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  O presente documento foi elaborado com o propósito de informar aos 
participantes da XX Reunião Técnica de Escritórios Governamentais Responsáveis 
pelo Fornecimento da Informação Estatística de Comércio Exterior as tarefas 
realizadas pela Secretaria-Geral em cumprimento das recomendações formuladas 
pela XIX RECOMEX. 
 
 A seguir, apresentam-se as recomendações emanadas dessa reunião, bem 
como as ações desenvolvidas pela Secretaria em cumprimento de cada uma das 
mesmas. 
 
Primeira Recomendação  
 

“Apoiar as atividades relacionadas ao desenvolvimento e à manutenção de 
software, o aperfeiçoamento e a atualização do Site da ALADI, e em particular do 
Sistema de Informação de Comércio Exterior (SICOEX)”. 

 
Em cumprimento da presente recomendação, a Secretaria-Geral está 

realizando, e em alguns casos já finalizou, as atividades detalhadas a seguir.  
 
Em primeiro lugar, foi finalizado o redesenho do portal PMEs Latinas. A nova 

versão pode ser acessada mediante a Seção “Portais Conexos” do site da Associação.  
 
Em segundo lugar, a Secretaria finalizou o redesenho do Sistema de 

Manutenção das Medidas não Tarifárias. Este trabalho atendeu requerimentos 
apresentados pela UNCTAD e incorporou melhoras nas funções do sistema.  

 
Em terceiro lugar, foi incorporado ao SICOEX um módulo que contém as 

informações relativas ao comércio internacional de serviços dos países-membros da 
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ALADI, correspondente ao período 1995-2017. Este módulo incorpora a informação 
que antes se apresentava separada, na base de comércio exterior de serviços da 
ALADI, além de ampliar o leque de consultas disponíveis. A informação apresenta-se 
desagregada por país informante, ano e tipo de serviços, seguindo a Classificação 
Ampliada do Manual de Balança de Pagamentos, nas suas versões 5 e 6. Este módulo 
inclui, ainda, uma estimação do comércio exterior de serviços de cada país-membro 
por modo de fornecimento. 

 
Finalmente, incorporaram-se ao módulo de Nomenclatura e Correlações do 

SICOEX as informações de correlações entre as Nomenclaturas Tarifárias Nacionais 
dos treze países-membros e a NALADI/SH 2017, e com relação ao Sistema de 
Correlações de Nomenclaturas Tarifárias (SICONA), colocaram-se à disposição as 
correlações entre as nomenclaturas nacionais e regionais baseadas na Sexta Emenda 
do Sistema Harmonizado na sua versão 2017, para onze países-membros.  

 
Por outro lado, incluíram-se as consultas que permitem acessar a correlação 

entre o Sistema Harmonizado 2012 e 2017 e a Classificação Industrial Internacional 
Uniforme na sua revisão 4 (CIIU-Rev4). 

 
Segunda Recomendação  
 

“Encomendar à Secretaria-Geral realizar a manutenção do “Manual de 
Instruções” à luz da atualização das recomendações e padrões internacionais, 
focalizando-se especialmente naqueles conceitos e definições que afetam os critérios 
estabelecidos para o fornecimento de informação dos organismos nacionais à  
Secretaria-Geral”. 

 
A Secretaria atualizou o Manual de Instruções. Na XX RECOMEX realizar-se-á 

uma apresentação das modificações registradas pela nova versão do mesmo, a qual 
será divulgada mediante o site da Associação. 
 
Terceira Recomendação  
 

“Prestar assistência técnica aos países que apresentarem dificuldades para o 
fornecimento de informação básica de comércio exterior, de acordo com os padrões 
estabelecidos no “Manual de Instruções para o fornecimento uniforme dos dados de 
comércio exterior”, priorizando aqueles países-membros que registram um maior 
atraso no fornecimento de informação à Secretaria-Geral”. 
 

Durante o período ao que faz referência o presente relatório, nenhum dos 
países-membros da ALADI solicitou assistência técnica. Sem prejuízo disto, a 
Secretaria considera oportuno reiterar que se encontra à disposição para prestar 
assistência aos organismos nacionais que solicitarem.  
 
Quarta Recomendação  
 

“Encomendar à Secretaria-Geral continuar avançando no processo de 
ampliação da abrangência geográfica da informação correspondente ao comércio 
exterior de mercadorias de países latino-americanos e caribenhos divulgada mediante 
o Sistema de Informação de Comércio Exterior (SICOEX), bem como homogeneizar a 
abrangência temporária da informação correspondente aos países-membros da 
Associação”. 

