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RELATÓRIO DA XIX REUNIÃO TÉCNICA DE ESCRITÓRIOS GOVERNAMENTAIS 

RESPONSÁVEIS PELO FORNECIMENTO DA INFORMAÇÃO 
ESTATÍSTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 
Durante os dias 26 e 27 de outubro realizou-se a XIX Reunião Técnica de 

Escritórios Governamentais Responsáveis pelo Fornecimento da Informação 
Estatística de Comércio Exterior dos países-membros da ALADI (XIX RECOMEX), 
cumprindo assim a Atividade IV-09 do Programa de Atividades 2017. 

 
Participaram da reunião delegações dos escritórios governamentais 

responsáveis pelo fornecimento da informação estatística de comércio exterior dos 
países-membros da ALADI, funcionários das Representações Permanentes e, em 
caráter de observadores, representantes do BID/INTAL, Comunidade Andina e 
Secretaria Técnica do MERCOSUL. A lista completa de participantes foi publicada no 
documento ALADI/RE.COMEX/XIX/di 7. 

  
 

1. Ato de Abertura da XIX RECOMEX  
 

A abertura da reunião esteve a cargo do Secretário-Geral da Associação, 
Alejandro de la Peña Navarrete.  

 
Após dar as boas-vindas aos participantes, o Secretário-Geral destacou a 

importância da RECOMEX para a Associação como instância de coordenação com as 
fontes oficiais de informação, e em virtude do valor da informação de comércio como 
matéria-prima base para as negociações. Fez especial finca-pé no papel dos 
organismos fornecedores e seus técnicos pelo apoio constante e o trabalho 
comprometido que contribui para que a ALADI possa dispor de informação de 
qualidade, oportuna e confiável.  

 
Assinalou que na Secretaria continuar-se-á trabalhando na qualidade da 

informação e no aperfeiçoamento do SICOEX e, sobre este último ponto, destacou 
que alcançaram-se duas melhoras importantes: por um lado, a publicação de 
informação de comércio de caráter mensal, que resulta de vital importância para a 
análise da conjuntura econômica da região, e por outro, a divulgação de séries 
estatísticas do comércio exterior centro-americano que amplia significativamente a 
cobertura geográfica da informação, isto graças a um acordo de cooperação 
alcançado com a Secretaria de Integração Centro-Americana (SIECA). 
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O Secretário agradeceu aos técnicos participantes pelo trabalho que realizam 

todos os anos na reunião e valorizou as recomendações emanadas de anteriores 
RECOMEX que permitiram alcançar avanços importantes no Sistema de Informação 
da Associação.  

 
Finalmente, agradeceu a presença de todos os delegados e desejou-lhes êxito 

nas jornadas de trabalho. 
  
 

2. Sessões de trabalho 
 

 O início da sessão de trabalho esteve a cargo do Dr. Christian Leroux, Chefe a.i. 
do Departamento de Acordos e Negociações da ALADI, que, em caráter de 
Coordenador da XIX RECOMEX, submeteu à consideração do fórum técnico a 
Agenda e o Programa de Atividades da reunião, os quais foram aprovados sem 
observações das delegações participantes.  
 
 

2.1. Relatório da Secretaria-Geral sobre o cumprimento de recomendações 
emanadas do fórum técnico RECOMEX. 
 

 A Secretaria-Geral fez um relatório detalhado para os participantes sobre o 
cumprimento das recomendações emanadas da XVIII RECOMEX, e nesse sentido foi 
descrita cada uma das atividades efetuadas, que se encontram incluídas no 
documento ALADI/RE.COMEX/XIX/di 3.  
 
 

2.2. Relatório sobre a atualização do “Manual de Instruções” para o 
fornecimento uniforme da informação estatística do comércio exterior 
dos países-membros da ALADI. 

