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 O Sistema Geral de Preferências (SGP) dos Estados Unidos beneficia diversos produtos de países em desenvolvimento, os 

quais, quando importados por aquele mercado, são isentos do pagamento dos direitos alfandegários (imposto de importação), 

uma vez que contam com uma margem de preferência de 100% (redução da tarifa alfandegária normalmente aplicada). O 

atual formato do SGP dos EUA tem validade até 31 de dezembro de 2020, e o Brasil tem acesso à tarifa zero para cerca de 

3.300 linhas tarifárias.   

 

Em 2018, as importações americanas do Brasil pelo SGP totalizaram US$ 2,5 bilhões e representaram 8% - queda de 1,8 p.p. 

em relação a 2009. Enquanto as importações totais dos EUA de produtos brasileiros aumentaram 55% na última década, o 

crescimento das importações via SGP foi de 26%. 

 

O Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) tornou públicas as datas para apresentação de petições, no 

âmbito da revisão anual 2019 do Sistema Geral de Preferências (SGP) para inclusão, exclusão de itens, pedidos de waiver de 

limite de competitividade para produtos beneficiados e a revisão de países beneficiários. O USTR informou que as petições 

deverão ser realizadas até o dia 18 de abril de 2019 pelo importador americano e as revisões da elegibilidade de países e das 

petições de produtos serão realizadas em audiência separada numa data que o Federal Register anunciará.  As orientações 

do USTR estão no link https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/25/2019-05614/2019-generalized-system-

of-preferences-gsp-notice-of-annual-gsp-product-and-country-review-deadline  

 

Foram publicadas também listas com análises das importações dos EUA pelo SGP e produtos que podem sofrer alterações na 

revisão do SGP. No total, 97 produtos do Brasil estão sujeitos à análise sem petições. Verifique a lista no link 

https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/gsp/2018_Import_Statistics_Relating_to_CNLs_De_Minimis_Waivers_and_Pro

duct_Redesignations.pdf  

 

O manual do SGP EUA pode ser acessado pelo link https://ustr.gov/sites/default/files/GSP-Guidebook-Portuguese.pdf. 

Mais informações pelo e-mail da Divisão de Acesso a Mercados (DACESS) do MRE,  dacess@itamaraty.gov.br ou pelo telefone 

(61) 2030.8869. 
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