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O que é a ALADI e quais são os seus objetivos?

A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) é o maior grupo 
latino-americano de integração. Os seus treze países-membros – Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela, e proximamente a Nicarágua, que está em processo de incorporação – 
abrangem uma área de cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados e contam 
com mais de 500 milhões de habitantes.

O Tratado de Montevidéu 1980 (TM80), marco jurídico constitutivo e 
regulador da ALADI, foi assinado em 12 de agosto de 1980, em Montevidéu, 
Uruguai, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico-social, 
harmônico e equilibrado da região e de conformar, a longo prazo e em forma 
gradual e progressiva, um mercado comum latino-americano.

A sede da ALADI é localizada em Montevidéu, República Oriental do Uruguai.

Quais são os princípios gerais da ALADI?

Tanto na aplicação do TM80 quanto na evolução para a consecução dos seus objetivos, a Associação apóia-se nos seguintes 
princípios gerais: pluralismo em matéria política e econômica, convergência progressiva de ações parciais para a formação de um 
mercado comum latino-americano, �exibilidade, multiplicidade nas formas de concertação de instrumentos comerciais e tratamentos 
diferenciais conforme o nível de desenvolvimento dos países-membros. 

A esse respeito, existem na ALADI três categorias de países, diferenciados em função de suas características econômico-
estruturais, a saber: países de menor desenvolvimento econômico relativo (PMDERs), países de desenvolvimento médio e outros países-
membros.
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Quais os mecanismos previstos pelo TM80 para alcançar os seus objetivos?

A ALADI propicia a criação de uma área de preferências econômicas na região com o objetivo �nal de conformar um mercado 
comum latino-americano mediante três mecanismos:

•	 Preferência tarifária regional (aplicável a produtos originários dos países-membros com referência às tarifas em vigor para 
terceiros países).  

•	 Acordos de alcance regional (com a participação de todos os países-membros).

•	 Acordos de alcance parcial (com a participação de dois ou mais países-membros, mas não da totalidade).

Tanto os acordos regionais quanto os de alcance parcial (artigos 6 a 9) podem abranger diversas matérias, como desgravação 
tarifária e promoção do comércio, complementação econômica, comércio agropecuário, cooperação �nanceira, tributária, aduaneira e 
sanitária, preservação do meio ambiente, cooperação cientí�ca e tecnológica, promoção do turismo, normas técnicas e muitas outras 
áreas previstas a título expresso ou não no TM80 (artigos 10 a 14).

Portanto, pode-se a�rmar que o TM80 é um “tratado-quadro”, ao amparo do qual os países-membros podem assinar acordos 
da mais diversa natureza. 

Como se inscreve o TM80 no âmbito da OMC?

Tendo em vista que o TM80 está noti�cado à Organização Mundial do Comércio (OMC) sob a denominada “Cláusula de 
Habilitação” e que a mesma constitui uma exceção ao princípio de Nação Mais Favorecida, as preferências tarifárias e os compromissos 
em matéria de redução ou de eliminação de medidas não tarifárias que os países-membros estabelecerem no âmbito de acordos 
assinados ao amparo do Tratado não serão extensivos para o resto dos países-membros da OMC.

Quem pode aderir ao TM80?

No artigo 58 do TM80, estabelece-se que o Tratado está aberto à adesão daqueles países da América Latina que assim o solicitem.
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Quais os requisitos para ser país-membro da ALADI?

Os requisitos para ser país-membro da ALADI são:

•	 Ser país latino-americano.

•	 Aderir sem reservas ao TM80.

•	 Aderir aos Acordos Regionais existentes

•	 Aceitar que lhe sejam aplicáveis todas as disposições aprovadas até o momento da adesão pelos órgãos da Associação 

(Resoluções do Conselho de Ministros, da Conferência de Avaliação e Convergência e do Comitê de Representantes).

Qual o procedimento a seguir para concretizar a adesão ao TM80?

1. Solicitação de adesão ao TM80

O país interessado deverá apresentar a sua solicitação de adesão ao TM80, mediante comunicação formal da sua autoridade 
competente, ao Presidente do Comitê de Representantes e ao Secretário-Geral da ALADI. Geralmente, solicita-se, na nota dirigida ao 
Secretário-Geral, o envio da nota para o Presidente do Comitê de Representantes, que é anexada à primeira. 

2. Consideração da solicitação pelo Grupo de Trabalho no âmbito do Comitê de Representantes

O Comitê de Representantes, mediante Resolução, encarrega ao Grupo de Trabalho criado pela Resolução 239 (CR) o exame da 
solicitação da adesão apresentada. 

O Grupo de Trabalho, conformado com a participação de todos os países-membros, estuda a solicitação de adesão e, uma vez 
concluídas a suas tarefas, apresenta o seu Relatório Final junto ao Comitê de Representantes. O documento inclui os requisitos para 
a adesão, bem como a proposta de inclusão do país solicitante em uma das três categorias de países-membros estabelecidas pela 
Resolução 6 do Conselho de Ministros da ALALC, levando em consideração suas características econômico-sociais.
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3. Aprovação do Relatório Final do Grupo de Trabalho pelo Comitê de Representantes e envio do mesmo para o país 
solicitante

O Comitê de Representantes examina o Relatório Final do Grupo de Trabalho, aprova-o mediante Resolução e envia cópia do 
mesmo para o país solicitante para o seu conhecimento e aceitação das condições da adesão. 

4. Conformidade do país solicitante com os requisitos da adesão

A �m de continuar com o processo de adesão, o país solicitante deverá manifestar, mediante comunicação formal, sua 
conformidade com os termos do Relatório Final.

5. Convocatória do Conselho de Ministros

Uma vez aceitos pelo país solicitante os requisitos contidos no Relatório Final, o Comitê de Representantes convoca o Conselho 
de Ministros. Dito órgão conta com a atribuição para aceitar as solicitações de adesão ao TM80 e deve decidir, a esse respeito, com a 
presença da totalidade dos países-membros, com dois terços dos votos a�rmativos e sem votos negativos.

A adesão é aceita por Resolução do Conselho de Ministros, que estabelece as condições para a mesma.  

6. Comunicação da decisão do Conselho de Ministros para o país aderente  

Uma vez que o Conselho de Ministros resolve sobre a adesão ao TM80 solicitada e sobre suas condições, o Presidente de dito 
órgão ou o Presidente do Comitê de Representantes comunica a decisão ao governo do país aderente e envia cópia da Resolução 
correspondente. 

7. Elaboração dos projetos de Protocolo de Adesão do país aderente aos Acordos Regionais

A Secretaria-Geral da ALADI elabora os projetos de Protocolos de Adesão do país aderente aos Acordos Regionais existentes e os 
coloca para consideração dos países-membros. Uma vez obtida a conformidade deles, envia os projetos para conhecimento do país 
aderente.

O país aderente deve comunicar à Secretaria-Geral sua Lista de Exceções à Preferência Tarifária Regional (PTR), podendo 
incluir um número de itens, expressados na NALADI/NCCA, não superior ao estabelecido para a categoria de país em que 
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tenha sido incluído o referido país1. A de�nição sobre os produtos que podem 
ser colocados na Lista de Exceções é unilateral. Ditas exceções são aplicadas 
para todo o resto dos países-membros. 

Outrossim, o país aderente, em consulta com os PMDERs membros, 
deverá estabelecer suas respectivas Listas de Abertura de Mercados (LAMs) 
em favor desses países, tal como surge do compromisso contido nos Acordos 
Regionais de Abertura de Mercados correspondentes2.

As LAMs são outorgadas por todos os países-membros da ALADI, 
incluídos os PMDERs, para os PMDERs. As listas de produtos que as compõem 
não têm limites nem mínimo ou máximo em termos de quantidade de itens, são 
negociadas pelo país aderente e cada PMDER (pelo que podem diferir de um país 
para outro) e devem ser expressadas na Nomenclatura da ALADI (NALADI/SH) 
em vigor ao momento da adesão.

Caso o país aderente seja catalogado como PMDER, deve assinar-
se um Acordo Regional de Abertura de Mercados em seu favor nos termos 
estabelecidos no parágrafo anterior, sendo a Secretaria-Geral a encarregada 
de elaborar e colocar para consideração dos países o projeto de Acordo. Neste 
caso, o país aderente deve outorgar uma LAM para cada PMDER existente e, por 
sua vez, é bene�ciário de uma LAM de cada um dos países-membros.

O procedimento geralmente utilizado para negociar a composição das 
Listas é o da petição pelo PMDER e da oferta pelo outorgante, embora não haja 
impedimentos para a inversão da referida ordem.

