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O jogo pesado do SGP
por Maria Helena Tachinardi

O
Brasil está sacando todas as
suas cartas diante da maior
ameaça já recebida de ser
excluído do Sistema Geral
de Preferências Comerciais
(SGP), um regime de con-
cessões unilaterais dos

EUA a 162 países em desenvolvimen-
to. Em defesa da manutenção do siste-
ma jogam a indústria"brasileira - capi-

taneada pela Fiesp -, a Coalition for
GSP, a Brazil GSP Coalition e o
Escritório do Representante Comer-
cial dos EUA (USTR), órgão com sta-
tus de ministério subordinado à Casa
Branca. Pressionam pela exclusão do
Brasil o senador Charles Grassley,
republicano de lowa e presidente da
Comissão de Finanças, que tem a res-
ponsabilidade de decidir sobre a reno-
vação do SGP para 13 países, no final
deste ano, e o deputado Bill Thomas,

republicano da Califórnia e presidente
da Comissão de Meios e Procedi-
mentos (Ways and Means).

O Brasil é o terceiro maior benefi-
ciário do SGP, atrás apenas da índia e
de Angola. Sob o amparo do progra-
ma, o País exportou, em 2005, US$
3,6 bilhões, o que representa cerca de
15% das vendas para os EUA, princi-
palmente de máquinas, automóveis,
metais e madeiras. Segundo a Fiesp, a
eventual exclusão do Brasil implicará
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A pressão do Congresso americano pela exclusão do Brasil do
sistema visa forcar o País a melhorar as ofertas nas negociações
de Dona e retirar-lhe o status de nação em desenvolvimento

perda mínima de US$ 386 milhões em
exportações e de 20 mil empregos em
2007. Caso o Brasil seja banido do
programa de preferências, 72% dos
embarques brasileiros para os EUA
estarão sujeitos ao pagamento do im-
posto de importação.

Por que a pressão para excluir o
Brasil do SGP está sendo tão intensa?
São duas as razões principais: forçar o
País a fazer maiores concessões na
área industrial e de serviços nas nego-

ciações da Rodada Doha da Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC)
- argumento do senador Grassley - e
retirar-lhe o status de país em desen-
volvimento, que o nivela aos países afri-
canos e asiáticos. Estes, sim, na opi-
nião do deputado Bill Thomas, são
merecedores da tarifa zero de importa-
ção garantida pelo SGP.

De acordo com a Fiesp, esse
mesmo posicionamento é compartilha-
do por alguns especialistas de think
tanks (centros de estudos) americanos
que atuam na área do comércio interna-
cional, como o conservador American
Enterprise Institute. "É injusta a argu-
mentação de que o Brasil estaria preju-
dicando os países de menor desenvolvi-
mento relativo (PMDR). Somente um,
produto, a manga brasileira, compete
com as compras americanas provenien-
tes daqueles países quando se conside-
ram as importações acima de US$ l
milhão", reage o diretor adjunto do De-
partamento de Relações Internacionais
e Comércio Exterior (Derex) da Fiesp,
Carlos Antônio Cavalcanti.

Levantamento da entidade revela
que, dos 346 produtos em que as
exportações do Brasil são superiores
a US$ l milhão, 242 concorrem com
os de origem chinesa, enquanto ou-
tros 98 não competem com nenhum
outro país beneficiado pelo SGP.

O jogo dessas preferências unilate-
rais americanas é o da globalização, em
que uma das principais peças do
xadrez é a China, com sua extraordiná-

ria capacidade de penetração nos mer-
cados mundiais, graças a preços com-
petitivos conseguidos em boa parte
com mão-de-obra de baixíssimo custo.
"Quem mais ganharia com a exclusão
do Brasil seria a China", afirma Ca-
valcanti. Em 2005, o déficit comercial
dos EUA no intercâmbio com os chine-
ses foi de US$ 200 bilhões.

