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O governo norte-americano está aceitando pedidos de exclusão do limite competitivo para produtos
brasileiros que estejam no programa do Sistema Geral de Preferências (SGP). O SGP concede isenção do
imposto de importação a certos produtos brasileiros e de outros países em desenvolvimento desde que
se cumpram certos limites competitivos. O produto sairá do programa se em 2009 as importações
brasileiras excederem 50% do valor de todas as importações do mesmo produto nos Estados Unidos ou
se ultrapassarem o valor de $140 milhões.

Essa é uma excelente oportunidade para empresas brasileiras submeterem requerimentos ao
Representante Comercial dos Estados Unidos (United States Trade Representative – USTR) pleiteando a
retirada do limite e, consequentemente, a manutenção dos seus produtos no SGP. O prazo para entrar
com o requerimento é até o dia 17 de novembro de 2009.

Para saber se o seu produto está no SGP e se está prestes a ultrapassar esses limites e perder o benefício
do SGP, entre em contato com o nosso escritório. Esse requerimento deve ter formato específico e conter
informações detalhadas sobre a indústria produtora no Brasil. O escritório de advocacia da PWMA já
assistiu várias empresas brasileiras e importadores americanos na preparação e submissão de tais
requerimentos ao USTR.

Estamos a disposição para esclarecer dúvidas ou assistí-los na preparação desses requerimentos ao
USTR. Entre em contato através do e-mail rvasconcellos@porterwright.com (assunto: SGP 2009) ou pelos
telefones (202) 778-3060 ou 1-800-456-7962
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Esse informativo se restringe à divulgação de notícias relacionadas a exportação de produtos para os Estados Unidos sob a perspectiva da lei
americana, não devendo ser considerado como opinião legal sobre o assunto ou consulta jurídica. Para enviar críticas, sugestões, contatos
comerciais, comentários sobre o serviço ou mesmo exclusão, email rvasconcellos@porterwright.com.