1  A Lista de Exceções à PTR pode incluir até 1920 itens da NALADI/NCCA para o caso dos PMDERs, até 960 para o caso de países de desenvolvimento médio e até 480 
para outros países.
2  As Listas de Abertura de Mercados (LAMs) constituem listas de produtos para os que cada país-membro da ALADI outorga a cada PMDER 100% de preferência 
tarifária como parte do princípio de tratamento especial e diferenciado em favor desses países.
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8. Depósito do Instrumento de Adesão ao TM80 e assinatura dos Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais 
existentes e, em seu caso, do Acordo Regional LAM em favor do país aderente

Uma vez que os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes e que o Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor do 
país aderente, em seu caso, estiverem prontos para ser assinados, o país aderente procede ao depósito de seu instrumento de Adesão 
ao TM80 no Ministério das Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai, por ser dito Ministério o depositário do Tratado.

 Na mesma data do depósito do Instrumento de Adesão ao TM80, o país aderente e os países-membros assinam os Protocolos 
de Adesão aos Acordos Regionais existentes e, em seu caso, o Acordo Regional LAM em favor do país aderente.

 Quem assinar pelo país aderente os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes e, em seu caso, o Acordo Regional 
LAM em favor do referido país, deve apresentar, junto à Secretaria-Geral da ALADI, as plenipotências cabíveis.

9. Vigência do TM80 e dos demais instrumentos assinados pelo país aderente 

O país aderente deve colocar em vigor tanto o Tratado quanto os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes, trinta 
dias corridos a partir do dia seguinte ao depósito de seu instrumento de Adesão ao TM80.

   
10. Incorporação do país aderente como país-membro da ALADI

O país aderente termina seu processo de adesão e se transforma em país-membro da ALADI após ter cumprido com a obrigação 
de colocar em vigor tanto o TM80 quanto os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes.

11. Realização de Missões Técnicas e assistência da Secretaria-Geral no processo de adesão

Cabe salientar que em qualquer fase do processo de adesão podem realizar-se Missões Técnicas, solicitadas tanto pelo Grupo de 
Trabalho que considera a solicitação quanto pelo próprio país aderente, com o propósito de intercambiar informações sobre qualquer 
aspecto relativo à adesão.
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Também, a Secretaria-Geral oferece assistência permanente tanto ao país aderente quanto aos países-membros durante todo o 
processo de adesão, de forma a concretizar a referida adesão no menor tempo possível e na forma estabelecida pelas normas em vigor.

Quais os benefícios de aderir ao TM80?

1. Benefícios derivados da Preferência Tarifária Regional

Os países que solicitam a adesão ao TM80 devem, ainda, aderir aos acordos regionais existentes ao momento de sua incorporação. 
O Acordo Regional N° 4, que institui a Preferência Tarifária Regional (PTR), consiste na outorga de uma preferência recíproca, que varia 
segundo a categoria de país de que se trate, a todos os produtos não contidos nas listas de exceções determinadas por cada país, bem 
como na não aplicação de restrições não tarifárias. 

A esse respeito, caso o país aderente seja categorizado como PMDER, as preferências recebidas pela PTR caberiam a 20% da parte 
dos PMDERs, 28% dos países de desenvolvimento médio e 40% do resto dos países.
 Caso o país seja categorizado como de desenvolvimento médio, as preferências recebidas serão de 12%, 20% e 28%, 
respectivamente.

2. Outros Acordos Regionais

Também, o país aderente seria membro de:

•	 O Acordo Regional de Cooperação Cientí�ca e Tecnológica (Convênio-Quadro), cujo objetivo é promover a cooperação regional 
orientada tanto para a criação e desenvolvimento do conhecimento quanto para a aquisição e divulgação da tecnologia e sua 
aplicação (AR.CYT N° 6);

•	 O Acordo Regional de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Cientí�ca, orientado à formação 
de um mercado comum de bens e serviços culturais destinado a outorgar um marco amplo para a cooperação educacional, 
cultural e cientí�ca dos países signatários e a melhorar e elevar os níveis de instrução, capacitação e conhecimento recíproco dos 
povos da região (AR.CEYC N° 7); e
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•  O Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio mediante a Superação de Barreiras Técnicas ao Comércio (AR.OTC N° 8), cujo 
objetivo é evitar que a elaboração, a adoção e a aplicação dos Regulamentos Técnicos, das Normas Técnicas e a Avaliação da 
Conformidade se constituam em barreiras técnicas desnecessárias para o comércio intra-regional. 

3.   Benefícios derivados do Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor do país aderente

Caso o país aderente seja categorizado como PMDER, os demais países deverão assinar em seu favor um Acordo Regional 
de Abertura de Mercados. No Acordo, cada um dos demais países-membros da ALADI outorgará, de forma unilateral, acesso ao seu 

mercado, livre de tarifas de importação, a uma lista negociada de produtos, 
preferentemente industriais, da oferta exportável do país aderente. 

4.            Assinatura de Acordos com os restantes países-membros

Pertencer ao maior grupo de integração latino-americano oferece 
a possibilidade de assinar acordos da mais diversa natureza com os 
restantes países-membros. Visto que o objetivo a longo prazo do TM80 
é a conformação de um mercado comum, em seu âmbito cabem os 
temas mais diversos, dentre os quais, preferências tarifárias e redução ou 
eliminação de medidas não tarifárias no comércio de bens, serviços, dupla 
tributação, complementação econômica e cooperação.

Considerando que o TM80 está amparado na Cláusula de 
Habilitação, os compromissos em matéria de redução ou eliminação de 
tarifas e de medidas não tarifárias contidas nos referidos acordos não são 
extensivos ao resto dos países-membros da OMC. 

Caso o país aderente seja categorizado como PMDER poderá 
negociar acordos com os países-membros da ALADI ao amparo do Princípio de Tratamento Diferencial mais favorável estabelecido no 
TM80 para esta categoria de países.
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5. Não extensão de benefícios outorgados a terceiros países em acordos assinados com anterioridade 

 Os benefícios que o país aderente tenha outorgado a outros países não membros da ALADI em acordos assinados com 
anterioridade à sua adesão não devem ser estendidos aos países-membros da Associação. 

6. Participação na iniciativa COD

A Certi�cação de Origem Digital constitui uma das principais contribuições da ALADI para a facilitação do comércio internacional. 
Trata-se de uma iniciativa regional referida à digitalização de procedimentos comerciais internacionais a respeito da implementação de 
certi�cados de origem eletrônicos assinados digitalmente nas operações de comércio internacional.

Aderir ao TM80 signi�caria acessar um sistema de certi�cação de origem baseado no documento eletrônico, a assinatura 
digital e a transmissão eletrônica dos dados, com todos os benefícios providos por este sistema, a saber, segurança, con�abilidade, 
transparência, autenticidade e não repúdio.  

É um procedimento facilitador do comércio internacional, que impulsiona e fortalece os mecanismos de integração regional 
e propicia a participação dos operadores públicos e privados relacionados ao comércio exterior e à atividade aduaneira. Permite ter o 
imediato reconhecimento dos assinantes dos CODs nas aduanas dos países-membros da ALADI e conta com uma tecnologia provada 
e validada pelos países-membros. 

 Também, contribui para o cuidado do meio ambiente reduzindo o uso do papel.

7. Estudos realizados pela ALADI de interesse para os países-membros

A ALADI realiza estudos sobre diversos temas econômicos e comerciais de interesse para seus países-membros, que são utilizados 
pelos países ao momento de tomar decisões de política econômica e comercial. O país que aderir ao TM80 terá a possibilidade de ser 
incluído nos referidos estudos.

 Dentre os temas de estudo, podemos mencionar os seguintes: evolução do comércio negociado e aproveitamento das 
preferências; composição e características do comércio intra-regional; brecha digital e suas repercussões nos países-membros da ALADI; 
levantamento do estado de situação digital dos países-membros da ALADI nos processos relacionados ao comércio internacional; situação 
e perspectivas do comércio eletrônico nos países da ALADI; uso atual e potencial das tecnologias de informação e das comunicações 
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no setor empresarial dos países-membros da ALADI; incidência da logística do comércio internacional na competitividade dos países-
membros da ALADI, bem como diversos estudos sobre transporte e infraestrutura na região.

8. Sistema de Informação de Comércio Exterior da ALADI (SICOEX)

A ALADI conta com um moderno Sistema de Informação de Comércio Exterior (SICOEX) integrado por uma série de bases de 
dados relativas a estatísticas de comércio de bens, tarifas dos países-membros, preferências tarifárias e medidas reguladoras do comércio.

A Base de Dados de Estatísticas de Comércio contém as estatísticas de exportação e 
importação de todos os países-membros entre eles e com o resto do mundo, em nível de 
item tarifário nacional, totais de comércio e principais produtos operados. A Base tem sido 
reconhecida mundialmente pelo seu nível de consistência, grau de atualização e con�abilidade 
das fontes de informação. 

