.gub.uy/visualizaryvalidarcod/
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Colômbia 
 
Manifestou que as versões com base nas quais estão realizando a 

homologação externa dependem do país com o qual realizam o intercâmbio de 

certificados de origem digitais. Como exemplo, com o Brasil utilizam a versão 1.8.3 do 

XSD e com o Uruguai, a versão 2.0.0. 

 

México 

 

Manifestou a pertinência de que os países adotem a última versão do XSD, a 

fim de descartar as versões anteriores; e expressou a importância de revisar o 

mapeamento dos campos do COD para evitar interpretações ambíguas ou significados 

diferentes para cada país. 

 

Uruguai 

 

 Realizou as seguintes considerações: 

 

a) Reconheceu a importância dos Termos de Referência como instrumentos para 

levar adiante o Plano Piloto. Em consequência, sugeriu que os países que 

redigiram este instrumento o compartilhem com os demais para capitalizar a 

experiência adquirida, bem como tender à estandardização dos mesmos. 

 

b) Considerou uma boa experiência o intercâmbio do COD mediante as VUCEs. 

 

c) Reconheceu os benefícios da implementação da certificação de origem digital 

na região e a considera uma poderosa ferramenta de comércio exterior. 

 

d) Considerou que seria uma boa prática que os países fossem adotando a última 

versão do XSD, para que todos os países intercambiem na mesma versão. 

 

e) Manifestou interesse em avançar a um mapeamento unificado de todos os 

Acordos. 

 

f) Por último, referiu-se à dificuldade que implica para os importadores identificar 

seus CODs no repositório da VUCE. 

 

A Secretaria-Geral sugeriu criar um espaço no Fórum Virtual do Grupo Técnico, 

a fim de que os países apresentem suas ideias ou comentários em relação ao tema, 

para que posteriormente possam ser objeto de tratamento em uma futura Reunião 

Virtual do Grupo Técnico para a Certificação de Origem Digital da ALADI. 

 

Por outro lado, a Secretaria colocou-se à disposição para trabalhar em um 

modelo comum dos Termos de Referência que regulem a implementação do Plano 

Piloto, a fim de que os países possam contar com um documento que contenha um 

padrão comum de atuação.   
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Outrossim, e atendendo as manifestações de alguns países quanto à 

importância de intercambiar experiências, a Secretaria-Geral propôs que eles possam 

compartilhar as mesmas mediante Webinars. Para esses efeitos, a Secretaria-Geral 

em seu papel de articulador do Programa de Cooperação realizará as coordenações 

necessárias. 

 

Finalmente, a Secretaria manifestou a importância de dispor de um Sistema 

moderno, ágil, seguro e preparado para as mudanças impostas pela dinâmica da 

atividade e, nesse sentido, lembrou as ações que permanentemente leva adiante para 

garantir as operações do Sistema, bem como instou os países a que informem à 

Secretaria aqueles requerimentos que estimarem pertinentes para otimizar os 

procedimentos.  

 

 

5. Campos do COD e mapeamentos desses campos com respeito aos 
acordos assinados ao amparo do TM80.  
 
A Secretaria-Geral informou que levou adiante um processo de revisão do 

mapeamento dos campos do COD e explicou a metodologia utilizada para tanto.  

 

Em primeiro lugar, precisou que o critério com o qual se realizou a revisão dos 

campos se apega à classificação estabelecida no documento ALADI/SEC/di 2327 Rev. 

9. 

Em segundo lugar, informou que no processo de revisão observou-se que em 

muitos casos foram incluídas informações não requeridas nos próprios acordos e, 

portanto, não respondem concretamente às disposições sobre origem estabelecidas 

nos mesmos. Em consequência, a revisão da Secretaria-Geral toma como critério 

reitor o apego às regras de origem contidas em cada um dos acordos. 

 
Finalmente, propôs dispor no Fórum Virtual do Grupo Técnico da proposta de 

revisão realizada pela Secretaria-Geral a fim de que os países possam analisar os 

campos revisados. 

