Como consultar tarifas e preferências tarifárias
no âmbito da ALADI

1. Acesse o Sistema de Informações de Comércio Exterior da ALADI:
http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/home.seam

2. No menu na lateral esquerda, clique em Consulta Integrada - Informação de tarifas,
preferências, normas reguladoras e comércio exterior por item. A seguinte tela
aparecerá:

3. Selecione o país Importador e o país Exportador. Em Busca por Código, insira o
código de 2, 4, 6 ou 8 dígitos do item tarifário ou digite em Busca Textual palavras
que descrevam a mercadoria. Utilize o filtro (y = e; o = ou; y no = e não) para
restringir a pesquisa textual. Clique em Buscar.

4. É possível preencher somente os campos país Importador e país Exportador e, em
seguida, clicar em Buscar. Uma tela com os capítulos da nomenclatura de
mercadorias aparecerá. Clique no link do número do Capítulo ao qual a mercadoria
pertence e, em seguida, nos sinais de (+) até encontrar a mercadoria com sua descrição
detalhada.

5. Uma vez selecionado o item da nomenclatura que descreve o produto, uma tela com o
resultado da pesquisa aparecerá. Serão apresentadas a tarifa e a preferência tarifária
vigentes no país importador, assim como estatísticas do comércio exterior entre os
dois países referentes ao produto pesquisado.

O que é Preferência Tarifária?
Preferência tarifária consiste na redução percentual que incide sobre a tarifa de
importação de países signatários de um acordo de comércio preferencial. O resultado após a
aplicação da preferência é a diferença entre a alíquota cobrada de terceiros países e a tarifa
resultante que será aplicada a um país signatário. Tal tarifa pode chegar a zero, caso a
preferência estabelecida em um acordo seja de 100%. Ou, por exemplo, supondo-se que a
tarifa de importação para um determinado produto seja de 10%, aplicado aos produtos de
qualquer origem, e haja um acordo com o Brasil que estabelece preferência tarifária de 20%
para aquele produto, a redução da tarifa de importação para o produto brasileiro será de 2% e
o imposto de importação (residual) a ser pago será de 8%.