 
 A Secretaria-Geral apresentou um relatório sobre as modificações a serem 
introduzidas na nova versão do “Manual de Instruções para o Fornecimento Uniforme 
dos Dados de Comércio Exterior dos Países-Membros à ALADI” (Rev. 2.14), cuja 
vigência iniciará em 01/01/2018. Essas modificações constam do documento 
ALADI/RE.COMEX/XIX/di 4.  

 
 

2.3. Relatório sobre a evolução e o aperfeiçoamento do Sistema de 
Informação de Comércio Exterior da Associação (SICOEX). 

 
 A Secretaria-Geral apresentou o documento (ALADI/RE.COMEX/XIX/di 5) que 
contém o estado de atualização da informação estatística de comércio exterior até 27 
de outubro de 2017.  
 
 Neste ponto destacou-se que, por primeira vez, dispõe-se de dados do comércio 
do Panamá. Por outro lado, a Secretaria comentou que, para o caso de Cuba e 
Panamá, os dados de comércio encontram-se disponíveis na Base de Dados da 
ALADI a partir de seus respectivos ingressos à Associação (1999 e 2012). Nesse 
sentido, manifestou-se a importância de contar com séries de comércio homogêneas 
no tocante à cobertura temporal e, para tanto, a Secretaria comprometeu-se a 
desenvolver ações para melhorar esse aspecto.   
 



 

 3 

 Realizou-se, ainda, uma demonstração on-line das modificações mais 
destacadas introduzidas no sistema, a saber: 
 
 -a incorporação da informação de comércio mensal. Destacou-se a importância 
da mesma para a análise da conjuntura econômica e ressaltou-se que, parar esses 
efeitos, resulta fundamental a oportunidade do envio da informação;  
 
 -a inclusão dos metadados daqueles países que os enviaram; neste ponto  
indicou-se a importância de dispor das notas metodológicas e alentou-se aqueles 
países que ainda não as enviaram a realizá-lo em breve; 
    
 -a incorporação de informação do comércio dos países da América Central 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá) por meio do 
acordo assinado com SIECA que permite dispor de informação 2007 – 2015, 
ampliando a cobertura geográfica do sistema; e 
 
 -a incorporação de um módulo que outorga uma visão geral do estado da 
desgravação tarifária mediante duas consultas disponíveis: média de preferências 
tarifárias e cobertura das preferências tarifárias. Ambas as consultas referem-se aos 
Acordos de Alcance Parcial, apresentando-se uma matriz por outorgante e 
beneficiário, na qual é possível ver o valor do indicador para cada relação bilateral. 
 
 A representante da Bolívia solicitou a palavra, agradeceu a apresentação da 
Secretaria e sugeriu que, tendo em vista que há variáveis que os países enviam e que 
não se mostram no SICOEX, seria interessante analisar outras possibilidades, por 
exemplo considerar o  tema do peso e a quantidade visto que toda a informação que 
se mostra é em valores. A Secretaria agradeceu a sugestão, comentou que seria 
possível fazer um diagnóstico prévio visto que a situação da informação não é a 
mesma para todos os países, mas seria possível começar a analisar para aqueles 
casos nos que o peso e a unidade de medida adicional coincidem.  
 
 

2.4. Análise das correlações entre a Quinta e a Sexta Emenda do Sistema 
Harmonizado e a Classificação Industrial Internacional Uniforme Revisão 
4 (CIIU Rev. 4).  

 
 A Secretaria-Geral apresentou a metodologia e o resultado do trabalho 
realizado.  

 
 Indicou-se que o documento e as tabelas elaboradas foram distribuídos a todos 

os Escritórios  Governamentais responsáveis pelo envio do comércio exterior à ALADI, 
dos países-membros, a fim de receber diferentes comentários que permitissem 
melhorá-lo. 

  
 Assinalou-se que, com o mesmo espírito e por sugestão do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) do Uruguai, a Secretaria-Geral da ALADI solicitou apresentar o 
trabalho realizado na reunião do Grupo de Trabalho sobre Classificações 
Internacionais da Conferência Estatística das Américas, que teve lugar de 25 a 29 de 
setembro em Havana, Cuba. Essa apresentação foi realizada pela Delegada de Cuba 
perante a RECOMEX, Sra. María Isabel Arocha. 