 

Outorgada a palavra aos participantes a fim de que manifestem seu parecer 

com relação à proposta, os países agradeceram o trabalho realizado pela Secretaria-

Geral e estiveram de acordo com que a Secretaria disponha no Fórum Virtual dos 

mapeamentos realizados para sua análise. 

 
 

6. Lista de Coordenadores Nacionais 
 

A Secretaria-Geral propôs atualizar a Lista de Coordenadores Nacionais e 

recebeu a conformidade dos mesmos para ser publicada no Fórum Virtual do Grupo 

Técnico para a Certificação de Origem Digital da ALADI. A Lista de Coordenadores 

Nacionais atualizada se encontra agregada como Anexo VI.  

 

A Bolívia manifestou que, embora os dados registrados referem-se a julho de 

2019, encontra-se em curso a solicitação de atualização. 
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No caso do Panamá, a última atualização de dados corresponde a julho de 

2019, enquanto que, no caso da Venezuela, refere-se a maio de 2020.  

 

 

7. Reuniões bilaterais de coordenação para facilitar o Programa de 
Cooperação 
 
Para os efeitos de fazer o acompanhamento do Programa de Cooperação, a 

Secretaria-Geral solicitou aos países que manifestem com que países requerem ter 

reuniões bilaterais de cooperação técnica. 

 

As solicitações de reuniões de cooperação encontram-se registradas como 

Anexo VII da presente Ata. 

 

A Bolívia manifestou seu interesse em receber cooperação para o qual 

realizará a solicitação formal posteriormente. 

 

Os países comprometem-se a se reunir bilateralmente mediante 

videoconferências ou pelos meios que considerarem pertinentes, a fim de determinar 

em primeiro lugar o compromisso de cooperação que assumem nessa primeira 

reunião e informar à Secretaria esse compromisso para que esta possa proceder a 

seu registro e acompanhamento do posterior cumprimento. 

 

A informação recebida será incorporada ao Relatório de Cooperação que será 

publicada na primeira quinzena de dezembro. 

 

 

8. Assuntos diversos 
 

Neste ponto o Uruguai manifestou a importância e a conveniência de realizar 

as comunicações próprias vinculadas ao processo de implementação da certificação 

de origem digital, mediante o Coordenador Nacional, de modo a evitar tramitações que 

atrasem a dinâmica requerida por um procedimento que visa a agilidade, a celeridade 

e a rápida ação dos envolvidos. 

 

Nesse sentido, reivindica e lembra a figura do Coordenador Nacional como 

articulador e nexo com a Secretaria-Geral. 

 

 

9. Ata Final da III Reunião da Comissão de Coordenação para a Certificação 

de Origem Digital da ALADI 

A Secretaria-Geral informou que, considerando a modalidade virtual com que 

teve lugar a reunião, a correspondente Ata Final será enviada por correio eletrônico 

aos Coordenadores Nacionais dos países participantes, para efeitos de ratificar ou 

retificar seu conteúdo. Uma vez concluída esta instância, será aprovada e a versão 

final enviada. 

_______________ 
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ANEXO I 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

ARGENTINA 
 

Marina Cafaro 

Coordinadora de Origen de Mercaderías, Subsecretaría de Política y Gestión 

Comercial. 

Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. 

Ministerio de Desarrollo Productivo.  

macafa@produccion.gob.ar 

 

Alejandro Copertari 

Consejero 

Representación Permanente de Argentina para MERCOSUR y ALADI 

emsur@mrecic.gov.ar 

 

Alejandra Giacomelli 

Coordinador Técnico 

Subsecretaría de Política y Gestión Comercial 

Ministerio de Desarrollo Productivo 

algiac@produccion.gob.ar 

 

Estefanía Mouriño 

Analista Legal 

Subsecretaría de Política y Gestión Comercial 

Ministerio de Desarrollo Productivo 

mkentha@gmail.com 

 

Andrea Soledad Russo 

Asesora. Especialista en Reglas de Origen. 
Coordinadora Nacional Alterna del Comite Técnico N°3 dependiente de la CCM 

