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PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO LANÇAM NOVA RODADA DE 

NEGOCIAÇÕES DE COMÉRCIO  
 

A reunião dos ministros dos países em desenvolvimento em São Paulo, na programação da 
UNCTAD XI ontem à noite, lançou a terceira rodada de negociações comerciais sob o 
Sistema Global de Preferências Comerciais Entre os Países em Desenvolvimento (GSTP). Na 
"Declaração de São Paulo", adotada ontem, os 43 ministros conjeturaram um "pacote 
substancial de compromissos de liberação comercial" para promover aspectos econômicos 
complementares entre eles. 
 
A balança comercial dos 43 membros do GSTP foi estimada em US$ 2 trilhões em 2000, ou 
cerca de 55% de todo o comércio dos países em desenvolvimento. O "Comitê dos 
Participantes" deste Acordo, presidido pelo Ministro Argentino da Economia, Roberto 
Lavagna, administra o Sistema em Geneva com o suporte técnico do secretariado da 
UNCTAD. 
 
Programadas para começar em Novembro de 2004, as negociações de comércio multilateral 
conjeturaram os acordos comerciais preferenciais entre os 43 países em desenvolvimento. A 
China e o Grupo dos 77 serão convidados para aderir ao acordo, e juntar-se aos participantes 
da nova rodada de negociações, que provalvemente estarão concluídas em dois anos. 
  
Na reunião de ontem à noite os ministros debateram os modos de fortalecer e dar novas 
direções para o GSTP como um instrumento da liberação do comércio Sul-Sul regional e inter-
regional e também de cooperação econômica. Espera-se que esta promoção do comércio 
entre os países em desenvolvimento possa ajudar a fortalecer o comércio mundial como um 
todo.  
 
O GSTP, estabelecido em 1989, serve como uma estrutura para a troca de preferências 
comerciais entre os países em desenvolvimento, a fim de promover o comércio dentro deste 
grupo de países. A decisão de lançar uma nova rodada de negociações comerciais foi 
inspirada pelas recomendações no Décimo Segundo Summit dos Chefes de Estado e 
Governos do Grupo dos Quinze (Caracas, Fevereiro, 2004) e a Conferência de Alto Nível da 
Cooperação Sul-Sul (Marrakech, Decembro, 2003). 
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O GSTP é reservado para a participação exclusiva dos membros do Grupo dos 77 e China. 
Deve ser baseado e aplicado de acordo com o princípio de vantagens mútuas, de forma a 
beneficiar equitativamente todos os participantes, levando em conta seus respectivos níveis 
de desenvolvimento econômico e necessidades comerciais. O Acordo reconhece as 
necessidades especiais dos países menos desenvolvidos e estuda as medidas preferenciais 
concretas a favor dos mesmos. 

 
As preferências tarifárias são parte intrínseca do Acordo, a fim de fornecer uma base estável 
para o comércio preferencial GSTP. O GSTP deve ser negociado passo a passo, sendo 
melhorado e aumentado em estágios sucessivos, com revisões periódicas. Ele deve suprir e 
reforçar os atuais e os futuros grupos econômicos regionais e inter-regionais dos países em 
desenvolvimento, e deve levar em consideração suas preocupações e seus 
comprometimentos. 
. 
Até hoje, 43 países ratificaram/aderiram ao Acordo: Argélia, Argentina, Bangladesh, Benin, 
Bolivia, Brasil, Camarões, Chile, Colômbia, Cuba, República Popular Democrática da Coréia, 
Equador, Egito, Gana, Guinea, Guiana, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Líbia, Malásia, México, 
Marrocos, Moçambique, Myanmar, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Peru, Filipinas, República 
da Coréia, Romênia, Singapura, Sri Lanka, Sudão, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, 
Tanzânia, Venezuela, Vietnã and Zimbábue. 
 
A UNCTAD atende o Comitê de Participantes e fornece assistência técnica e administrativa 
para estabelecer o GSTP. 
 
O texto da Declaração segue abaixo. 
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O SISTEMA GLOBAL DAS PREFERÊNCIAS COMERCIAIS ENTRE PAÍSES EM 

DESENVOLVIMENTO 
(GSTP) 

 
DECLARAÇÃO DE SÃO PAULO SOBRE O LANÇAMENTO DA TERCEIRA RODADA DE 
NEGOCIAÇÕES DENTRO DO SISTEMA GLOBAL DE PREFERÊNCIAS COMERCIAIS 
ENTRE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO (GSTP) 
 

Nós, os Ministros dos Participantes do Acordo sobre o Sistema Global de 
Preferências Comerciais Entre Países em Desenvolvimento (GSTP), 

Tendo reunido o Comitê do GSTP de Participantes numa sessão especial em São 
Paulo, Brasil, em 16 de junho de 2004, para revisar a implantação do Acordo desde que 
colocado em vigor em 1989; 

Tendo tomado conhecimento do relatório do Presidente do Comitê de Participantes 
sobre prospectos e desafios colocados pelo Acordo; 

Sabedores da necessidade de uma ação harmoniosa e dos enormes potenciais do 
Acordo na promoção e expansão do comércio entre os países em desenvolvimento; 

Em vista da Decisão do Comitê de Participantes na sua Décima Sétima sessão em 
Genebra, Suíça, para patrocinar a Terceira Rodada das Negociações; 

 
Nós Ministros Participantes declaramos: 
 
1. Reiteramos nosso compromisso de promover e manter o comércio mútuo, e promover 

cooperação econômica entre os Participantes através de intercâmbio de concessões 
dentro da estrutura do Acordo. 

2. Para este fim, lançamos na data desta Declaração a Terceira rodada de declarações  
GSTP visando fortalecer e promover os objetivos do Acordo. A fim de agregar os 
potenciais do Acordo, conjeturamos um substancial pacote de compromissos de liberação 
comercial baseado nas vantagens mútuas de modo a beneficiar eqüitativamente todos os 
Participantes do GSTP. 

3. Estamos convencidos de que um pacote arrojado de compromissos de liberação comercial 
promoveria aspectos econômicos complementares entre os Participantes, especialmente 
em nível inter-regional. 

4. Na terceira rodada de negociações, objetivaremos as medidas preferenciais e concretas 
do desenvolvimento para que sejam acordadas para favorecer os Participantes dos países 
menos desenvolvidos, segundo as condições desse acordo; 

5. Enfatizamos a necessidade de expandir a participaão no GSTP, tendo em mente que os 
países em desenvolvimento se tornaram uma força dinâmica no crescimento da economia 
e comércio mundial. Temos a satisfação de convidar todos os membros do Grupo dos 77 e 
China a aderir ao Acordo. Nesse sentido, agradecemos ao Grupo dos 77 e China e ao 
Grupo dos 15 pelo seu contínuo incentivo e apoio politico dado ao GSTP; 

6. Comprometemo-nos a ter um maior envolvimento nos negócios do GSTP. Incentivamos o 
Comitê de Negociação GSTP a tomar os passos necessários para facilitar e concluir o 
mais rápido possível a Terceira Rodada de Negociações; 

7. Agradecemos ao Secretário Geral da UNCTAD pelo apoio técnico dado ao Comitê de 
Participantes e esperamos poder contar com o apoio do secretariado. 

 
 

***  **  *** 


