
Visando proporcionar informações qualificadas e maior transparência sobre as cotas tarifárias de 

importação administradas pela Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT), respeitado o 

sigiloso legal incidente sobre alguns dados, será iniciada a divulgação de relatórios detalhados acerca da 

utilização dessas cotas. 

Os critérios adotados para a seleção das cotas objeto dos relatórios serão os seguintes:  

1) cotas que tiveram, no mínimo, 50 % de consumo (anuência SUEXT deferida); e  

2) cotas nas quais pelo menos 4 empresas importadoras foram contempladas. 

A partir do momento que uma cota atinge os dois critérios acima mencionados, os dados de utilização 

correspondentes serão atualizados até o dia 10 de cada mês, referente ao período compreendido entre o 

início de vigência da cota e o último dia do mês anterior, encerrando-se a divulgação dos relatórios no mês 

seguinte ao do final de vigência da respectiva cota.  

A divulgação dos relatórios sobre a utilização de cotas tarifárias de importação será implementada de 

maneira gradual. Nos próximos meses, novos relatórios serão incluídos, até que sejam apresentadas as 

informações detalhadas de todas as cotas que atingirem os critérios estabelecidos. Além disso, os relatórios 

das cotas encerradas ficarão disponíveis aqui. 

 

Os relatórios disponíveis até o momento (10/12/2021) são os seguintes: 

- 1107.10.10 - Malte não torrado (30/12/2020 a 31/12/2021)  

- 2921.51.33 - Fenilenodiamina (02/03/2021 a 01/03/2022) 

- 3206.11.10 Ex 001 - Pigmentos tipo rutilo (01/01/2021 a 31/12/2021)  

- 3906.90.49 Ex 003 - Copolímeros acrílicos (01/04/2021 a 31/03/2021) 

- 3907.40.90 Ex 002 - Policarbonato em grânulo (14/07/2021 a 09/01/2022) 

- 3908.10.24 Ex 002 - Poliamida-6 ou 6.6, sem carga (01/07/2021 a 31/12/2021) 

- 3919.90.90 Ex 001 - Laminados de politereftalato (02/03/2021 a 01/03/2022)  

- 5402.20.90 Ex 003 - Fios de multifilamento (02/03/2021 a 01/03/2022) 

- 7601.10.00 Ex 001 - Alumínio não ligado (01/01/2021 a 31/12/2021) 

- 8452.10.00 - Máquinas de costura (14/01/2021 a 13/01/2022) 
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