Dirección de Mercosur y de Negociaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo 

Productivo 

arusso@produccion.gob.ar  

 

Pedro Monforte 

Asesor Mayor  

Administración Federal de Ingresos Públicos 

pmonforte@afip.gob.ar 
 

 

mailto:macafa@produccion.gob.ar
mailto:emsur@mrecic.gov.ar
mailto:algiac@produccion.gob.ar
mailto:mkentha@gmail.com
mailto:arusso@produccion.gob.ar
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BOLÍVIA 
 
Javier Hinojosa 
Director General 
Servicio Nacinonal de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 
jhinojosa@senavex.gob.bo  
 
Virginia Jimena Choque 

Jefe de la Unidad de Certificación de Origen. 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 

vchoque@senavex.gob.bo 

 

Micaela Tapia 

 
Ernesto Medina 
 
BRASIL 

 
Rafael Vieira Lima Laurentino 

Coordinador General de Regímenes de Origen 
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX – Ministério da Economia) 
rafael.laurentino@economia.gov.br 
 
Eduardo Freitas de Oliveira 

Primeiro Secretário 

Representação Permanente do Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL 

eduardo.freitas@itamaraty.gov.br 
 
Felipe Cabral Bastos 
Analista de Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX – Ministério da Economia) 
felipe.bastos@economia.gov.br 
 
Anelise Faucz Kletemberg 
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Receita Federal do Brasil (RFB – Ministério da Economia) 
anelise.kletemberg@rfb.gov.br  
 
CHILE 

 

Carola Cárdenas 

Asesora de la División de Acceso a Mercados. 

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).  

ccardenas@subrei.gob.cl 

 

Federico Gajardo Vergara 

Jefe de Misión Económica y Representante Alterno ante la ALADI 

Embajada de Chile 

fgajardo@subrei.gob.cl  

 

 

mailto:jhinojosa@senavex.gob.bo
mailto:vchoque@senavex.gob.bo
mailto:rafael.laurentino@economia.gov.br
mailto:eduardo.freitas@itamaraty.gov.br
mailto:felipe.bastos@economia.gov.br
mailto:anelise.kletemberg@rfb.gov.br
mailto:ccardenas@subrei.gob.cl
mailto:fgajardo@subrei.gob.cl
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Miguel Ángel Vivanco 

Asesor de la División de Acceso a Mercados.  

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).  

mvivanco@subrei.gob.cl 

 

Bernardita Palacios Scheggia 

Jefa Dpto. Clasificación y Origen 

Servicio Nacional de Aduanas 

bpalacios@aduana.cl 

 

Mario Campos Villalón 

Profesional Dpto. Clasificación y Origen 

Servicio Nacional de Aduanas 

mcamposv@aduana.cl 

 

Miguel Ángel Arévalo Muñoz 

Jefe Subdepto. Certificación y Verificación de Origen 

Dirección General de Promoción de Exportaciones 

marevalo@prochile.gob.cl 

 

Marcela Rubio Gaete 

Asesora Subdepto. Certificación y Verificación de Origen 

Dirección General de Promoción de Exportaciones 

mrubio@prochile.gob.cl 

 

Nelson Díaz  

Asistente Subdepto. Certificación y Verificación de Origen 

Dirección General de Promoción de Exportaciones 

ndiaz@prochile.gob.cl 

 
Solange Flores Zamora 

Asesora SICEX Exportaciones  

Ministerio de Hacienda/ SICEX 

sflores@hacienda.gov.cl 

 

Carlos Mancilla Cea 

Encargado Exportaciones/ Encargado Mesa de Ayuda - SICEX 

Ministerio de Hacienda/SICEX 

cmancilla@hacienda.gov.cl 

 

COLÔMBIA 

 

Edgar Carrillo Moncada 

Jefe Oficinas Sistemas de Información.   

