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RECOMENDAÇÕES DA XIX RECOMEX 
 
 

As delegações dos organismos nacionais dos países-membros da ALADI, 
como resultado dos trabalhos realizados no âmbito da XIX RECOMEX, acordaram 
elevar ao Comitê de Representantes da Associação as seguintes Recomendações: 
 

 
Primeira Recomendação  
 

Apoiar as atividades relativas ao desenvolvimento e manutenção de software, 
aperfeiçoamento e atualização do site da ALADI e, em particular, do Sistema de 
Informação de Comércio Exterior (SICOEX). 

 
 
Segunda Recomendação  
 

Encomendar à Secretaria-Geral a atualização do “Manual de Instruções” à luz 
da atualização das recomendações e padrões internacionais, com especial foco nos 
conceitos e definições que afetam os critérios estabelecidos para o fornecimento de 
informação dos organismos nacionais à Secretaria-Geral.  

 
 
Terceira Recomendação  

 
Oferecer assistência técnica aos países que apresentam dificuldades para o 

fornecimento de informação básica de comércio exterior, conforme os padrões 
estabelecidos no “Manual de Instruções para o fornecimento uniforme dos dados de 
comércio exterior”, priorizando os países-membros que registram maior atraso no 
fornecimento da informação à Secretaria-Geral.  
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Quarta Recomendação  
 

Encomendar à Secretaria-Geral continuar avançando no processo de 
ampliação da abrangência geográfica da informação sobre comércio exterior de 
mercadorias de países latino-americanos e caribenhos divulgada mediante o SICOEX, 
bem como homogeneizar a abrangência temporal da informação correspondente aos 
países-membros da Associação.  
 
Quinta Recomendação 

 
Encomendar à Secretaria-Geral continuar trabalhando, em conjunto com os 

organismos nacionais responsáveis pelo fornecimento da informação, no levantamento 
e divulgação dos metadados referidos à informação de comércio exterior de 
mercadorias que se apresenta no SICOEX. 
 
Sexta Recomendação 

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

mediante o SICOEX, informação disponível do comércio exterior de mercadorias 
expressa em peso bruto ou peso neto e das posições tarifárias em que for possível. 
 
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 suas revisões que, periodicamente, 
forem realizadas.  
 

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 pelo INEGI 
(México) e pela ONEI (Cuba) e incorporar as mudanças necessárias em uma versão 
revista. 

 
A partir da versão revista das tabelas de correlação, solicitar aos especialistas 

da Seção Classificação Estatísticas das Nações Unidas, em nome do fórum técnico 
RECOMEX, mediante seu serviço aos usuários da CIIU (Classifications Hotline), a 
revisão e a divulgação das tabelas de correlação SH 2012 – CIIU Rev.4 e SH 2017 –
CIIU Rev.4. 

 
 

__________ 
 