A Base de Dados de Tarifas, atualizada em tempo real conforme informações proporcionadas pelos países-membros, contém as 
tarifas gerais aplicáveis por estes a terceiros países, bem como informações relativas às preferências tarifárias, às preferências negociadas 
no âmbito dos acordos assinados pelos seus membros ao amparo do TM80 e às de medidas reguladoras do comércio (medidas não 
tarifárias aplicadas pelos países-membros à importação de mercadorias).

 Aderir ao TM80 implica, por um lado, ser incluído nas referidas bases de dados, objeto de consulta permanente pelos agentes de 
comércio exterior, considerando tanto o setor público quanto o setor privado exportador e importador e, por outro lado, ter acesso a 
informações ou trabalhos preparados pela Secretaria-Geral de adição ou eliminação de informações não disponíveis para países não 
membros. 

9. Correlação de nomenclaturas

 A ALADI conta com uma Nomenclatura regional denominada NALADI/SH, utilizada pelos países-membros para expressar as 
preferências que os países se outorgam no âmbito dos acordos assinados. Não obstante, em alguns acordos anteriores, os países têm 
optado por registrar as preferências em suas nomenclaturas nacionais. 
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A esse respeito, a ALADI dispõe de um Sistema de Correlações de Nomenclaturas Tarifárias (SICONA), que contém as correlações 
das Nomenclaturas Nacionais dos países-membros e das Nomenclaturas Regionais (NCM do MERCOSUL, e NANDINA da Comunidade 
Andina) entre si.

Também, elabora as correlações da Nomenclatura da Associação (NALADI/SH) entre suas diversas versões e com as nomenclaturas 
sub-regionais e nacionais dos países-membros baseados na mesma versão do Sistema Harmonizado.

Este sistema de correlações constitui uma ferramenta fundamental de facilitação do comércio, visto que possibilita aos 
operadores comerciais dos países-membros e às autoridades de controle identi�car, em sua nomenclatura nacional, os produtos 
que recebem preferências no âmbito dos acordos da 
ALADI. Isto é de grande utilidade na hora de negociar 
preferências tarifárias com outros países, como no 
momento de apresentar as declarações de importação 
junto à administração aduaneira, aproveitando o 
tratamento preferencial acordado. 

O país que aderir ao TM80 poderá acessar 
a correlação de sua nomenclatura nacional com as 
nomenclaturas de cada um dos países-membros da 
ALADI e com a NALADI/SH.

10.  Atividades de cooperação e formação

 A ALADI, através de sua Secretaria-Geral, realiza 
atividades de cooperação com os países-membros, 
prestando assistência técnica e brindando capacitação 
para negociadores e demais funcionários estatais em 
matéria de acordos comerciais em vigor no âmbito da 
ALADI. As capacitações estão focadas, especialmente, 
em brindar conhecimentos sobre regras de origem e 
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certi� cação de origem digital, salvaguardas, solução de controvérsias, medidas tarifárias e não tarifárias e facilitação do comércio, bem 
como na interpretação e elaboração de ferramentas de inteligência comercial, organização e realização de rodadas de negócios, feiras 
comerciais e seminários. 

Para a implementação das referidas atividades, a Secretaria conta com os seus próprios recursos e com a cooperação de 
diferentes organismos internacionais, regionais e locais que contribuem para o fortalecimento dos serviços oferecidos pela Associação 
em favor dos países-membros. Nesse sentido, a Secretaria tem uma agenda de trabalho com organismos como a CAF, a CEPAL, a FAO, a 
OMC, o PNUD e com numerosas universidades.

 Em matéria de capacitação, cabe salientar que a ALADI contará, no segundo 
semestre de 2013, com um Centro Virtual de Formação que incluirá, em sua primeira 
etapa, um curso sobre o processo de integração no âmbito da ALADI, outro sobre o 
Convênio de Pagamentos e um terceiro sobre Certi� cação de Origem Digital. Os cursos 
serão direcionados principalmente a funcionários governamentais dos países-membros 
da ALADI.  

 Também, a Secretaria presta assessoramento a funcionários governamentais, câmaras empresariais, empresários e público em 
geral sobre os temas dos Acordos assinados ao amparo do TM80. 

Cabe destacar os serviços de apoio ao empresário da Secretaria-Geral, especialmente para as micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs), durante rodadas de negócios ou feiras comerciais, via o site da Associação ou mediante resposta a consultas 
realizadas por correio eletrônico. Estes serviços abrangem temas como normas em vigor em matéria de comércio exterior, preferências 
outorgadas e recebidas, tratamento de produtos procedentes de zonas francas, guias de importação e exportação, acesso a diretorias 
de exportadores, importadores, fabricantes e entidades empresariais e a calendários de feiras e eventos.

A Secretaria-Geral da ALADI prepara diversas ferramentas de inteligência comercial - Foco ALADI: Oportunidades Comerciais e 
Foco ALADI: Análise de Competitividade - que permitem a análise detalhada dos � uxos de comércio visando desenhar estratégias para 
a busca de oportunidades de negócios no mercado regional para novos produtos e/ou ampliar as oportunidades de comercialização 
dos que já estão inseridos nele. 
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Mediante o Foco ALADI: Oportunidades Comerciais, são identi�cadas as oportunidades comerciais dos produtos de um 
determinado país de entrar ou de ampliar suas vendas no mercado de outro país-membro. 

O Foco ALADI - Análise de competitividade é um instrumento que permite explorar as possibilidades de internacionalização 
das empresas identi�cando a situação competitiva atravessada pelos produtos de um país nos restantes mercados que compõem a 
Associação, visando incentivar um uso mais e�ciente dos acordos comerciais em vigor.  

Adicionalmente, em cooperação com as agências de promoção do comércio dos países-membros e/ou encarregados de 
negócios dos países-membros no exterior, preparam-se análises especiais destinadas a facilitar a penetração de um produto no 
mercado regional.

A ALADI conta, aliás, com um espaço virtual voltado especialmente para a promoção do comércio entre as MPMEs da região e 
destas com o resto do mundo, sendo possível publicar de forma gratuita ofertas e demandas de produtos e serviços de representação e 
divulgação, gerar contatos com outras empresas, conhecer eventos, acessar notícias de setores de interesse e realizar consultas técnicas.

Também, a Associação está trabalhando na de�nição dos elementos de um programa de cooperação regional em matéria de 
estatísticas de comércio de serviços. 

11. Atividades de Promoção do Comércio

A ALADI, através de sua Secretaria-Geral, realiza atividades de promoção do 
comércio, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da rede empresarial e do 
comércio intra-regional dos países-membros mediante a divulgação dos serviços da 
ALADI, contribuindo com ferramentas de informação úteis para tomar decisões quando da 
realização de negócios internacionais, aproveitando a rede de acordos comerciais existente 
no âmbito da Associação. 

Entre os serviços de assistência técnica oferecidos pela Secretaria-Geral a instituições 
governamentais, câmaras empresariais e empresários da área de promoção do comércio, 
podemos destacar: 
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1.	 HelpDesk ALADI: Assistência técnica, divulgação dos serviços e das ferramentas de apoio ao empresário oferecidos pela 
ALADI com vistas a um melhor aproveitamento das preferências comerciais contidas nos Acordos entre os empresários 
que participam das Rodadas Internacionais de Negócios.  

2.	 Stand ALADI: Assistência técnica e divulgação dos serviços e das ferramentas de apoio ao empresário oferecidos pela 
ALADI. É direcionado principalmente às MPMEs e visa um melhor aproveitamento das preferências comerciais contidas 
nos Acordos entre os empresários que participam de Feiras Empresariais Internacionais. 

3.	 Conferência ALADI: Divulgação dos diversos temas contidos na agenda da ALADI, visando aprofundar as atividades da 
Associação e dimensionar sua contribuição para o processo de integração regional na América Latina, em seminários ou 
conferências voltadas para o setor empresarial.

4.	 Rodada de Negócios ALADI: Organização e/ou coordenação de rodadas de negócios nacionais e internacionais. As rodadas 
de negócios internacionais visam à promoção do comércio intra-regional, enquanto as rodadas nacionais põem o foco 
na promoção dos negócios dentro de um setor de atividade.  

5.	 Consultas especí�cas: por meio do site institucional ou mediante correio eletrônico, recebemos consultas sobre diversos 
temas relacionados às normas em vigor em matéria de comércio exterior, preferências outorgadas e recebidas, 
tratamento de produtos procedentes de zonas francas, guias de importação e exportação, acesso a diretorias de 
exportadores, importadores, fabricantes e entidades empresariais.

