
             

 
Sistema Geral de Preferências (SGP) - Estados Unidos 

 
2011 Annual GSP Product Review 

 

São Paulo, 16 de novembro de 2011. 

Prezados Senhores, 

 

No âmbito do trabalho realizado pelo Departamento de Relações Internacionais e Comércio 

Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (DEREX-FIESP) e da Câmara Americana 

de Comércio Brasil-Estados Unidos (AMCHAM-BRASIL) em relação ao Sistema Geral de Preferências 

(SGP) dos Estados Unidos, informamos que o Escritório de Representação Comercial desse país 

(USTR) anunciou, no início de novembro, os procedimentos da Revisão Anual do SGP para 2011. 

A Revisão Anual permite que sejam solicitadas: 

1. Modificações na lista de produtos elegíveis ao tratamento preferencial; 

2. Alteração do status de certos países em desenvolvimento, beneficiários do SGP, em 

função de práticas desleais ao comércio; 

3. Exceções aos Competitive Need Limitations (CNL waiver); 

4. Outras modificações na cobertura do SGP. 

As petições contendo as solicitações de modificação e alterações de status deverão ser 

enviadas até às 17 horas (horário de Washington) do dia 5 de dezembro. As petições para 

solicitação de exceções aos CNL (CNL waiver) poderão ser enviadas até às 17 horas do dia 16 de 

dezembro. 

As petições deverão ser submetidas por meio do endereço www.regulations.gov. O código 

USTR-2011-0015 deverá ser inserido no campo “Enter Keyword or ID”. Na página seguinte, deverá 

ser selecionada a opção “Submit a Comment”. Os documentos devem seguir um formato específico 

e conter todas as informações solicitadas, de forma que aquelas que não as contiverem não serão 

consideradas pelo USTR.  

Em anexo, está o texto publicado no Federal Register, anunciando, na íntegra, o início da 

revisão do Programa, bem como com instruções sobre como elaborar uma petição. Ademais, 

encaminhamos uma “warning list”, publicada pela entidade privada norte-americana Coalition for 

GSP, com os produtos com potenciais riscos de ultrapassarem os limites estabelecidos pelo CNL.  

No que se refere aos impostos pagos durante o período de suspensão do programa (1º de 

janeiro a 4 de novembro de 2011), informamos também que a “U.S. Customs and Border 



             

Protection” publicou um memorando informando os procedimentos que devem ser adotados para 

a restituição dos mesmos. 

Por fim, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas pelo 

telefone (11) 3549-2872/4615 ou ainda pelo endereço eletrônico 

negociacoesinternacionais@fiesp.org.br.  

 

 Atenciosamente, 

 

 
Equipe de Negociações Internacionais Equipe de Relações Governamentais 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Câmara Americana de Comércio AMCHAM Brasil 