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
ecarrillo@mincit.gov.co 
 

 

mailto:marevalo@prochile.gob.cl
mailto:mrubio@prochile.gob.cl
mailto:ndiaz@prochile.gob.cl
mailto:sflores@hacienda.gov.cl
mailto:cmancilla@hacienda.gov.cl
mailto:ecarrillo@mincit.gov.co
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Carlos Sánchez Coca. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Profesional Especializado Coordinación del Servicio de Origen. 

csanchezc@dian.gov.co 

 

CUBA 

 

Claudia González Toledo 

Primera Secretaria. Asuntos Económicos y Comerciales. 

Embajada de Cuba en Uruguay. 

Representante Alterna ante la ALADI 

cubaladi@vera.com.uy 

 

EQUADOR 

 

Marcelo Gabriel Cañarte Villacreces. 
Director (E) de Supervisión, Verificación y Certificación de Origen. 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) 

mcanarte@produccion.gob.ec 

 

María Fernanda Noblecilla Páez 
Analista de Tecnología de la Información 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) 
mnoblecilla@produccion.gob.ec 

  
Johana Villarreal 
Analista de Origen  
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) 
jvillarreal@produccion.gob.ec  
 

 

MÉXICO 

 

Carolina Castillo Camacho 

Subdirectora de Diseño y Supervisión de Procesos de Certificados de Origen. 

Secretaría de Economía. 

carolina.castillo@economia.gob.mx 

 

Emmanuel Abraham Ortega Aguilar 

Director de Diseño e Instrumentación de la Operación de Comercio Exterior 

Secretaria de Economía 

emmanuel.ortega@economia.gob.mx 

 

Laura Contreras Ramírez 

Líder de implementación VUCE 

Servicio de Administración Tributaria 

laura.contrerasr@sat.gob.mx 

 

mailto:csanchezc@dian.gov.co
mailto:cubaladi@vera.com.uy
mailto:mcanarte@produccion.gob.ec
mailto:mnoblecilla@produccion.gob.ec
mailto:jvillarreal@produccion.gob.ec
mailto:carolina.castillo@economia.gob.mx
mailto:emmanuel.ortega@economia.gob.mx
mailto:laura.contrerasr@sat.gob.mx


13 
 

Emb. Víctor Manuel Barceló 

Representante Permanente ante ALADI 

repmex.montevideo@economia.gob.mx 

 

Min. Rodrigo Contreras Pérez 

Representante Alterno ante ALADI 

repmex.montevideo@economia.gob.mx 

 

PARAGUAI 

 

Celso Bareiro 

Director General de la Dirección General del Sistema Ventanilla Única de Exportación. 

Ministerio de Industria y Comercio. 

celso.bareiro@mic.gov.py 

celso.bareiro@vue.gov.py 

 

Luis Humberto López 
Director DTIC- Sofía 
Dirección Nacional de Aduanas 
hlopez@aduana.gov.py 
 
Juan Manuel O´Hara 
Encargado Desarrollo 
Dirección Nacional de Aduanas 
jmohara@aduana.gov.py 

 
Daniel Domingo Bogado 
Asesor Dpto Visturia 
Dirección Nacional de Aduanas 
rbogado@aduana.gov.py 

 
Larisa Tintel 
Desarrollo 
Dirección Nacional de Aduanas 
ltintel@aduana.gov.py 

 
Luis Alberto Ojeda Adlán 
Encargado- VUI 
Dirección Nacional de Aduanas 
lojeda@aduana.gov.py 

 
Gustavo Soverina Gorosito 
Director Gral de Comercio Exterior 
Ministerio de Industria y Comercio 
gustavo.soverina@mic.gov.py 
021-6163113-6163120 

 
Gloria Zaracho 
Dirección de Operaciones Comercio Exterior 
Ministerio de Industria y Comercio 
gloria.zaracho@mic.gov.py 
021-6103093 

mailto:repmex.montevideo@economia.gob.mx
mailto:repmex.montevideo@economia.gob.mx
mailto:celso.bareiro@mic.gov.py
mailto:celso.bareiro@vue.gov.py
mailto:hlopez@aduana.gov.py
mailto:jmohara@aduana.gov.py
mailto:rbogado@aduana.gov.py
mailto:ltintel@aduana.gov.py
mailto:lojeda@aduana.gov.py
mailto:gustavo.soverina@mic.gov.py
mailto:gloria.zaracho@mic.gov.py
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Estela Vera Gaete 
Directora Interina TICs – VUE 
Ministerio de Industria y Comercio 
estela.vera@vue.gov.py 

