
   
 

Sistema Geral de Preferências (SGP) - Estados Unidos 
 

REVISÃO ANUAL do SGP – 2011 

 

São Paulo, 02 de dezembro de 2011. 

Prezados Senhores, 

 

Reafirmando as informações veiculadas anteriormente pelo Departamento de 

Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (DEREX-FIESP) e pela Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos 

(AMCHAM-BRASIL), a respeito do início da Revisão Anual do SGP para 2011, o 

Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR) publicou, no dia 1º 

de dezembro, estatísticas de importação dos EUA, por meio do SGP, dos primeiros nove 

meses de 2011 (documento anexo). 

A tabela abaixo indica, segundo dados do USTR, os produtos brasileiros que correm 

risco de perder os benefícios do SGP, por excederem os níveis estabelecidos pelo CNL 

(Competitive Need Limitations).  

HS Descrição País 
Importações 

pelo SGP 
Importações 

gerais 
Participação 

no total 

2102.20.60 
Single-cell micro-organisms, dead, 
excluding yeasts, (but not including 
vaccines of heading 3002 

Brasil $ 12.330.319 $ 28.182.358 43,8% 

2207.10.30 
Undenatured ethyl alcohol of 80 
percent vol. alcohol or higher, for 
beverage purposes 

Brasil $ 14.860.174 $ 26.631.535 55,8% 

2922.41.00 

Amino-naphthols and amino-phenol, 
their ethers, esters, except those with 
more than one kind of oxygen function; 
and salts thereof 

Brasil $ 63.415.510 $ 108.473.879 58,5% 

4107.19.50 

Whole upholstery leather of bovines 
(not buffalo) and equines, without hair 
on, prepared after tanning or crusting, 
not of 4114 

Brasil $ 12.308.344 $ 25.276.893 48,7% 

 

Segundo o regulamento do programa, são dois os critérios para que um produto perca 

o benefício do SGP devido ao CNL: (i) caso as importações pelo SGP atinjam um valor igual 

ou maior do que US$150 milhões no ano de 2011; e (ii) se as importações advindas de um 

país beneficiado representarem 50% ou mais do valor total das importações dos EUA, em um 

determinado produto. Caso o valor do total das importações de um determinado produto, 



   
advindo de um país beneficiado, exceda 50%, porém em termos absolutos não exceda 20,5 

milhões em 2011, o produto ainda gozará do benefício. 

Para o caso dos produtos potencialmente passíveis de graduação, o USTR recomenda 

fortemente que as partes interessadas acompanhem o desempenho das importações nos 

próximos meses, e que submetam uma petição de exceção ao CNL (CNL waiver). As decisões 

relacionadas ao CNL serão baseadas nas importações efetuadas entre janeiro e dezembro de 

2011. A lista de produtos excluídos por excederem tais limites de competitividade estará 

disponível em fevereiro de 2012, e estas medidas passarão a vigorar em julho de 2012. 

Tanto os dados de importação quanto a lista de produtos excluídos poderão ser 

obtidos junto à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC - 

http://dataweb.usitc.gov/). Frisamos que o prazo para a petição de CNL waiver se encerra no 

dia 16 de dezembro, às 17 horas (horário de Washington).  

As solicitações de waivers 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 (nome, país, contato, representante, entre outros), de forma 
que aquelas que não as contiverem não serão consideradas pelo USTR.  
 
O manual do SGP, elaborado pelo USTR (http://www.ustr.gov/webfm_send/2880), em 
sua página 28, indica detalhadamente os procedimentos e critérios a serem seguidos 
pelas partes interessadas em submeter uma petição. 
 

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 

http://dataweb.usitc.gov/
http://www.regulations.gov/