 
Em cumprimento da presente recomendação, a Secretaria trabalhou de forma 

conjunta com o Instituto Nacional de Estatística e Censo do Panamá a fim de estender 
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a abrangência temporária da informação do comércio exterior de mercadorias desse 
país na base da ALADI. Antes deste trabalho dispunha-se da informação do Panamá a 
partir de 2012, ano do seu ingresso à Associação.  

 
A partir do ano 2018, processou-se, na base de dados central, a série 

estatística do comércio exterior do Panamá correspondente ao período 1997-2017 
com periodicidade anual e até 2010-2017 com periodicidade mensal. 

  
Por sua vez, esta incorporação possibilitou que o SICOEX dispusesse assim de 

informações de todos os países-membros a partir do ano 2002, ano em que inicia a 
abrangência temporária desse Sistema.   

 
Por outro lado, no tocante ao comércio dos países da América Central, a 

Secretaria se encontra processando novas informações recebidas do SIECA que 
abrange o período 2007-2016. 

 
Quinta Recomendação  

 
“Encomendar à Secretaria-Geral continuar trabalhando, conjuntamente com os 

Organismos Nacionais responsáveis pelo fornecimento de informação, no 
levantamento e divulgação dos metadados referidos à informação de comércio exterior 
de mercadorias que se apresenta no SICOEX”. 
 
 Nesta matéria, a Secretaria solicitou os metadados àqueles organismos 
nacionais responsáveis pelo fornecimento da informação de comércio exterior que 
ainda não os tinham enviado. Em resposta, receberam-se os metadados da Bolívia e 
do Panamá, os quais já foram incorporados ao SICOEX.  
 

A Secretaria ainda não dispõe dos metadados correspondentes à Argentina, ao 
Brasil, ao Chile e à Venezuela. 
 
Sexta Recomendação 

 
“Encomendar à Secretaria-Geral avaliar a conveniência de começar a divulgar  

mediante o SICOEX a informação disponível do comércio exterior de mercadorias  
expressa em peso bruto ou peso líquido, para aquelas posições tarifárias nas que 
fosse possível”. 

 
Em cumprimento da presente recomendação, a Secretaria realizou um 

diagnóstico sobre a abrangência e a qualidade da informação de comércio exterior de 
mercadorias relativa a peso bruto e peso líquido. Este diagnóstico será apresentado 
no âmbito da XX RECOMEX e estará orientado a tomar uma decisão sobre a 
conveniência e a oportunidade de divulgar essa informação mediante o SICOEX. 

 
Sétima Recomendação  
 

“Encomendar à Secretaria-Geral incorporar dentro do módulo de Correlações e 
Nomenclaturas do Sistema de Informações de Comércio Exterior (SICOEX) as tabelas 
de correlação do Sistema Harmonizado 2012 e 2017 com a Classificação Internacional 
Industrial Uniforme Revisão 4 elaboradas pela Secretaria-Geral por recomendação do 
fórum técnico RECOMEX e as revisões que periodicamente se realizem às mesmas. 
 

Continuar com os trabalhos de revisão das tabelas de correlação SH 2012 e 
SH 2017 com a CIIU Rev.4 a partir da análise das diferenças encontradas por INEGI 
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(México) e ONEI (Cuba) e incorporar as mudanças necessárias em uma versão 
revisada. 

 
A partir da versão revisada das tabelas de correlação, solicitar aos 

especialistas da Seção Classificações Estatísticas das Nações Unidas, em nome do 
fórum técnico RECOMEX, mediante seu serviço aos usuários da CIIU (Classifications 
Hotline), que revisem e divulguem as tabelas de correlação SH 2012 –CIIU Rev.4 e 
SH 2017 –CIIU Rev.4”. 

 
 
A Secretaria integrou ao seu Sistema de Informações de Comércio Exterior, 

dentro do módulo Correlações e Nomenclaturas, uma seção destinada a que os 
usuários possam consultar as tabelas de correlação entre o SH 2012 e o SH 2017 e a 
CIIU Rev. 4. O usuário pode realizar a busca por subposição do SH ou classe da CIIU, 
bem como por texto.  

 
As tabelas de correlação mencionadas são versões revisadas das 

apresentadas na XIX RECOMEX pela Secretaria e resultantes da análise das 
diferenças encontradas por INEGI e ONEI. Também a revisão incorpora as 
contribuições realizadas por especialistas do INE do Uruguai decorrentes das 
consultas realizadas pela Secretaria-Geral. 

 
Finalmente, as tabelas de correlação referidas foram enviadas com uma nota 

aos especialistas de Classifications Hotline para sua revisão e divulgação. 
 
 

__________ 
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