 
César Nogues 
Director Interino Direccion de Operaciones- VUE 
Ministerio de Industria y Comercio 
cesar.nogues@vue.gov.py 

 
Joan Ruax 
Jefe Interino Dpto de Gestión de Aplicaciones- VUE 
Ministerio de Industria y Comercio 
joan.ruax@vue,gov.py 

 
Larisa Sanabria Benitez 
Asesora Facilitación de Comercio- VUE 
Ministerio de Industria y Comercio 
larisa.sanabria@vue.gov.py 

 
Camilo Báez 
Dirección TICs- VUE 
Ministerio de Industria y Comercio 
camilo.baez@vue.gov.py 

 
 

PERÚ 

 

Álvaro Gálvez Calderón 

Director de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas. 

agalvez@mincetur.qob.pe 

 

Michael Pérez Cáceres  

Funcionario de la Dirección de la Unidad de Origen. 

mperez@mincetur.qob.pe 

 

Juan Manuel Ccopa 
MINCETUR – Ministerio de Comercio Exterior 
jccopa@mincentur.gob.pe 
 

 

URUGUAI 

 

Diego Fernández 

Asesor 

Asesoría de Política Comercial 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

diego.fernandez@mef.gub.uy 

 

 

 

mailto:estela.vera@vue.gov.py
mailto:cesar.nogues@vue.gov.py
mailto:joan.ruax@vue,gov.py
mailto:camilo.baez@vue.gov.py
mailto:agalvez@mincetur.qob.pe
mailto:mperez@mincetur.qob.pe
mailto:ccopa@mincentur.gob.pe
mailto:diego.fernandez@mef.gub.uy
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Fabiana Fernández 

Encargada División Técnica Aduanera  

Dirección Nacional de Aduanas  

fabiana.fernandez@aduanas.gub.uy 

 

Juan Juncal 

Gerente de Tecnologías  

VUCE Uruguay 

juan.juncal@vuce.gub.uy  

 
Valentina Hernández  

Jefe de Proyectos  

VUCE Uruguay 

valentina.hernandez@vuce.gub.uy  

 

 

SECRETARIA GERAL DA ALADI 

 

Álvaro Espinoza 

Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio 

aespinoza@aladi.org 

 

Rodrigo da Costa Serran  

Jefe del Departamento de Integración Física y Digital 

rserran@aladi.org 

 

Sabina Barone 

Departamento de Integración Física y Digital 

sbarone@aladi.org 

 

Analía Correa 

Departamento de Acuerdos y Negociaciones 

acorrea@aladi.org 

 

Gloria Folle 

Departamento de Información y Estadística 

gfolle@aladi.org 

 

Julio C. Delgado Arce 

Departamento de Información y Estadística 

jdelgado@aladi.org 

 

 

____________ 

  

mailto:rserran@aladi.org
mailto:sbarone@aladi.org
mailto:acorrea@aladi.org
mailto:gfolle@aladi.org
mailto:jdelgado@aladi.org
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ANEXO II 

 
AGENDA 

 
 

1. Abertura. 
 

2. Aprovação da Agenda de Trabalho. 
 

3. Estado de situação da implementação da Certificação de Origem Digital da 
ALADI. 
 

a. Ações proativas realizadas pela Secretaria-Geral. 
 

- Migração do Servidor de Produção do SCOD à nuvem. 
 

- Ciclo de videoconferências.  
 

b. Apresentação das estatísticas de invocação do Serviço Web de consulta do 
Sistema Informático de Certificação de Origem Digital da ALADI (SCOD) de 
Homologação e de Produção e levantamento da informação dos países, 
disponível no Diretório Seguro. 

