
 

             
 
 
Sistema Geral de Preferências (SGP) - Estados Unidos 

Atualização do processo de renovação e Missão a Washington – 2014  
 

São Paulo, 23 de abril de 2014. 

Prezado Associado, 

A Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos (AMCHAM-Brasil) e o Departamento de Relações 

Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (DEREX-FIESP) têm 

acompanhado atentamente o processo de renovação do Sistema Geral de Preferências (SGP).  

No intuito de obter informações detalhadas e atualizadas do processo de renovação e defender os interesses 

da indústria nacional em prol da continuidade do Programa, representantes da AMCHAM-Brasil e da FIESP 

realizaram uma missão a Washington DC, entre os dias 07 e 10 de abril.  

Durante esse período, AMCHAM-Brasil e FIESP reuniram-se com representantes do governo dos EUA – USTR 

(United States Trade Representative) e DoC (Departament of Commerce), com entidades ligadas ao tema 

(GSP Coalition) e também com vários congressistas de estados norte-americanos que estão sendo 

diretamente afetados pela não renovação do SGP. Na ocasião, foi apresentado o estudo conjunto AMCHAM-

FIESP sobre o programa (GSP Handbook), que expõe a importância do SGP para a competitividade das 

indústrias norte-americana e brasileira.  

Desde a expiração legal do SGP em julho de 2013, deputados e senadores dos EUA têm considerado diversas 

opções quanto à continuidade do programa. A renovação do SGP continua a ser discutida no Congresso em 

seus respectivos foros (Ways and Means Committee do House of Representatives e o Finance Committee do 

Senate), que ainda estão negociando um texto para ser votado. 

De maneira geral, há uma percepção consolidada, entre os congressistas visitados, da importância da 

renovação do Programa para a competitividade de alguns setores de seus respectivos estados. É preciso ter 

presente, todavia, que neste momento a renovação do SGP está sofrendo a influência de temas mais 

amplos, vinculados diretamente à política externa dos EUA – como a relação entre a Rússia e a Ucrânia. Ao 

encontrarem uma solução para este dilema, a proposta de renovação deve ser encaminhada ao plenário do 

Senado.  

A AMCHAM e a FIESP seguirão realizando o acompanhamento do tema, e encontram-se à disposição para 

eventuais dúvidas e esclarecimentos nos seguinte contatos:  

AMCHAM: (11) 5180-3691 | tatiane.ribeiro@amchambrasil.com.br  

FIESP: (11) 3549-4561 | negociacoesinternacionais@fiesp.com  

Atenciosamente,  

       Dep. de Relações Internacionais e Comércio Exterior 
Câmara Americana de Comércio – Amcham Brasil                         Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
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