 
 A Secretaria-Geral destacou que até a presente data tinha recebido comentários 
onde se constatam diferenças das delegações de Cuba e México. No caso de Cuba, 
as diferenças não alcançam 1% dos casos e no caso do México, 11% dos casos. 
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 Como resultado do intercâmbio de ideias, os delegados valorizaram o trabalho 
realizado, a necessidade de divulgá-lo e de continuar com os trabalhos de análise das 
diferenças que ainda se suscitem a fim de contar com uma primeira revisão das 
tabelas de correlação. 

 
 

2.5. Apresentações  
 

• Classificação de comércio: Estatísticas de comércio segundo intensidade 
tecnológica incorporada.  
Santiago Díaz, Banco Central do Equador (BCE), Equador. 

 
 O Sr. Santiago Díaz apresentou a experiência do BCE na implementação da 
Classificação de Intensidade Tecnológica.  
 
 Comentou que o trabalho para sua implementação levou três anos de tarefa e a 
matriz alcançada tem cerca de 14.000 registros. A Classificação segundo intensidade 
tecnológica que utiliza o BCE foi a elaborada pela CEPAL. Embora o propósito inicial 
da mesma tenha sido determinar a intensidade tecnológica nas exportações de 
manufaturas de países em desenvolvimento, o BCE a implementou tanto para 
exportações quanto para importações.  Utilizam-se três categorias básicas: bens 
primários, bens industrializados e outras transações. Por sua vez, os bens 
industrializados se classificam em quatro: manufaturas baseadas em recursos 
naturais, manufaturas de baixa tecnologia, manufaturas de tecnologia média e 
manufaturas de alta tecnologia.  
 
 Comentou que para sua implementação o BCE, com base na CUCI Rev. 3, 
estabeleceu uma correspondência com o Sistema Harmonizando e foi se codificando a 
intensidade tecnológica com um código numérico. Indicou que no sistema dispõe-se 
de informação desde 2012 a 2017 embora a intenção seja poder ampliar a cobertura 
temporal da mesma a anos anteriores. 
 
 Mencionou que da análise da informação é possível concluir que ao longo do 
tempo não houve mudanças na estrutura das exportações e importações do Equador 
segundo a classificação da intensidade tecnológica incorporada, sendo um país 
exportador principalmente de bens primários. 
 
 

• Classificações do comércio segundo intensidade tecnológica incorporada. 
Fernando Correa, Secretaria-Geral da ALADI. 
 

 O Sr. Fernando Correa explicou, em primeiro lugar, os motivos que originam o  
interesse de medir a Intensidade tecnológica do  comércio. Analisou os principais 
indicadores, tanto diretos quanto indiretos, que se utilizam para medir este fenômeno, 
indicando as limitações de cada um. Posteriormente, apresentou medições da 
intensidade tecnológica do comércio da ALADI, desagregando as mesmas segundo 
destino das exportações. 
 
 Finalmente, como reflexão final destacou que, embora os diversos indicadores 
utilizados para medir a intensidade tecnológica do comércio da ALADI tenham suas 
limitações, mostram de forma muito clara que a qualidade do comércio intra-regional é 
superior à correspondente às vendas extra-regionais. 
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• Inovações em matéria de divulgação de resultados para a Balança Comercial de 
Mercadorias do México, utilizando o esquema de dados abertos. 
Lázaro Trujillo, Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), México. 

 
 O Sr. Trujillo comentou que o INEGI, em seu papel de Coordenador do Sistema 
Nacional de Informação Estatística e Geográfica, estabeleceu as disposições para que 
os Conjuntos de Dados gerados e administrados pelas Unidades do Estado sejam 
colocados à disposição do público como Dados Abertos, com o propósito de facilitar 
seu acesso, uso, consulta, reutilização e redistribuição para qualquer fim. 