  
6.	 www.pymeslatinas.org: a ALADI conta com um portal para as micro, pequenas e médias empresas da região cujo objetivo 

é o acompanhamento das referidas empresas em suas estratégias de internacionalização. Trata-se de um mercado 
virtual que facilita a divulgação de ofertas e demandas de produtos e serviços e a conexão de empresas vendedoras 
com compradoras, e brinda, ainda, informações sobre novidades empresariais, comércio regional, instituições de apoio 
às MPMEs e sobre o uso de ferramentas de inteligência comercial. 

7.	 A ALADI desenvolve e atualiza diferentes ferramentas de inteligência comercial com o propósito de incrementar a 
participação das MPMEs no comércio intra-regional e de fazer um melhor uso dos benefícios derivados dos acordos em 
vigor. Atualmente, encontram-se disponíveis na web e grátis as seguintes ferramentas: 
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a)	 “Análise de Oportunidades Comerciais” que permite a identi�cação de oportunidades de ampliação das vendas ou 
de inserção de novos produtos de um país-membro da ALADI no mercado de outro país-membro.

b)	 “Análise de Competitividade” mediante a qual é possível caracterizar a situação competitiva dos produtos de
um país no mercado de outro país-membro, constituindo um instrumento útil para de�nir uma estratégia de 
exportações.

c) “Taxa de Câmbio Real” através da qual é possível observar a evolução dos preços relativos de uma cesta de
produtos para facilitar o acesso a informações orientadoras para o empresário MPMEs.

Adicionalmente, em cooperação com as agências de promoção do comércio dos países-membros e/ou encarregados de 
negócios dos países-membros no exterior, são elaboradas análises especiais destinadas à facilitação da entrada de um produto no 
mercado regional. 

12.  Os programas especiais de cooperação em favor dos PMDERs

Caso o país aderente pertença à categoria PMDER, poderá ser bene�ciário de programas especiais de cooperação, os quais podem 
abranger, entre outros, os temas a seguir: 

•	 Realização de estudos de mercado, per�s detalhados, pré-viabilidade e viabilidade de projetos que impliquem a possível 
constituição de novas empresas ou reorganização das existentes.

•	 Promoção de empresas multinacionais latino-americanas, para a produção e comercialização de produtos que poderão ser 
incorporados às Listas de Abertura de Mercados que favorecem o respectivo país de menor desenvolvimento econômico relativo.

•	 Cooperação tecnológica e gerencial, bem como a capacitação de pessoal técnico e empresarial.

•	 Ações conjuntas em relação a projetos de interesse comum, com o propósito de obter �nanciamento destinado à sua execução, 
à assistência técnica e à aquisição de maquinaria e equipamentos a �m de efetuar negociações para acessar determinados 
mercados de terceiros países.
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•    Programas e ações de cooperação nas áreas de pré-investimento, financiamento e tecnologia, com o objetivo de facilitar o 
aproveitamento das desgravações tarifárias. 

Como forma de �nanciar a realização desses projetos de cooperação em favor dos PMDERs, destina-se uma parcela especí�ca do 
orçamento da Associação. Cabe salientar que a quota-parte dessa parcela, correspondente a cada PMDER, é equivalente ao montante da 
contribuição feita por cada um desses países para o orçamento anual da Associação.  

Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos

O Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos da ALADI é um mecanismo multilateral de compensação de pagamentos 
entre os bancos centrais3 da região para facilitar, sustentar e ampliar o comércio recíproco e as relações �nanceiras de seus respectivos 
países, aplicável às relações entre determinados países (países da ALADI, com exceção de Cuba e Panamá, mais a República Dominicana).

O Convênio de Pagamentos conta com dois 
componentes: um mecanismo de compensação 
multilateral de pagamentos, que funciona baseado em 
períodos de liquidação quadrimestrais (30 de abril, 31 
de agosto e 31 de dezembro), e um sistema de garantias 
(conversibilidade, transferibilidade e reembolso) entre 
os bancos centrais que facilita e garante as transações 
ao operador econômico. Aliás, o Sistema está respaldado 
por um mecanismo de solução de controvérsias entre os 
bancos centrais participantes.

O Artigo 2 do Convênio assinala, entre outros pontos, 
quais as operações admissíveis: determina-se que, 
mediante o Convênio de Pagamentos, poderão cursar-
se: a) operações de comércio de bens, bem como todos 

3  O Convênio de Pagamentos foi celebrado entre os bancos centrais membros sem nenhuma instância ulterior de aprovação ou rati�cação. Trata-se de acordos 
internacionais de forma simpli�cada (executive agreement), assinados no âmbito das competências dos bancos centrais.
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os serviços e despesas relacionadas com as mesmas; e b) operações de comércio de serviços não associados ao comércio de bens, sempre 
que estejam compreendidas em acordos bilaterais assinados entre pares ou grupos de bancos centrais. Aliás, não será permitido, em 
caso algum, o curso de operações que signi�quem transferências �nanceiras puras, entendendo-se por estas aquelas que signi�quem 
transferência de fundos não relacionada com uma operação de comércio.  

 Quanto aos órgãos, o artigo 15 do Convênio de Pagamentos prevê o Conselho para Assuntos Financeiros e Monetários, órgão 
máximo e decisório, integrado pelos presidentes e/ou governadores dos Bancos Centrais; a Comissão Assessora de Assuntos Financeiros e 
Monetários, órgão técnico-assessor, integrada por funcionários dos Departamentos de Convênios Internacionais de cada Banco Central, 
cuja função é assessorar e recomendar ações ao órgão máximo; o Banco Central de Reserva do Peru, que funciona como Agente do Sistema; 
o Federal Reserve Bank of New York, “correspondente comum” encarregado de liquidar os saldos devedores e credores e a Secretaria-Geral da 
ALADI, que exerce a Secretaria técnica do Convênio de Pagamentos e, através de seu setor especializado, presta ao Conselho e à Comissão o 
apoio técnico, administrativo e de coordenação necessário para o funcionamento. 

O Convênio de Pagamentos está sustentando por um sistema computadorizado de apoio, denominado SICAP/ALADI, cujos 
componentes são o Centro de Operações, os Centros Regionais (em cada banco central) e o Centro Estatístico Informativo e de Coordenação 
(a Secretaria-Geral). O Centro de Operações é mantido por todos os bancos centrais membros mediante o pagamento de uma soma de 
dinheiro anual. 

As condições para a solicitação de adesão de um novo banco central ao Convênio de Pagamentos são estabelecidas nos artigos 17 e 
18 do texto do Convênio e no capítulo IV, artigo 24 do Regulamento do Convênio, que descreve o procedimento para a entrada de novos 
membros ao Convênio, mecanismo de solicitação independente do previsto no TM80 para ser membro da Associação.

13. ALADI como fórum de concertação regional sobre diversos temas econômicos e comerciais

A ALADI, maior organismo de integração da América Latina, é um fórum de discussão regional sobre diversos temas econômicos 
e comerciais que compõem a agenda global. Também, a variada representatividade de seus países-membros habilita a Associação a 
coordenar posições comuns da região dentro dos principais fóruns de governança mundial.

Para atender temas de atualidade que repercutem na agenda econômica e comercial, a Associação está de�nindo uma agenda 
de trabalho em torno do comércio e da mudança climática, com foco no impacto que a mudança climática pode ter no comércio 
exterior dos países-membros, bem como os riscos e as oportunidades que ele apresenta.
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 Cabe salientar a efetiva incorporação na Agenda da Associação de um tema relevante do 
ponto de vista comercial: a relação da América Latina com a Ásia-Pacífico. A ALADI, em parceria com a 
CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e a CEPAL, constituiu um Observatório das relações 
entre a América Latina e a Ásia-Pací� co. O objetivo é acompanhar permanentemente o impacto 
das relações entre ambas as regiões sobre os investimentos, o comércio e os sistemas produtivos. 
Algumas de suas funções estão voltadas para o desenvolvimento de estudos e de documentos de 
análises em torno das referidas relações e de suas perspectivas, incluindo a publicação de boletins 
contendo informações atualizadas sobre a matéria. 

 Também, a ALADI está abordando o tratamento de novos temas que associam a dimensão 
produtiva e comercial com a dimensão social, como o caso da segurança alimentar, que vem sendo trabalhada em parceria com a FAO.  

A ALADI, ainda, está focada, em coordenação com os organismos públicos e privados especializados em energia da região, na criação 
de uma Agenda Estratégica Energética para a América Latina.

Por � m, a ALADI participa ativamente em diversas iniciativas de integração regional, como a UNASUL, na que vem contribuindo nos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito comercial pelos países deste fórum, e como a CELAC, na qual foi designada organismo facilitador do 
diálogo na dimensão econômico-comercial. 
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O que é a ALADI e quais são os seus objetivos?