 

c. Apresentação do estado de situação da implementação da Certificação de 
Origem Digital da ALADI (COD).  
 

4. Intercâmbio relativo à Certificação de Origem Digital, entre os países-membros. 
 

5. Campos do COD e mapeamento desses campos com respeito aos acordos 
assinados ao amparo do TM80. 
 

6. Lista de Coordenadores Nacionais. 
 

7. Reuniões bilaterais de coordenação para facilitar o Programa de Cooperação. 
 

8. Assuntos diversos. 
 

9. Ata Final da III Reunião da Comissão de Coordenação para a Certificação de 
Origem Digital da ALADI. 
 

 

__________________ 
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ANEXO III 
 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS   

NOS SERVIDORES DO SCOD 
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ANEXO III 
 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 

NOS SERVIDORES DO SCOD 

 

Levantamento das informações registradas dos países nos 

 Servidores de Homologação e de Produção 

 

Homologação 

País AC AH FA EH FE FH UA 

Argentina               

Bolívia      (x) 
   

  

Brasil               

Chile               

Colômbia      (x)    (x)     

Cuba 
       Equador       

 
(x) (x)   

México      (x)    (x) 
  Panamá 

       Paraguai               

Peru 
       Uruguai               

Venezuela 
        

(x) CIDs Vencidos 
 

       Produção 

País AC AH FA EH FE FH UA 

Argentina                      

Bolívia       (x)   
 

 (x) 
 

   

Brasil                      

Chile                      

Colômbia                      

Cuba 
       Equador         

 
(1) (x) 

 México       
     Panamá 

       Paraguai                      

Peru 
       Uruguai                      

Venezuela 
        

(x) CIDs Vencidos 
(1) Somente um FH os demais estão vencidos 
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ANEXO IV 
 

ESTATÍSTICAS DE CONSULTAS REALIZADAS AO SERVIÇO WEB 
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ANEXO IV 

ESTATÍSTICAS DE CONSULTAS REALIZADAS AO SERVIÇO WEB 

Estatísticas do Servidor de Produção

 

0
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30000

40000

50000

60000

2017-2018
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2019-2020

Quantidade de Invocações do Serviço Web 
(out/2017-set/2019) 
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24653 

42886 
44626 

35048 
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41115 

50271 50015 
51574 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000
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Estatísticas do Servidor de Produção 

Média de consultas realizadas ao Serviço Web  

 

 

 

 

Argentina (16510,2) Brasil (3337,6) Chile (992, 7)

Colombia (36,9) Paraguay (125, 6) Uruguay (6051, 3)

Por País que realiza a consulta 
(out/2017 - set/2020) 

  

Argentina (5102, 2) Brasil (19751,5) Chile (193,8)

Colombia (36,4) Ecuador (17, 6) México (4)

Paraguay (299,4) Uruguay (1675, 8)

Por País consultado 
(out/2017 - set/2020) 
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Estatísticas do Servidor de Produção 

 

Associação Comercial de Santos - ACS

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS

Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande
do Sul - FECOMERCIO RS
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP

Cámara Argentina de Comercio

Cámara de Industrias del Uruguay

Cámara de Exportadores de la RepÃºblica Argentina

Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina - FACISC

Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do
Sul - Federasul
Cámara de Comercio Exterior de Cuyo

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba

FederaÃ§Ã£o das IndÃºstrias do Estado do ParanÃ¡ - FIEP

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina

Los demás

Consulta ao Web Service por Entidades Habilitadas 
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Estatísticas do Servidor de Produção 

 

CID en formato incorrecto

CID no registrado en el SCOD.

