
C O M É R C I O E X T E R I O R

O Sistema Geral de Preferências (SGP) é uma con-
cessão voluntária de países desenvolvidos que permite a
entrada de produtos de países em desenvolvimento nos
seus mercados com preferências tarifárias. Isso signifi-
ca que o produto está isento ou é beneficiado por uma
redução na alíquota de importação. Está em discussão,
no governo dos Estados Unidos, a retirada do Brasil do
SGP. Organizações estadunidenses de defesa dos direitos
de propriedade intelectual alegam que sofrem perdas
consideráveis no mercado brasileiro.

A origem dessa concessão está associada ao debate dos
anos de 1960 sobre uma nova ordem internacional que
contribuísse para a redução da desigualdade dos níveis
de renda mundiais. A mera transferência de recursos não
garantia crescimento e desenvolvimento econômico. Era
necessário propor mecanismos de "ajuda" aos países
em desenvolvimento que o auxiliassem na consolidação
de fontes de geração de renda próprias. A Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD), criada em 1964, tinha como principal
objetivo a promoção de um diálogo internacional que
permitisse a identificação dos elos entre o comércio in-
ternacional e o desenvolvimento. A concessão de entrada
preferencial de produtos dos países em desenvolvimento,
via SGP, nos mercados dos países desenvolvidos foi pro-
posta pela UNCTAD.

Os países desenvolvidos acataram a proposta, mas
as concessões seriam voluntárias. Isso significa que os
países escolhem os produtos e os países elegíveis para o
SGP. Ao longo dos anos, os países desenvolvidos foram
definindo os critérios para a concessão do SGP. Um cri-
tério é a participação do produto oriundo de um país
em desenvolvimento nas importações mundiais e/ou no
mercado do país em desenvolvimento. A participação do
produto acima de determinados percentuais seria uma
indicação, que esse é competitivo independentemente de
acessos preferenciais — um critério sujeito a controvér-
sias. A concepção do SGP é a de consolidar trajetórias
de crescimento econômico por meio do comércio. No en-
tanto, se os indícios são de que o produto é competitivo,
não há por que continuar o acesso preferencial. Apesar
da controvérsia, o critério está associado diretamente
ao tema que originou o SGP.
Regulação — A agenda do comércio internacional dos
países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos,
foi ampliada, a partir de meados da década de 1980.
Regulações sobre o setor de serviços, regras sobre inves-
timentos diretos, políticas de compras governamentais,
regulações sobre meio ambiente e trabalho, direitos de
propriedade intelectual, entre outros, passaram a ser
relacionados com os fluxos comercias. "Pirataria" de
vídeos significa perdas de exportações de serviços de
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audiovisual. Precariedade nas legislações e/ou nos meca-
nismos de sanções relativos a normas ambientais é fonte
de vantagens comparativas "desleais" e, logo, de expor-
tações. Esse é um debate que integra as negociações da
agenda multilateral de comércio (Organização Mundial
de Comércio — OMC). Esse mesmo debate passou a ser
incorporado na concessão do SGP, nos Estados Unidos
e na União Européia.

Nos Estados Unidos, além dos critérios de níveis de
competitividade, a concessão do SGP pode ser retirada
se o país prejudica os interesses de comércio e inves-
timento dos cidadãos norte-americanos. Também são
excluídos países que não respeitam os direitos básicos
dos trabalhadores. A exclusão pode partir de uma ini-
ciativa do governo ou pode ser pedida pelo setor privado
e, nesse caso, será analisada pelo governo. No ano de
2006, os Estados Unidos outorgou o benefício do SGP
para 3.400 produtos e 136 países. O benefício significa
tarifa zero.
Sanções — No ano de 1974, o Congresso dos Esta-
dos Unidos aprovou a Seção 301, como parte da sua
legislação de comércio exterior. Essa iniciativa permite
que o presidente possa aplicar sanções comerciais aos
países que discriminassem exportações de mercadorias
estadunidenses em seus territórios. Posteriormente, o
escopo da seção foi ampliado, passando a contemplar o
comércio de serviços, investimentos, direitos de proprie-
dade intelectual, direitos de trabalho, entre outros. Os
direitos de propriedade intelectual ganharam um status
privilegiado através da Seção Especial 301, que trata
exclusivamente desse tema.