A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) é o maior grupo 
latino-americano de integração. Os seus treze países-membros – Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela, e proximamente a Nicarágua, que está em processo de incorporação – 
abrangem uma área de cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados e contam 
com mais de 500 milhões de habitantes.

O Tratado de Montevidéu 1980 (TM80), marco jurídico constitutivo e 
regulador da ALADI, foi assinado em 12 de agosto de 1980, em Montevidéu, 
Uruguai, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico-social, 
harmônico e equilibrado da região e de conformar, a longo prazo e em forma 
gradual e progressiva, um mercado comum latino-americano.

A sede da ALADI é localizada em Montevidéu, República Oriental do Uruguai.

Quais são os princípios gerais da ALADI?

Tanto na aplicação do TM80 quanto na evolução para a consecução dos seus objetivos, a Associação apóia-se nos seguintes 
princípios gerais: pluralismo em matéria política e econômica, convergência progressiva de ações parciais para a formação de um 
mercado comum latino-americano, �exibilidade, multiplicidade nas formas de concertação de instrumentos comerciais e tratamentos 
diferenciais conforme o nível de desenvolvimento dos países-membros. 

A esse respeito, existem na ALADI três categorias de países, diferenciados em função de suas características econômico-
estruturais, a saber: países de menor desenvolvimento econômico relativo (PMDERs), países de desenvolvimento médio e outros países-
membros.
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Quais os mecanismos previstos pelo TM80 para alcançar os seus objetivos?

A ALADI propicia a criação de uma área de preferências econômicas na região com o objetivo �nal de conformar um mercado 
comum latino-americano mediante três mecanismos:

•	 Preferência tarifária regional (aplicável a produtos originários dos países-membros com referência às tarifas em vigor para 
terceiros países).  

•	 Acordos de alcance regional (com a participação de todos os países-membros).

•	 Acordos de alcance parcial (com a participação de dois ou mais países-membros, mas não da totalidade).

Tanto os acordos regionais quanto os de alcance parcial (artigos 6 a 9) podem abranger diversas matérias, como desgravação 
tarifária e promoção do comércio, complementação econômica, comércio agropecuário, cooperação �nanceira, tributária, aduaneira e 
sanitária, preservação do meio ambiente, cooperação cientí�ca e tecnológica, promoção do turismo, normas técnicas e muitas outras 
áreas previstas a título expresso ou não no TM80 (artigos 10 a 14).

Portanto, pode-se a�rmar que o TM80 é um “tratado-quadro”, ao amparo do qual os países-membros podem assinar acordos 
da mais diversa natureza. 

Como se inscreve o TM80 no âmbito da OMC?

Tendo em vista que o TM80 está noti�cado à Organização Mundial do Comércio (OMC) sob a denominada “Cláusula de 
Habilitação” e que a mesma constitui uma exceção ao princípio de Nação Mais Favorecida, as preferências tarifárias e os compromissos 
em matéria de redução ou de eliminação de medidas não tarifárias que os países-membros estabelecerem no âmbito de acordos 
assinados ao amparo do Tratado não serão extensivos para o resto dos países-membros da OMC.

Quem pode aderir ao TM80?

No artigo 58 do TM80, estabelece-se que o Tratado está aberto à adesão daqueles países da América Latina que assim o solicitem.
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Quais os requisitos para ser país-membro da ALADI?

Os requisitos para ser país-membro da ALADI são:

•	 Ser país latino-americano.

•	 Aderir sem reservas ao TM80.

•	 Aderir aos Acordos Regionais existentes

•	 Aceitar que lhe sejam aplicáveis todas as disposições aprovadas até o momento da adesão pelos órgãos da Associação 

(Resoluções do Conselho de Ministros, da Conferência de Avaliação e Convergência e do Comitê de Representantes).

Qual o procedimento a seguir para concretizar a adesão ao TM80?

1. Solicitação de adesão ao TM80

O país interessado deverá apresentar a sua solicitação de adesão ao TM80, mediante comunicação formal da sua autoridade 
competente, ao Presidente do Comitê de Representantes e ao Secretário-Geral da ALADI. Geralmente, solicita-se, na nota dirigida ao 
Secretário-Geral, o envio da nota para o Presidente do Comitê de Representantes, que é anexada à primeira. 

2. Consideração da solicitação pelo Grupo de Trabalho no âmbito do Comitê de Representantes

O Comitê de Representantes, mediante Resolução, encarrega ao Grupo de Trabalho criado pela Resolução 239 (CR) o exame da 
solicitação da adesão apresentada. 

O Grupo de Trabalho, conformado com a participação de todos os países-membros, estuda a solicitação de adesão e, uma vez 
concluídas a suas tarefas, apresenta o seu Relatório Final junto ao Comitê de Representantes. O documento inclui os requisitos para 
a adesão, bem como a proposta de inclusão do país solicitante em uma das três categorias de países-membros estabelecidas pela 
Resolução 6 do Conselho de Ministros da ALALC, levando em consideração suas características econômico-sociais.
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3. Aprovação do Relatório Final do Grupo de Trabalho pelo Comitê de Representantes e envio do mesmo para o país 
solicitante

O Comitê de Representantes examina o Relatório Final do Grupo de Trabalho, aprova-o mediante Resolução e envia cópia do 
mesmo para o país solicitante para o seu conhecimento e aceitação das condições da adesão. 

4. Conformidade do país solicitante com os requisitos da adesão

A �m de continuar com o processo de adesão, o país solicitante deverá manifestar, mediante comunicação formal, sua 
conformidade com os termos do Relatório Final.

5. Convocatória do Conselho de Ministros

Uma vez aceitos pelo país solicitante os requisitos contidos no Relatório Final, o Comitê de Representantes convoca o Conselho 
de Ministros. Dito órgão conta com a atribuição para aceitar as solicitações de adesão ao TM80 e deve decidir, a esse respeito, com a 
presença da totalidade dos países-membros, com dois terços dos votos a�rmativos e sem votos negativos.

A adesão é aceita por Resolução do Conselho de Ministros, que estabelece as condições para a mesma.  

6. Comunicação da decisão do Conselho de Ministros para o país aderente  

Uma vez que o Conselho de Ministros resolve sobre a adesão ao TM80 solicitada e sobre suas condições, o Presidente de dito 
órgão ou o Presidente do Comitê de Representantes comunica a decisão ao governo do país aderente e envia cópia da Resolução 
correspondente. 

7. Elaboração dos projetos de Protocolo de Adesão do país aderente aos Acordos Regionais

A Secretaria-Geral da ALADI elabora os projetos de Protocolos de Adesão do país aderente aos Acordos Regionais existentes e os 
coloca para consideração dos países-membros. Uma vez obtida a conformidade deles, envia os projetos para conhecimento do país 
aderente.

O país aderente deve comunicar à Secretaria-Geral sua Lista de Exceções à Preferência Tarifária Regional (PTR), podendo 
incluir um número de itens, expressados na NALADI/NCCA, não superior ao estabelecido para a categoria de país em que 
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tenha sido incluído o referido país1. A de�nição sobre os produtos que podem 
ser colocados na Lista de Exceções é unilateral. Ditas exceções são aplicadas 
para todo o resto dos países-membros. 

Outrossim, o país aderente, em consulta com os PMDERs membros, 
deverá estabelecer suas respectivas Listas de Abertura de Mercados (LAMs) 
em favor desses países, tal como surge do compromisso contido nos Acordos 
Regionais de Abertura de Mercados correspondentes2.

As LAMs são outorgadas por todos os países-membros da ALADI, 
incluídos os PMDERs, para os PMDERs. As listas de produtos que as compõem 
não têm limites nem mínimo ou máximo em termos de quantidade de itens, são 
negociadas pelo país aderente e cada PMDER (pelo que podem diferir de um país 
para outro) e devem ser expressadas na Nomenclatura da ALADI (NALADI/SH) 
em vigor ao momento da adesão.

Caso o país aderente seja catalogado como PMDER, deve assinar-
se um Acordo Regional de Abertura de Mercados em seu favor nos termos 
estabelecidos no parágrafo anterior, sendo a Secretaria-Geral a encarregada 
de elaborar e colocar para consideração dos países o projeto de Acordo. Neste 
caso, o país aderente deve outorgar uma LAM para cada PMDER existente e, por 
sua vez, é bene�ciário de uma LAM de cada um dos países-membros.

O procedimento geralmente utilizado para negociar a composição das 
Listas é o da petição pelo PMDER e da oferta pelo outorgante, embora não haja 
impedimentos para a inversão da referida ordem.