CID no vigente

CID registrado en el SCOD pero no
corresponde a un FH

CID vigente, válido y corresponde a un FH
habilitado

EHId no coincide con el EHId de la EH a la
que pertenece el FH

Error General

IP no autorizada

Consulta ao Web Service por Código de Resposta 
(jul/20 -set/20) 

 

99,04 % 
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ANEXO V 

MATRIZ SOBRE O ESTADO DE SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL  
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ANEXO V 

MATRIZ SOBRE O ESTADO DE SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL  

_Versões 1.8.0 em diante_ 

PAÍSES ARGENTINA BOLÍVIA BRASIL CHILE COLÔMBIA CUBA EQUADOR MÉXICO PANAMÁ PARAGUAI PERU URUGUAI VENEZUELA 

ARGENTINA -----  COD* COD      COD  COD*  
BOLÍVIA  ------            
BRASIL COD*  ----- HE HE     PP  COD*  
CHILE COD  HE -----        PP  
COLÔMBIA   HE  -----         
CUBA      DP        
EQUADOR       DP       
MÉXICO         DP      
PANAMÁ         -----     
PARAGUAI COD  PP       -----  COD  
PERU           -----   
URUGUAI COD*  COD* PP       COD  -----  
VENEZUELA             DP 

Atualizado até: 27/10/2020. 

NOTAS: 

A cor verde: indica que a etapa foi concluída. 

A cor laranja: indica que a etapa está em processo.   

DP – Desenvolvimento das Plataformas de Emissão e Recebimento.   

HI – Homologação Interna. 

HE – Homologação Externa. 

PP – Plano Piloto. 

COD – Certificados de Origem Digitais juridicamente válidos. 

(*) O asterisco indica, ainda, que os países estão emitindo certificados de origem exclusivamente em formato digital. 
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Notas gerais e comentários à Matriz  

 

Notas gerais 

 

1) A Matriz sobre o estado de situação da implementação do COD surge como resultado da I Reunião de Coordenadores Nacionais em Matéria 
de Certificação de Origem Digital realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2012, sendo sucessivamente atualizada nas posteriores Reuniões 
de Coordenadores.  

 
2) O Desenvolvimento da plataforma para emitir CODs considera-se concluído se pelo menos uma Entidade Habilitada do país o concluiu. 

 
3) O registro oficial no SCOD, tanto de Homologação quanto de Produção, entende-se concluído se um país tem registrados no SCOD pelo 

menos: uma Autoridade de Certificação (AC); uma Autoridade Habilitadora (AH); um Funcionário Administrador da Autoridade Habilitadora 
(FA); as Entidades Habilitadas (EHs) correspondente; um Funcionário Administrador (FE) por cada EH; um Funcionário Habilitado (FH) por 
cada EH; uma Aduana (AD); e um Usuário de Aduana (UA). 

 
4) A Homologação, tanto interna quanto externa, entende-se concluída quando pelo menos foram cumpridas as seguintes verificações e 

validações: 
 

 verificação da sintaxe do arquivo XML que representa o COD e validação da consistência com respeito ao XSD. 

 verificação da integridade do arquivo XML que representa o COD  

 verificação do CID do FH no SCOD (vigência e validade do CID e seu registro no SCOD). 
 
No caso da Homologação Externa, a mesma considera-se concluída quando essas verificações e validações foram cumpridas com pelo  
menos uma contraparte. 
 

 

 

____________________ 
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ANEXO VI 
 

LISTA DE COORDENADORES NACIONAIS 
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ANEXO VI 
 

LISTA DE COORDENADORES NACIONAIS 
 
 
 

1. ARGENTINA   (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

MARINA CAFARO  

Coordinadora de Origen de Mercaderías, Subsecretaría de Política y Gestión Comercial. 

Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. 

Ministerio de Desarrollo Productivo.  

macafa@produccion.gob.ar 

 

 

2. BOLÍVIA (Dados atualizados em julho 2019) 

 

VIRGINIA JIMENA CHOQUE 

Jefe de la Unidad de Certificación de Origen. 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 

vchoque@senavex.gob.bo 

 

 

3. BRASIL  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

RAFAEL VIEIRA LIMA LAURENTINO 

Coordinador General de Regímenes de Origen  
Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía 
rafael.laurentino@economia.gov.br 

 

 

4. CHILE  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

CAROLA CÁRDENAS 

Asesora de la División de Acceso a Mercados. 

