
Preferências tarifárias no âmbito da UNCTAD – SGP 
 
Os países desenvolvidos, membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), por meio de acordo aprovado em outubro de 1970 pela Junta de Comércio e 
Desenvolvimento da UNCTAD, estabeleceram o Sistema Geral de Preferências (SGP), mediante o 
qual concedem redução parcial ou total do imposto de importação incidente sobre determinados 
produtos, quando originários e procedentes de países em desenvolvimento. 
O benefício do SGP consiste na redução parcial ou total da tarifa de importação incidente sobre 
determinado produto originário e procedente de países em desenvolvimento. 
Os países outorgantes beneficiam produtos agrícolas (capítulos 01 a 24 do SH) ou industriais 
(capítulos 25 a 97 do SH) que constem em suas listas positivas ou que não estejam expressamente 
mencionados em listas negativas 
 
Países Outorgantes 
 
O SGP é outorgado por 11 países e pela União Européia (25 países) e respectivos territórios 
aduaneiros, a saber: 
Para acessar o esquema e outras informações, clicar no país ou bloco outorgante de interesse 
 
Austrália (que, todavia, não concede benefício ao Brasil), Bielorússia, Canadá, Estado Unido 
da América (inclusive Porto Rico), Federação Russa, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Suíça e 
Turquia 
 
União Européia (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Suécia, República Federal da 
Alemanha, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, Rep. Tcheca, Letônia, Estônia, Lituânia, 
Malta, parte greco-cipriota do Chipre, Bulgária e Romênia) 
 
 

O Certificado de Origem Form A é o documento necessário para a solicitação do tratamento preferencial e simultânea 

comprovação de origem da mercadoria exportada junto às alfândegas estrangeiras (ver exceções a seguir). Este Certificado deve 

ser preenchido pelo exportador, em inglês ou francês, sem qualquer rasura ou emenda. 

A única entidade autorizada a emitir o Form A no Brasil é o do Banco do Brasil, de acordo com Circular SECEX nº 5/2002, de 

13/02/2002, onde deverão ser entregues, para a verificação dos dados conforme os requisitos estabelecidos pelos países 

outorgantes do SGP, os seguintes documentos: 

.    As 3 vias do Formulário A preenchidas, preenchidas em inglês ou francês, e sem rasuras (os Formulários poderão ser obtidos 

nas dependências emissoras); 

.    Conhecimento de embarque (ver Portaria SECEX nº 12, de 03/09/2003, Artigo 52, §2º); 

.    Fatura Comercial; 

.   Registro de Exportação (RE) ou Declaração Simplificada de Exportação (DSE), conforme o caso; 

.   Quadro Demonstrativo do Preço 

.   Outros documentos que sejam necessários à comprovação da origem do produto. 

 



                                  Exceções 

No caso de exportações destinadas aos EUA, a solicitação do benefício do SGP é feita pelo importador, por meio da documentação 

de liberação alfandegária. No Canadá e na Nova Zelândia, a chancela governamental no Form A na é exigida, portanto, o 

Certificado de Origem é emitido pelo próprio exportador. Todavia, nada obsta que os importadores dos EUA, do Canadá e da Nova 

Zelândia solicitem que o Form A seja emitido com a chancela governamental, e, portanto, pelo Banco do Brasil. 

Há ainda casos em que a prova de origem consiste na “declaração na fatura” (conforme estabelecido por cada outorgante), 

quando o valor da remessa não ultrapasse os seguintes valores: 

.   6 mil euros para a União Européia (US$ 7.297,80 ou R$ 15.601,26 – cálculo baseado na taxa do Banco Central do Brasil de 

20/03/2006); 

.   200 mil ienes para o Japão (US$ 1.720,28 ou R$ 3.677,60– cálculo baseado na taxa do Banco Central do Brasil de 20/03/2006); 

.   25 mil coroas norueguesas para a Noruega (US$ 3.823,27 ou R$ 8.173,40 – cálculo baseado na taxa do Banco Central do Brasil 

de 20/03/2006); 

.   7,5 mil francos suíços para a Suíça (US$ 5.807,20 ou R$ 12.414,60 – cálculo baseado na taxa do Banco Central do Brasil de 

20/03/2006); e 

.   6 mil euros para a Turquia (US$ 7.297,80 ou R$ 15.601,26 – cálculo baseado na taxa do Banco Central do Brasil de 

20/03/2006). 

 
Importante: Todas as informações sobre esse acordo estão no site do Ministério do 
Desenvolvimento www.mdic.gov.br 