1  A Lista de Exceções à PTR pode incluir até 1920 itens da NALADI/NCCA para o caso dos PMDERs, até 960 para o caso de países de desenvolvimento médio e até 480 
para outros países.
2  As Listas de Abertura de Mercados (LAMs) constituem listas de produtos para os que cada país-membro da ALADI outorga a cada PMDER 100% de preferência 
tarifária como parte do princípio de tratamento especial e diferenciado em favor desses países.
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8. Depósito do Instrumento de Adesão ao TM80 e assinatura dos Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais 
existentes e, em seu caso, do Acordo Regional LAM em favor do país aderente

Uma vez que os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes e que o Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor do 
país aderente, em seu caso, estiverem prontos para ser assinados, o país aderente procede ao depósito de seu instrumento de Adesão 
ao TM80 no Ministério das Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai, por ser dito Ministério o depositário do Tratado.

 Na mesma data do depósito do Instrumento de Adesão ao TM80, o país aderente e os países-membros assinam os Protocolos 
de Adesão aos Acordos Regionais existentes e, em seu caso, o Acordo Regional LAM em favor do país aderente.

 Quem assinar pelo país aderente os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes e, em seu caso, o Acordo Regional 
LAM em favor do referido país, deve apresentar, junto à Secretaria-Geral da ALADI, as plenipotências cabíveis.

9. Vigência do TM80 e dos demais instrumentos assinados pelo país aderente 

O país aderente deve colocar em vigor tanto o Tratado quanto os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes, trinta 
dias corridos a partir do dia seguinte ao depósito de seu instrumento de Adesão ao TM80.

   
10. Incorporação do país aderente como país-membro da ALADI

O país aderente termina seu processo de adesão e se transforma em país-membro da ALADI após ter cumprido com a obrigação 
de colocar em vigor tanto o TM80 quanto os Protocolos de Adesão aos Acordos Regionais existentes.

11. Realização de Missões Técnicas e assistência da Secretaria-Geral no processo de adesão

Cabe salientar que em qualquer fase do processo de adesão podem realizar-se Missões Técnicas, solicitadas tanto pelo Grupo de 
Trabalho que considera a solicitação quanto pelo próprio país aderente, com o propósito de intercambiar informações sobre qualquer 
aspecto relativo à adesão.
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Também, a Secretaria-Geral oferece assistência permanente tanto ao país aderente quanto aos países-membros durante todo o 
processo de adesão, de forma a concretizar a referida adesão no menor tempo possível e na forma estabelecida pelas normas em vigor.

Quais os benefícios de aderir ao TM80?

1. Benefícios derivados da Preferência Tarifária Regional

Os países que solicitam a adesão ao TM80 devem, ainda, aderir aos acordos regionais existentes ao momento de sua incorporação. 
O Acordo Regional N° 4, que institui a Preferência Tarifária Regional (PTR), consiste na outorga de uma preferência recíproca, que varia 
segundo a categoria de país de que se trate, a todos os produtos não contidos nas listas de exceções determinadas por cada país, bem 
como na não aplicação de restrições não tarifárias. 

A esse respeito, caso o país aderente seja categorizado como PMDER, as preferências recebidas pela PTR caberiam a 20% da parte 
dos PMDERs, 28% dos países de desenvolvimento médio e 40% do resto dos países.
 Caso o país seja categorizado como de desenvolvimento médio, as preferências recebidas serão de 12%, 20% e 28%, 
respectivamente.

2. Outros Acordos Regionais

Também, o país aderente seria membro de:

•	 O Acordo Regional de Cooperação Cientí�ca e Tecnológica (Convênio-Quadro), cujo objetivo é promover a cooperação regional 
orientada tanto para a criação e desenvolvimento do conhecimento quanto para a aquisição e divulgação da tecnologia e sua 
aplicação (AR.CYT N° 6);

•	 O Acordo Regional de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Cientí�ca, orientado à formação 
de um mercado comum de bens e serviços culturais destinado a outorgar um marco amplo para a cooperação educacional, 
cultural e cientí�ca dos países signatários e a melhorar e elevar os níveis de instrução, capacitação e conhecimento recíproco dos 
povos da região (AR.CEYC N° 7); e
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•  O Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio mediante a Superação de Barreiras Técnicas ao Comércio (AR.OTC N° 8), cujo 
objetivo é evitar que a elaboração, a adoção e a aplicação dos Regulamentos Técnicos, das Normas Técnicas e a Avaliação da 
Conformidade se constituam em barreiras técnicas desnecessárias para o comércio intra-regional. 

3.   Benefícios derivados do Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor do país aderente

Caso o país aderente seja categorizado como PMDER, os demais países deverão assinar em seu favor um Acordo Regional 
de Abertura de Mercados. No Acordo, cada um dos demais países-membros da ALADI outorgará, de forma unilateral, acesso ao seu 

mercado, livre de tarifas de importação, a uma lista negociada de produtos, 
preferentemente industriais, da oferta exportável do país aderente. 

4.            Assinatura de Acordos com os restantes países-membros

Pertencer ao maior grupo de integração latino-americano oferece 
a possibilidade de assinar acordos da mais diversa natureza com os 
restantes países-membros. Visto que o objetivo a longo prazo do TM80 
é a conformação de um mercado comum, em seu âmbito cabem os 
temas mais diversos, dentre os quais, preferências tarifárias e redução ou 
eliminação de medidas não tarifárias no comércio de bens, serviços, dupla 
tributação, complementação econômica e cooperação.

Considerando que o TM80 está amparado na Cláusula de 
Habilitação, os compromissos em matéria de redução ou eliminação de 
tarifas e de medidas não tarifárias contidas nos referidos acordos não são 
extensivos ao resto dos países-membros da OMC. 

Caso o país aderente seja categorizado como PMDER poderá 
negociar acordos com os países-membros da ALADI ao amparo do Princípio de Tratamento Diferencial mais favorável estabelecido no 
TM80 para esta categoria de países.
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5. Não extensão de benefícios outorgados a terceiros países em acordos assinados com anterioridade 

 Os benefícios que o país aderente tenha outorgado a outros países não membros da ALADI em acordos assinados com 
anterioridade à sua adesão não devem ser estendidos aos países-membros da Associação. 

6. Participação na iniciativa COD

A Certi�cação de Origem Digital constitui uma das principais contribuições da ALADI para a facilitação do comércio internacional. 
Trata-se de uma iniciativa regional referida à digitalização de procedimentos comerciais internacionais a respeito da implementação de 
certi�cados de origem eletrônicos assinados digitalmente nas operações de comércio internacional.

Aderir ao TM80 signi�caria acessar um sistema de certi�cação de origem baseado no documento eletrônico, a assinatura 
digital e a transmissão eletrônica dos dados, com todos os benefícios providos por este sistema, a saber, segurança, con�abilidade, 
transparência, autenticidade e não repúdio.  

É um procedimento facilitador do comércio internacional, que impulsiona e fortalece os mecanismos de integração regional 
e propicia a participação dos operadores públicos e privados relacionados ao comércio exterior e à atividade aduaneira. Permite ter o 
imediato reconhecimento dos assinantes dos CODs nas aduanas dos países-membros da ALADI e conta com uma tecnologia provada 
e validada pelos países-membros. 

 Também, contribui para o cuidado do meio ambiente reduzindo o uso do papel.

7. Estudos realizados pela ALADI de interesse para os países-membros

A ALADI realiza estudos sobre diversos temas econômicos e comerciais de interesse para seus países-membros, que são utilizados 
pelos países ao momento de tomar decisões de política econômica e comercial. O país que aderir ao TM80 terá a possibilidade de ser 
incluído nos referidos estudos.

 Dentre os temas de estudo, podemos mencionar os seguintes: evolução do comércio negociado e aproveitamento das 
preferências; composição e características do comércio intra-regional; brecha digital e suas repercussões nos países-membros da ALADI; 
levantamento do estado de situação digital dos países-membros da ALADI nos processos relacionados ao comércio internacional; situação 
e perspectivas do comércio eletrônico nos países da ALADI; uso atual e potencial das tecnologias de informação e das comunicações 
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no setor empresarial dos países-membros da ALADI; incidência da logística do comércio internacional na competitividade dos países-
membros da ALADI, bem como diversos estudos sobre transporte e infraestrutura na região.

8. Sistema de Informação de Comércio Exterior da ALADI (SICOEX)

A ALADI conta com um moderno Sistema de Informação de Comércio Exterior (SICOEX) integrado por uma série de bases de 
dados relativas a estatísticas de comércio de bens, tarifas dos países-membros, preferências tarifárias e medidas reguladoras do comércio.

A Base de Dados de Estatísticas de Comércio contém as estatísticas de exportação e 
importação de todos os países-membros entre eles e com o resto do mundo, em nível de 
item tarifário nacional, totais de comércio e principais produtos operados. A Base tem sido 
reconhecida mundialmente pelo seu nível de consistência, grau de atualização e con�abilidade 
das fontes de informação. 