A United States Trade Representative (USTR) é obri-
gada pela Seção Especial 301 a elaborar anualmente duas
listas de países que estariam prejudicando os interesses
dos setores estadunidenses, nessa área — Watch Priority
List (Lista de Observação Prioritária) e Watch List (Lista
de Observação). Estar na lista significa a possibilidade
da imposição de uma sanção comercial. Na prática, as
lista têm funcionado muito mais como mecanismos de
pressão para que os governos infratores mudem as suas
condutas.

O Brasil sofreu uma sanção comercial no final dos
anos de 1980, pela ausência de concessão patentária para
produtos e processos farmacêuticos. O cenário atual é
diferente. O tema da relação entre direitos de proprieda-
de intelectual e comércio foi incorporado na OMC. Os
Estados Unidos têm o direito de continuar utilizando o
instrumento da Seção Especial 301, mas o caso pode ser
levado, pelo país infrator, para o mecanismo de solução
de controvérsias da OMC. A imposição de uma sanção
comercial, o que fere o princípio da não-discriminação
no tratamento das relações entre os membros da OMC,
deve ser avaliado em função das obrigações que os países
assinaram em relação aos direitos de propriedade inte-
lectual.

A concessão do SGP pode ser
retirada se o país prejudica
os interesses de comércio e
investimento dos cidadãos
americanos

Ano 2005

Lista prioritária Lista de observação

China

Rússia

Brasil

índia

Turquia

Indonésia

Ucrânia

Egito

Israel

2336,0

1756,2

858,5

443,0

160,2

154,0

91,8

83,6

61,9

Itália

México

República da Coréia

Canadá

Taiwan

Polônia

Malásia

Filipinas

Peru

1621,0

1253,4

715,0

698,6

376,9

344,3

308,8

123,6

98,6
Fonte:www.iipa.com.
IIPA: International Intellectual Property Alliance.

O SGP é uma concessão voluntária dos países de-
senvolvidos, que é reconhecida pela OMC. Nesse caso,
embora o Brasil possa levar o caso-para a OMC, não é
claro que os Estados Unidos esteja impedido de tirar a
concessão, mesmo que o país esteja "cumprindo as nor-
mas da OMC.
Pirataria — Em 2006, 13 países estão na lista de "ob-
servação prioritária" da Seção Especial 301. A China
e a Rússia figuram como principais "infratores". Além
deles, constam Argentina, Belize, Brasil, Egito, índia,
Indonésia, Israel, Líbano, Turquia, Ucrânia e Venezuela.
A inclusão do Brasil é devida, principalmente, à falta
da Adequada proteção aos direitos de copyright. É re-
conhecido que o Brasil com a instituição do Conselho
Nacional Anti-Pirataria mostra empenho para atender
as demandas dos setores estadunidenses, mas seria ainda
insuficiente.

A International Intellectual Property Alliance (IIPA,
Aliança Internacional de Propriedade Intelectual) é uma
associação privada que reúne as indústrias de copyright
dos Estados Unidos. Direitos de copyright abrangem, nes-
se caso, a indústria de softwares, serviços audiovisuais,
teatro e publicações escritas ou eletrônicas. A IIPA di-
vulga também uma lista de "observação prioritária" e de
"observação", nas quais mostra estimativas das perdas
associadas aos direitos de copyright (ver tabela). As per-
das causadas pelo Brasil seriam de US$ 858,5 milhões,
abaixo da Itália e do México. No entanto, o Brasil está na
lista de observação prioritária e os dois países, não. Essas
estimativas são sujeitas a controvérsia, mas o importante
é que a IIPA demanda a retirada do Brasil do SGP. Em
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Produto

Freios
Parte de geradores

Catodos de cobre refinados

Cobre refinado
Folhas de madeira

Juntas de madeira

Caixas de câmbio

Peles de couro bovino e eqüino

Portas de madeira
Eixo de virabrequim

Subtotal

Outros

Total

2005
(US$ mil)
173.647

119.178

107.809

106.757

93.505

92.999

74.681

71.968

67.835

67.822

976.201

2.639.950

3.616.151

Part

(%)
4,8

3,3

3,0

3,0

2,6

2,6

2,1

2,0

1,9

1,9

27,0

73,0

100,00

Tarifa CNMF

2,5

3,0

1,0
3,0
8,0

3,2
2,5

2,8
4,8

2,5

Fonte: www.usitic.gov. •
HTS:Harmonized Tariff System.
Tarifa CNMF:Tarifa da Cláusula de Nação Mais Favorecida.

