
Benefício 
em risco

Empresas e entidades no Brasil se movimentam,
mas permanência do País no SGP dos EUA corre grande perigo

PAULO SOTERO*, DE WASHINGTON

Ofato de os congressistas americanos terem partido em setembro para um recesso de mais
de um mês, para cuidar de suas campanhas à reeleição, sem deliberar sobre a renovação
do Sistema Geral de Preferências (SGP) é, potencialmente, positivo para as empresas

brasileiras que Se beneficiam do tratamento duty-free garantido pelo programa. Trata-se, porém,
da única boa notícia que elas devem esperar no encaminhamento do assunto.

Jon Huenemann, um ex-alto funcio-
nário do United States Trade Represen-
tative (USTR) - espécie de Ministério
do Comércio Exterior dos EUA -, que
administrou o SGP nos anos 8o, vislumbra
um cenário no qual uma parte razoável
das isenções tarifárias concedidas aos
exportadores brasileiros seria mantida,
O Brasil foi o terceiro maior contemplado
pelo programa no ano passado, tendo
exportado US$ 3,6 bilhões sob o SGP,
atrás apenas da índia e de Angola. A fatia
brasileira representou mais de 13% dos
produtos que entraram nos EUA sob o
programa.

O cenário de Huenemann, que hoje
trabalha no escritório de advocacia Miller &
Chevalier atendendo clientes de outros países
empenhados na renovação do SGP, parte
da premissa de que os democratas tirarão
dos republicanos o controle da Câmara de

SUSAN SCHWAB CUMPRIMENTA O
PRESIDENTE GEORGE W. BUSH, AO

TOMAR POSSE DO USTR NO LUGAR
DE ROB PORTMAN (A ESQ.)
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O SENADOR GRASSLEY, REPUBLICANO
DE IOWA, EM VISITA À AMCHAM: EM
AGRONEGÓCIO O BRASIL É DESENVOLVIDO

Representantes e talvez até do Senado nas
eleições legislativas de 7 de novembro. É
um cenário plausível, dado como provável
em recentes pesquisas de opinião.

"Com os democratas no controle, abre-se
a possibilidade de o SGP ser prorrogado por
alguns meses depois das eleições e antes de
expirar, em dezembro", diz Huenemann.
"Nesse caso, a discussão seria retomada
em 2007, mas como parte de um pacote
legislativo que incluiria a aprovação de
acordos comerciais bilaterais pendentes,
como o que os EUA concluíram com o
Peru, e de uma prorrogação da TPA". O
especialista refere-se à Trade Promotion
Authority, legislação que deu a George W,
Bush mandato para negociar novos acor-
dos comerciais e que caduca em junho de
2007. Pelos cálculos de Huenemann, uma
retomada das empacadas negociações da
Rodada Doha na Organização Mundial de
Comércio (OMC) no início do ano daria
o impulso necessário para o Congresso
estender a TPA e votar outras medidas
de política comercial pendentes.

Apresentada como parte de uma
legislação mais ampla sobre política co-
mercial, a discussão sobre a renovação
do SGP ganharia visibilidade, algo que
não teve até agora e que dificilmente terá
em Washington se tratada isoladamente.
Embora isso possa surpreender os brasi-
leiros, que nas últimas semanas leram na
imprensa repetidas declarações de execu-
tivos de empresas e de altos funcionários
do governo sobre a batalha para garantir
a renovação do SGP, do ponto de vista
americano é compreensível que poucos
liguem para o assunto: em 2005, o SGP
abrangeu menos de 5% das importações
dos EUA,

Democratas menos hostis
Sempre de acordo com o cenário de

Huenemann, um Congresso democrata
veria com mais simpatia a renovação
de um SGP ainda generoso para países
como o Brasil, a índia e onze outros que
o Banco Mundial classifica de "renda
média" e que os republicanos querem

tirar do programa. A concessão, contudo,
não viria de graça. "Em contrapartida, os
democratas reintroduziriam, numa nova
legislação sobre a TPA, forte exigência de
padrões laborais e ambientais em novos
acordos comerciais e, provavelmente,
condicionariam a renovação à disposi-
ção dos países interessados em apoiar a
inclusão desses novos padrões nas regras
comerciais globais da OMC", diz.

No caso brasileiro, isso provocaria
um interessante debate entre os expor-
tadores que dependem do SGP para
garantir espaço para seus produtos no
maior mercado importador do mundo
e os formuladores da política comercial
do Itamaraty, que, no que diz respeito às
chamadas cláusulas sociais e ambientais
em acordos comerciais, têm posições
mais próximas dos republicanos nos
Estados Unidos.