A Base de Dados de Tarifas, atualizada em tempo real conforme informações proporcionadas pelos países-membros, contém as 
tarifas gerais aplicáveis por estes a terceiros países, bem como informações relativas às preferências tarifárias, às preferências negociadas 
no âmbito dos acordos assinados pelos seus membros ao amparo do TM80 e às de medidas reguladoras do comércio (medidas não 
tarifárias aplicadas pelos países-membros à importação de mercadorias).

 Aderir ao TM80 implica, por um lado, ser incluído nas referidas bases de dados, objeto de consulta permanente pelos agentes de 
comércio exterior, considerando tanto o setor público quanto o setor privado exportador e importador e, por outro lado, ter acesso a 
informações ou trabalhos preparados pela Secretaria-Geral de adição ou eliminação de informações não disponíveis para países não 
membros. 

9. Correlação de nomenclaturas

 A ALADI conta com uma Nomenclatura regional denominada NALADI/SH, utilizada pelos países-membros para expressar as 
preferências que os países se outorgam no âmbito dos acordos assinados. Não obstante, em alguns acordos anteriores, os países têm 
optado por registrar as preferências em suas nomenclaturas nacionais. 
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A esse respeito, a ALADI dispõe de um Sistema de Correlações de Nomenclaturas Tarifárias (SICONA), que contém as correlações 
das Nomenclaturas Nacionais dos países-membros e das Nomenclaturas Regionais (NCM do MERCOSUL, e NANDINA da Comunidade 
Andina) entre si.

Também, elabora as correlações da Nomenclatura da Associação (NALADI/SH) entre suas diversas versões e com as nomenclaturas 
sub-regionais e nacionais dos países-membros baseados na mesma versão do Sistema Harmonizado.

Este sistema de correlações constitui uma ferramenta fundamental de facilitação do comércio, visto que possibilita aos 
operadores comerciais dos países-membros e às autoridades de controle identi�car, em sua nomenclatura nacional, os produtos 
que recebem preferências no âmbito dos acordos da 
ALADI. Isto é de grande utilidade na hora de negociar 
preferências tarifárias com outros países, como no 
momento de apresentar as declarações de importação 
junto à administração aduaneira, aproveitando o 
tratamento preferencial acordado. 

O país que aderir ao TM80 poderá acessar 
a correlação de sua nomenclatura nacional com as 
nomenclaturas de cada um dos países-membros da 
ALADI e com a NALADI/SH.

10.  Atividades de cooperação e formação

 A ALADI, através de sua Secretaria-Geral, realiza 
atividades de cooperação com os países-membros, 
prestando assistência técnica e brindando capacitação 
para negociadores e demais funcionários estatais em 
matéria de acordos comerciais em vigor no âmbito da 
ALADI. As capacitações estão focadas, especialmente, 
em brindar conhecimentos sobre regras de origem e 
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certi� cação de origem digital, salvaguardas, solução de controvérsias, medidas tarifárias e não tarifárias e facilitação do comércio, bem 
como na interpretação e elaboração de ferramentas de inteligência comercial, organização e realização de rodadas de negócios, feiras 
comerciais e seminários. 

Para a implementação das referidas atividades, a Secretaria conta com os seus próprios recursos e com a cooperação de 
diferentes organismos internacionais, regionais e locais que contribuem para o fortalecimento dos serviços oferecidos pela Associação 
em favor dos países-membros. Nesse sentido, a Secretaria tem uma agenda de trabalho com organismos como a CAF, a CEPAL, a FAO, a 
OMC, o PNUD e com numerosas universidades.

 Em matéria de capacitação, cabe salientar que a ALADI contará, no segundo 
semestre de 2013, com um Centro Virtual de Formação que incluirá, em sua primeira 
etapa, um curso sobre o processo de integração no âmbito da ALADI, outro sobre o 
Convênio de Pagamentos e um terceiro sobre Certi� cação de Origem Digital. Os cursos 
serão direcionados principalmente a funcionários governamentais dos países-membros 
da ALADI.  

 Também, a Secretaria presta assessoramento a funcionários governamentais, câmaras empresariais, empresários e público em 
geral sobre os temas dos Acordos assinados ao amparo do TM80. 

Cabe destacar os serviços de apoio ao empresário da Secretaria-Geral, especialmente para as micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs), durante rodadas de negócios ou feiras comerciais, via o site da Associação ou mediante resposta a consultas 
realizadas por correio eletrônico. Estes serviços abrangem temas como normas em vigor em matéria de comércio exterior, preferências 
outorgadas e recebidas, tratamento de produtos procedentes de zonas francas, guias de importação e exportação, acesso a diretorias 
de exportadores, importadores, fabricantes e entidades empresariais e a calendários de feiras e eventos.

A Secretaria-Geral da ALADI prepara diversas ferramentas de inteligência comercial - Foco ALADI: Oportunidades Comerciais e 
Foco ALADI: Análise de Competitividade - que permitem a análise detalhada dos � uxos de comércio visando desenhar estratégias para 
a busca de oportunidades de negócios no mercado regional para novos produtos e/ou ampliar as oportunidades de comercialização 
dos que já estão inseridos nele. 
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Mediante o Foco ALADI: Oportunidades Comerciais, são identi�cadas as oportunidades comerciais dos produtos de um 
determinado país de entrar ou de ampliar suas vendas no mercado de outro país-membro. 

O Foco ALADI - Análise de competitividade é um instrumento que permite explorar as possibilidades de internacionalização 
das empresas identi�cando a situação competitiva atravessada pelos produtos de um país nos restantes mercados que compõem a 
Associação, visando incentivar um uso mais e�ciente dos acordos comerciais em vigor.  

Adicionalmente, em cooperação com as agências de promoção do comércio dos países-membros e/ou encarregados de 
negócios dos países-membros no exterior, preparam-se análises especiais destinadas a facilitar a penetração de um produto no 
mercado regional.

A ALADI conta, aliás, com um espaço virtual voltado especialmente para a promoção do comércio entre as MPMEs da região e 
destas com o resto do mundo, sendo possível publicar de forma gratuita ofertas e demandas de produtos e serviços de representação e 
divulgação, gerar contatos com outras empresas, conhecer eventos, acessar notícias de setores de interesse e realizar consultas técnicas.

Também, a Associação está trabalhando na de�nição dos elementos de um programa de cooperação regional em matéria de 
estatísticas de comércio de serviços. 

11. Atividades de Promoção do Comércio

A ALADI, através de sua Secretaria-Geral, realiza atividades de promoção do 
comércio, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da rede empresarial e do 
comércio intra-regional dos países-membros mediante a divulgação dos serviços da 
ALADI, contribuindo com ferramentas de informação úteis para tomar decisões quando da 
realização de negócios internacionais, aproveitando a rede de acordos comerciais existente 
no âmbito da Associação. 

Entre os serviços de assistência técnica oferecidos pela Secretaria-Geral a instituições 
governamentais, câmaras empresariais e empresários da área de promoção do comércio, 
podemos destacar: 
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1.	 HelpDesk ALADI: Assistência técnica, divulgação dos serviços e das ferramentas de apoio ao empresário oferecidos pela 
ALADI com vistas a um melhor aproveitamento das preferências comerciais contidas nos Acordos entre os empresários 
que participam das Rodadas Internacionais de Negócios.  

2.	 Stand ALADI: Assistência técnica e divulgação dos serviços e das ferramentas de apoio ao empresário oferecidos pela 
ALADI. É direcionado principalmente às MPMEs e visa um melhor aproveitamento das preferências comerciais contidas 
nos Acordos entre os empresários que participam de Feiras Empresariais Internacionais. 

3.	 Conferência ALADI: Divulgação dos diversos temas contidos na agenda da ALADI, visando aprofundar as atividades da 
Associação e dimensionar sua contribuição para o processo de integração regional na América Latina, em seminários ou 
conferências voltadas para o setor empresarial.

4.	 Rodada de Negócios ALADI: Organização e/ou coordenação de rodadas de negócios nacionais e internacionais. As rodadas 
de negócios internacionais visam à promoção do comércio intra-regional, enquanto as rodadas nacionais põem o foco 
na promoção dos negócios dentro de um setor de atividade.  

5.	 Consultas especí�cas: por meio do site institucional ou mediante correio eletrônico, recebemos consultas sobre diversos 
temas relacionados às normas em vigor em matéria de comércio exterior, preferências outorgadas e recebidas, 
tratamento de produtos procedentes de zonas francas, guias de importação e exportação, acesso a diretorias de 
exportadores, importadores, fabricantes e entidades empresariais.