janeiro de 2006, a USTR reviu a concessão do SGP para
o Brasil, mas decidiu mantê-lo. No final deste ano, haverá
uma nova revisão do mecanismo geral do SGP e a pressão
para a retirada do Brasil estará presente não só através
do IIPA, mas de representantes do Congresso dos Estados
Unidos. O que isso significa para o Brasil?
Exportações — Estudo do Departamento de Negocia-
ções Internacionais (DEINT), da Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria
e Comércio (Nota Técnica n° 119/DEINT/2005 em
www.mdic.gov), com os dados do SGP de 2004, mostra
que apenas 1,6% das importações dos Estados Unidos
foram contempladas pelo SGP. O Brasil é o segundo
beneficiário do sistema e explica 13,9% do total do SGP
— valor de US$ 3,168 bilhões. O primeiro é a índia,
que recebe US$ 3,270 bilhões. Além desses dois países,
Tailândia, Angola e Indonésia estão entre os cincos
principais beneficiários. No total, os cincos explicam
61% do total das importações beneficiadas pelo SGP
dos Estados Unidos, em 2004. Logo, a concessão está
concentrada em poucos países.

O percentual das exportações beneficiadas pelo SGP
no total das exportações brasileiras para os Estados Uni-
dos foi de 14,9%, em 2004. Esse percentual não apresen-
ta diferenças importantes na série de 2000 a 2005. Em
2000, foi de 15% e, no ano passado, de 14,8%.

É preciso lembrar que muitos produtos entram nos
Estados Unidos com tarifa zero, independentemente do
SGP. Selecionando apenas produtos que são taxados, o
benefício do SGP, em 2004, explicara 40% das expor-
tações brasileiras para os Estados Unidos. No entanto,
o estudo do DEINT mostra que o grau de utilização da
preferência pelo exportador brasileiro é relativamente
pequeno. Selecionados os produtos que são beneficiados
pelo SGP, apenas 35% deles exportados para os Estados
Unidos utilizaram o mecanismo, que demanda preenchi-
mento de uma guia especial.

O quanto o Brasil pode perder em temos de valor ex-
portado para os Estados Unidos com a retirada do SGP
seria no limite, o valor das exportações que entram com
esse benefício — ao redor de 15% ou US$ 3,6 bilhões,
considerando os dados de 2005, o que não é um valor
desprezível.

A tabela mostra os dez principais produtos, que ex-
plicam 27% do total das exportações beneficiadas pelo
SGP. Alguns, como do capítulo 44 de madeira, a perda
do benefício representa aumento de até 8% no valor do
produto. No entanto, para outros, a tarifa já não é muito
alta. Um exemplo são os catodos de cobre com tarifa de
1%. Em adição, a perda depende da facilidade ou não
de substituir o produto brasileiro e da sensibilidade da
demanda de importações desses produtos ao aumento
de preços.
Congresso — Nos Estados Unidos, a definição da po-
lítica de comércio exterior é prerrogativa do Congresso,
estabelecida pela Constituição. Há um reconhecimento,
entretanto, que se deixado somente como matéria do
Legislativo, haveria uma tendência a analisar somente
os interesses domésticos independentemente de como
são afetados pelas relações dos Estados Unidos com seus
parceiros. Logo, é delegado, em muitos casos, o poder
de decisão ao Executivo, que refletiria a tentativa de
conciliação dos interesses protecionistas dos congressis-
tas e os interesses de setores voltados para os mercados
de outros países, sem contar as questões de estratégias
geopolíticas.

O pleito da IIPA não é novo. O aumento do número
de acordos comerciais realizados pelos Estados Unidos
com países em desenvolvimento tende a diminuir.a im-
portância do SGP. No entanto, para o Brasil essa é via
de entrada preferencial no mercado norte-americano.
A baixa utilização do instrumento pelos exportadores
brasileiros não pode ser interpretado a priori como sinal
de que o SGP não interessa. São necessários estudos de-
talhados sobre o possível impacto. No momento, resta
ao governo brasileiro continuar mantendo o diálogo com
o Executivo, que é, em princípio, a força atenuante da
demanda dos setores privados. Em adição, divulgar a
campanha brasileira de "Anti-Pirataria" junto ao Con-
gresso é sempre bem-vinda.

Exportações brasileiras beneficiadas pelo SGP nos EUA
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Fonte: Conjuntura Economica, v.60, n.9, p.46-48, set. 2006.