 
 Enumerou de forma geral as características dos dados abertos e destacou a 
necessidade de publicar, além dos dados, os metadados, catálogos, dicionário de 
dados e modelos entidade-relação que permitam a correta interpretação da 
informação.  

 
 Nesse sentido, mostrou on-line o site do INEGI e acessou a página da Balança 
Comercial do México, que apresenta três opções de descarga em dados abertos: 
anual, mensal e mensal por modo de transporte por aduana e capítulo. A série mensal 
corresponde ao período 2012 – 2017; comentou que estão trabalhando para poder 
oferecer no ano próximo a série 2007-2018 e a intenção é gerar dados desde o ano 
2000.  

 
 O Sr. Trujillo concluiu que os dados abertos permitem a automatização das 
atualizações, garantem a correta interpretação dos dados e facilitam a utilização das 
cifras. Enquanto que, ao definir um formato padrão, permitem a compatibilidade entre 
diferentes plataformas. 

 
 Por último, comentou que um dos objetivos do atual Governo Federal é que ao 
concluir esta administração toda unidade pública que gere dados estatísticos de 
interesse para o país os apresente nessa plataforma. 

 
 
• Avanços nos trabalhos para a implementação da nova tarifa estatística a 10 
dígitos no México. 
Lázaro Trujillo, Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), México. 
 

 O Sr. Trujillo comentou os aspectos metodológicos e os trabalhos que estão 
sendo realizados para uma reestruturação da Tarifa da Lei dos Impostos Gerais de 
Importação e de Exportação (TIGIE), buscando melhorar a política comercial e os 
processos aduaneiros, bem como garantir a continuidade da estatística na matéria. 

 
 Com efeito, mencionou e descreveu as diferentes fases que levou este processo, 
bem como os critérios levados em conta tanto para a eliminação quanto para a criação 
de códigos.   
 
 Entre suas conclusões assinalou que a compactação da TIGIE simplificará o 
processo aduaneiro, ao agrupar mercadorias com as mesmas características, 
unidades de medida e tarifas.  
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• Evolução do comércio negociado no âmbito da ALADI 1993-2015. 
Sebastián Villano, Secretaria-Geral da ALADI.  

 
  O Sr. Villano assinalou que os objetivos deste Estudo foram analisar as 
tendências de longo prazo do comércio negociado entre os países-membros e, em 
particular, identificar o impacto que tiveram os Acordos preferenciais sobre o mesmo.  
 
  Após realizar algumas precisões metodológicas sobre a variável objeto de 
análise, o comércio negociado, descreveu os principais resultados do Estudo. Nesse 
sentido, destacou o dinamismo que evidenciou o comércio negociado no longo prazo. 
Não obstante, precisou que o comércio intra-regional cresceu a um ritmo inferior que o 
comércio global da ALADI. Assinalou, ainda, que os Acordos acarretaram um processo 
de recanalização muito significativo do comércio para o uso das preferências tarifárias. 
 
  Por último, mencionou alguns avanços de um estudo que se encontra em pleno 
desenvolvimento que tenta vincular o aprofundamento das preferências tarifárias com 
um maior dinamismo do comércio. Neste sentido, apresentou resultados que 
confirmam, em termos gerais, a hipótese mencionada. 
 
 
3. Recomendações 

 
As Delegações participantes da XIX RECOMEX acordaram submeter à 

consideração do Comitê de Representantes da ALADI as recomendações detalhadas 
no documento ALADI/RE.COMEX/XIX/di 6. 

 
 
 

4. Encerramento da XIX RECOMEX 
 

O encerramento da reunião esteve a cargo do Dr. Christian Leroux, Chefe a.i. 
do Departamento de Acordos e Negociações da ALADI, que agradeceu a participação 
das delegações nacionais e dos organismos internacionais observadores, destacando 
que com sua contribuição ajudam a enriquecer o conteúdo e o desenvolvimento da 
reunião.  

 
 
 

___________________ 
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