Na avaliação de Laura Baughman,
presidente da The Trade Partnership
e coordenadora da Coalition for GSP, a
exclusão do Brasil estimularia ainda
mais as importações procedentes da
China. "Nós temos explicado isso ao
USTR", diz Laura. Ela intui que nem o
deputado Bill Thomas nem o senador
Charles Grassley querem promover
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PRESSÃO NO CONGRESSO.
Somente países africanos e asiáticos

merecem a tarifa zero, diz Thomas

esse resultado e que tal percepção aju-
dará "a salvar" muitos produtos brasi-
leiros. Cerca de 40% das empresas
americanas incluídas na Coalizão
importam do Brasil. Para Laura
Baughman, o mais provável é que o
Congresso renove o SGP por mais um
ano, embora a Coalizão pressione por
ao menos três anos. Considerada uma
das maiores defensoras da manutenção
do regime para o Brasil, Laura Bau-
ghman não acredita em exclusão, mas
vê o perigo de alguns produtos perde-
rem o benefício.

A expectativa em Washington é que
uma eventual renovação do SGP como
parte de um pacote sobre temas de co-
mércio, em tramitação no Congresso,
não deva mantê-lo tal como vigora hoje.
Esperam-se mudanças de procedimen-
tos - como a limitação dos waivers de
competitividade (acordos) a no máxi-

mo cinco anos - e nas regras de origem
do programa, com a possibilidade de
inclusão de um mecanismo de acumu-
lação de origem ou de mudanças no
nível de conteúdo nacional exigido
(hoje, de 35%).

Segundo Laura Baughman, a ex-
pectativa é que, uma vez o SGP renova-
do, mais tarde o Congresso queira ré-
formular o programa de modo mais
substantivo (se houver uma conclusão
bem-sucedida da Rodada Doha, cujos

resultados podem incluir tarifa zero e
eliminação de cotas para países de
menor desenvolvimento relativo). "Ha-
verá um movimento para adicionar pro-
dutos à lista, ao mesmo tempo em que
haverá pressão para excluir produtos e
países", diz a coordenadora da Coa-
lition for GSP

A Fiesp lidera a Comissão sobre
Renovação do SGP dos EUA e realiza-
rá, em 27 de outubro, uma reunião para
relatar os resultados da missão que foi
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a Washington, em setembro, com o
objetivo de visitar os aliados do Brasil.
Os esforços pela renovação incluem
respostas a uma consulta aberta pelo
USTR em 7 de agosto, que envolve os
países beneficiados pelo SGP A Fiesp
recebeu 31 respostas de entidades
setoriais e regionais (federações de in-
dústrias) e ainda da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) e da Câmara
Americana de Comércio (Amcham).
Também participaram da consulta

empresas nacionais e multinacionais.
Os argumentos apresentados pela

Fiesp em favor da manutenção do SGP
incluem a sua importância para o co-
mércio bilateral, o fato de o Brasil não
prejudicar os países mais pobres, o ris-
co de o déficit comercial americano
com a China aumentar, caso os produ-
tos brasileiros sejam excluídos do siste-
ma, e o benefício para o intercâmbio in-
trafirma. Além disso, lembra Caval-
canti, o SGP incentiva a proteção dos

RODADA DOHA. Grassley defende
exclusão para forçar concessões
da indústria brasileira

direitos de propriedade intelectual. Um
dos dispositivos da legislação obriga os
países beneficiados a uma vigilância
contínua para não prejudicar interes-
ses dos EUA nessa área. Segundo a
Fiesp, os esforços brasileiros para com-
bater a pirataria resultaram em um
aumento de 53% na apreensão de pro-
dutos ilegais entre 2002 e 2005.

Quanto ao argumento de que o
Brasil não fez o suficiente nas nego-
ciações da Rodada Doha para abrir o
seu mercado na área de bens indus-
triais e de serviços, Cavalcanti reage:
"Isso não é verdade. As negociações
de Doha ficaram no colo dos america-
nos. O senador Grassley não quer a
conclusão da Rodada, pois tem inte-
resse na manutenção dos subsídios".
Grassley representa o Estado de
lowa, que concentra boa parte da pro-
dução agrícola dos EUA •••
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