  
6.	 www.pymeslatinas.org: a ALADI conta com um portal para as micro, pequenas e médias empresas da região cujo objetivo 

é o acompanhamento das referidas empresas em suas estratégias de internacionalização. Trata-se de um mercado 
virtual que facilita a divulgação de ofertas e demandas de produtos e serviços e a conexão de empresas vendedoras 
com compradoras, e brinda, ainda, informações sobre novidades empresariais, comércio regional, instituições de apoio 
às MPMEs e sobre o uso de ferramentas de inteligência comercial. 

7.	 A ALADI desenvolve e atualiza diferentes ferramentas de inteligência comercial com o propósito de incrementar a 
participação das MPMEs no comércio intra-regional e de fazer um melhor uso dos benefícios derivados dos acordos em 
vigor. Atualmente, encontram-se disponíveis na web e grátis as seguintes ferramentas: 
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a)	 “Análise de Oportunidades Comerciais” que permite a identi�cação de oportunidades de ampliação das vendas ou 
de inserção de novos produtos de um país-membro da ALADI no mercado de outro país-membro.

b)	 “Análise de Competitividade” mediante a qual é possível caracterizar a situação competitiva dos produtos de
um país no mercado de outro país-membro, constituindo um instrumento útil para de�nir uma estratégia de 
exportações.

c) “Taxa de Câmbio Real” através da qual é possível observar a evolução dos preços relativos de uma cesta de
produtos para facilitar o acesso a informações orientadoras para o empresário MPMEs.

Adicionalmente, em cooperação com as agências de promoção do comércio dos países-membros e/ou encarregados de 
negócios dos países-membros no exterior, são elaboradas análises especiais destinadas à facilitação da entrada de um produto no 
mercado regional. 

12.  Os programas especiais de cooperação em favor dos PMDERs

Caso o país aderente pertença à categoria PMDER, poderá ser bene�ciário de programas especiais de cooperação, os quais podem 
abranger, entre outros, os temas a seguir: 

•	 Realização de estudos de mercado, per�s detalhados, pré-viabilidade e viabilidade de projetos que impliquem a possível 
constituição de novas empresas ou reorganização das existentes.

•	 Promoção de empresas multinacionais latino-americanas, para a produção e comercialização de produtos que poderão ser 
incorporados às Listas de Abertura de Mercados que favorecem o respectivo país de menor desenvolvimento econômico relativo.

•	 Cooperação tecnológica e gerencial, bem como a capacitação de pessoal técnico e empresarial.

•	 Ações conjuntas em relação a projetos de interesse comum, com o propósito de obter �nanciamento destinado à sua execução, 
à assistência técnica e à aquisição de maquinaria e equipamentos a �m de efetuar negociações para acessar determinados 
mercados de terceiros países.
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•    Programas e ações de cooperação nas áreas de pré-investimento, financiamento e tecnologia, com o objetivo de facilitar o 
aproveitamento das desgravações tarifárias. 

Como forma de �nanciar a realização desses projetos de cooperação em favor dos PMDERs, destina-se uma parcela especí�ca do 
orçamento da Associação. Cabe salientar que a quota-parte dessa parcela, correspondente a cada PMDER, é equivalente ao montante da 
contribuição feita por cada um desses países para o orçamento anual da Associação.  

Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos

O Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos da ALADI é um mecanismo multilateral de compensação de pagamentos 
entre os bancos centrais3 da região para facilitar, sustentar e ampliar o comércio recíproco e as relações �nanceiras de seus respectivos 
países, aplicável às relações entre determinados países (países da ALADI, com exceção de Cuba e Panamá, mais a República Dominicana).

O Convênio de Pagamentos conta com dois 
componentes: um mecanismo de compensação 
multilateral de pagamentos, que funciona baseado em 
períodos de liquidação quadrimestrais (30 de abril, 31 
de agosto e 31 de dezembro), e um sistema de garantias 
(conversibilidade, transferibilidade e reembolso) entre 
os bancos centrais que facilita e garante as transações 
ao operador econômico. Aliás, o Sistema está respaldado 
por um mecanismo de solução de controvérsias entre os 
bancos centrais participantes.

O Artigo 2 do Convênio assinala, entre outros pontos, 
quais as operações admissíveis: determina-se que, 
mediante o Convênio de Pagamentos, poderão cursar-
se: a) operações de comércio de bens, bem como todos 

3  O Convênio de Pagamentos foi celebrado entre os bancos centrais membros sem nenhuma instância ulterior de aprovação ou rati�cação. Trata-se de acordos 
internacionais de forma simpli�cada (executive agreement), assinados no âmbito das competências dos bancos centrais.
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os serviços e despesas relacionadas com as mesmas; e b) operações de comércio de serviços não associados ao comércio de bens, sempre 
que estejam compreendidas em acordos bilaterais assinados entre pares ou grupos de bancos centrais. Aliás, não será permitido, em 
caso algum, o curso de operações que signi�quem transferências �nanceiras puras, entendendo-se por estas aquelas que signi�quem 
transferência de fundos não relacionada com uma operação de comércio.  

 Quanto aos órgãos, o artigo 15 do Convênio de Pagamentos prevê o Conselho para Assuntos Financeiros e Monetários, órgão 
máximo e decisório, integrado pelos presidentes e/ou governadores dos Bancos Centrais; a Comissão Assessora de Assuntos Financeiros e 
Monetários, órgão técnico-assessor, integrada por funcionários dos Departamentos de Convênios Internacionais de cada Banco Central, 
cuja função é assessorar e recomendar ações ao órgão máximo; o Banco Central de Reserva do Peru, que funciona como Agente do Sistema; 
o Federal Reserve Bank of New York, “correspondente comum” encarregado de liquidar os saldos devedores e credores e a Secretaria-Geral da 
ALADI, que exerce a Secretaria técnica do Convênio de Pagamentos e, através de seu setor especializado, presta ao Conselho e à Comissão o 
apoio técnico, administrativo e de coordenação necessário para o funcionamento. 

O Convênio de Pagamentos está sustentando por um sistema computadorizado de apoio, denominado SICAP/ALADI, cujos 
componentes são o Centro de Operações, os Centros Regionais (em cada banco central) e o Centro Estatístico Informativo e de Coordenação 
(a Secretaria-Geral). O Centro de Operações é mantido por todos os bancos centrais membros mediante o pagamento de uma soma de 
dinheiro anual. 

As condições para a solicitação de adesão de um novo banco central ao Convênio de Pagamentos são estabelecidas nos artigos 17 e 
18 do texto do Convênio e no capítulo IV, artigo 24 do Regulamento do Convênio, que descreve o procedimento para a entrada de novos 
membros ao Convênio, mecanismo de solicitação independente do previsto no TM80 para ser membro da Associação.

13. ALADI como fórum de concertação regional sobre diversos temas econômicos e comerciais

A ALADI, maior organismo de integração da América Latina, é um fórum de discussão regional sobre diversos temas econômicos 
e comerciais que compõem a agenda global. Também, a variada representatividade de seus países-membros habilita a Associação a 
coordenar posições comuns da região dentro dos principais fóruns de governança mundial.

Para atender temas de atualidade que repercutem na agenda econômica e comercial, a Associação está de�nindo uma agenda 
de trabalho em torno do comércio e da mudança climática, com foco no impacto que a mudança climática pode ter no comércio 
exterior dos países-membros, bem como os riscos e as oportunidades que ele apresenta.
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 Cabe salientar a efetiva incorporação na Agenda da Associação de um tema relevante do 
ponto de vista comercial: a relação da América Latina com a Ásia-Pacífico. A ALADI, em parceria com a 
CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e a CEPAL, constituiu um Observatório das relações 
entre a América Latina e a Ásia-Pací� co. O objetivo é acompanhar permanentemente o impacto 
das relações entre ambas as regiões sobre os investimentos, o comércio e os sistemas produtivos. 
Algumas de suas funções estão voltadas para o desenvolvimento de estudos e de documentos de 
análises em torno das referidas relações e de suas perspectivas, incluindo a publicação de boletins 
contendo informações atualizadas sobre a matéria. 

 Também, a ALADI está abordando o tratamento de novos temas que associam a dimensão 
produtiva e comercial com a dimensão social, como o caso da segurança alimentar, que vem sendo trabalhada em parceria com a FAO.  

A ALADI, ainda, está focada, em coordenação com os organismos públicos e privados especializados em energia da região, na criação 
de uma Agenda Estratégica Energética para a América Latina.

Por � m, a ALADI participa ativamente em diversas iniciativas de integração regional, como a UNASUL, na que vem contribuindo nos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito comercial pelos países deste fórum, e como a CELAC, na qual foi designada organismo facilitador do 
diálogo na dimensão econômico-comercial. 
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