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).  

ccardenas@subrei.gob.cl 

 

 

5. COLÔMBIA  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

EDGAR CARRILLO MONCADA 

Jefe Oficinas Sistemas de Información.   

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
ecarrillo@mincit.gov.co 
 

 

 

 

mailto:macafa@produccion.gob.ar
mailto:vchoque@senavex.gob.bo
mailto:rafael.laurentino@economia.gov.br
mailto:ccardenas@subrei.gob.cl
mailto:ecarrillo@mincit.gov.co
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6. CUBA  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

MIRNA MARTINEZ AJURIA 

Sub Directora de Política Comercial con América Latina y el Caribe 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

mirna.martinez@mincex.gob.cu 

 

7. EQUADOR  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

MARCELO CAÑARTE 

Experto en Origen 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

mcanarte@produccion.gob.ec 

 

8. MÉXICO   (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

CAROLINA CASTILLO CAMACHO 

Subdirectora de Diseño y Supervisión de Procesos de Certificados de Origen. 

Secretaría de Economía. 

carolina.castillo@economia.gob.mx 

 

 

9. PARAGUAI  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

CELSO BAREIRO 

Director General de la Dirección General del Sistema Ventanilla Única de Exportación. 

Ministerio de Industria y Comercio. 

celso.bareiro@mic.gov.py 

celso.bareiro@vue.gov.py 

 

 

10. PANAMÁ  (Dados atualizados em julho 2019) 

 

RAFAEL QUINTERO 

Jefe de Analistas de Procesos. Innovación Gubernamental. 

Autoridad Nacional para Innovación Gubernamental  

Dirección de Innovación Gubernamental. 

rquintero@innovacion.gob.pa 

 

11. PERÚ  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

ÁLVARO GÁLVEZ CALDERÓN 

Director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

agalvez@mincetur.gob.pe 

 

 

 

mailto:carolina.castillo@economia.gob.mx
mailto:celso.bareiro@mic.gov.py
mailto:celso.bareiro@vue.gov.py
mailto:rquintero@innovacion.gob.pa
mailto:agalvez@mincetur.gob.pe
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12. URUGUAI  (Dados atualizados em outubro 2020) 

 

DIEGO FERNÁNDEZ 

Asesoría de Política Comercial-Dirección General de Secretaría. 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

diego.fernandez@mef.gub.uy 

 

 

13. VENEZUELA   (Dados atualizados em maio 2020) 

 
JESSENIA NOTO GONELLA 
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Servicio al Exportador.  
Ministerio del Poder Popular de Turismo y Comercio Exterior.  
jessenianotog@gmail.com 

 
MIGUEL MÉNDEZ 
Director General de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación.  
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Comercio Exterior.  
miguel.mendez22@gmail.com 

 
Suplente: 
 
JOSÉ BERMÚDEZ 
Director General de Posicionamiento Internacional. 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior.  
jose8822@gmail.com 

 
 

 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diego.fernandez@mef.gub.uy
mailto:jessenianotog@gmail.com
mailto:miguel.mendez22@gmail.com
mailto:jose8822@gmail.com
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ANEXO VII 
 

SOLICITAÇÃO DE REUNIÕES BILATERAIS 
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ANEXO VII 
 

 SOLICITAÇÃO DE REUNIÕES BILATERAIS 
 
 

 
PAÍSES 

 

 
COMPROMISSOS 

Chile 
Brasil 

A informar à Secretaria-Geral após a realização da primeira reunião bilateral. 

Chile 
Colômbia 

A informar à Secretaria-Geral após a realização da primeira reunião bilateral. 

Chile 
Equador 

A informar à Secretaria-Geral após a realização da primeira reunião bilateral. 

Chile 
Paraguai 

A informar à Secretaria-Geral após a realização da primeira reunião bilateral. 

Colômbia 
Equador 

A informar à Secretaria-Geral após a realização da primeira reunião bilateral. 

Peru 
Uruguai 

A informar à Secretaria-Geral após a realização da primeira reunião bilateral. 

 
 
 

__________________ 
 
 
 
 