Caso o cenário de Huenemann não
se confirme, não há notícias animadoras
no horizonte. Conforme constataram os
membros de uma delegação de executivos
de empresas brasileiras e americanas e
representantes da Amcham e da Fiesp,
entre outras entidades, que visitou Wa-
shington em setembro, o clima é clara-
mente desfavorável à manutenção dos
privilégios do SGP para o Brasil. Embora
o USTR tenha pedido e publicado em seu
site comentários sobre a renovação do
programa (entre os interessados dos 15
países que responderam, os brasileiros
foram os recordistas, com 215 inter-
venções), o assunto praticamente não
existe na capital americana e só vêm à
tona quando alguém faz uma pergunta.
E os que perguntam geralmente ouvem
o que não querem.

Um exemplo disso foi a reação do
deputado Phil English, republicano da
Pensilvânia e membro do Brazil Cau-
cus na Câmara (ver entrevista à página
22), diante do argumento da delegação
brasileira de que a retirada da isenção
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tarifária prejudicaria exportadores bra-
sileiros de autopeças e abriria o caminho
para concorrentes da China, que já tem
um gigantesco saldo comercial com os
EUA. English lembrou que foi o governo
brasileiro - e não o americano - que,
numa decisão controvertida, inspirada
por motivos políticos e que desafia a
realidade dos fatos, reconheceu o status
da China como "economia de mercado"
no ano passado. Ou seja, tendo decidido
que considera a China uma economia
de mercado, o Brasil não pode reclamar
quando seus produtos são expostos à
competição no mercado e perdem espaço.
Implícito no argumento do parlamentar
está um óbvio recado aos exportadores
brasileiros: envolvam-se mais no debate
e na formulação da política comercial
brasileira.

O conselho tem implicações contradi-
tórias. Á exemplo do que acontece nos EUA
e em outros países, há setores da economia
mais interessados em proteção do que em
competição. Além disso, a advertência de
English nasce de avaliações equivocadas
que o deputado e alguns de seus colegas
do Congresso americano fazem sobre
decisões corretas do governo brasileiro no
campo da política comercial. Uma delas
foi a iniciativa tomada durante a reunião
ministerial da OMC realizada em Can-
cún em novembro de 2003 de articular

O CHANCELER AMORIM
DIANTE DA SEDE DA OMC:
PRESSÃO CONTRA OS PAÍSES
DESENVOLVIDOS

e assumir a liderança de
um grupo de países em
desenvolvimento para
forçar os Estados Unidos,
a União Européia (UE)
e o Japão a honrarem
compromissos assumi-
dos na Rodada Uruguai
e tratar com seriedade
da redução das barreiras
ao comércio de produtos
agrícolas, começando pelos obscenos
subsídios à produção e às exportações,
que distorcem o mercado. Outra, iniciada
na administração de Fernando Henrique
Cardoso, foi a de impugnar com sucesso
na OMC os subsídios dos EUA ao algodão
e da UE ao açúcar.

Desafio brasileiro
Episódios como esses continuam atra-

vessados na garganta de English e de outros
parlamentares americanos, que talvez não
engulam que um Brasil que consolida sua
posição entre os países mais produtivos
do mundo nas indústrias aeronáutica e
siderúrgica e no setor agropecuário, que se
arvora em líder regional e exige um assento
na mesa das nações mais ricas e poderosas
insista, ao mesmo tempo, em continuar
a receber isenções tarifárias criadas 30
anos atrás para ajudar principalmente os
Burundis e as Honduras do mundo.

Acrescente-se a isso o azedume em
relação ao Brasil do poderoso senador
republicano Charles Grassley, fazendeiro
de soja e milho do estado de Iowa que
dirige a estratégica Comissão de Finanças

O SENADOR GRASSLEY E OUTROS
PARLAMENTARES AMERICANOS
EM VISITA À FÁBRICA DA GM, EM
SÃO CAETANO DO SUL (SP), PARA
CONHECER A PRODUÇÃO DE
CARROS FLEX (ACIMA) E
PROTESTOS CONTRA A OMC EM
CANCÚN, MÉXICO, EM 2003

e é o principal defensor
dos interesses do agro-
negócio no Congresso
americano. Além das
razões concretas que tem
para rejeitar que o Brasil
seja contemplado com
concessões destinadas
em tese a países pobres
- ele já disse mais de
uma vez, referindo-se

ao agronegócio, que "o Brasil é um país
desenvolvido e não em desenvolvimento"
--, Grassley voltou agastado de uma viagem
que fez ao País no primeiro semestre, que
incluiu conversas difíceis sobre política
comercial agrícola na Fiesp e em outros
lugares pelos quais passou.

Qualquer proposta que venha a ser
adotada na Câmara terá que passar pelo
Senado. E lá não tem conversa, pelo menos
enquanto Grassley ocupar a presidência da
Comissão de Finanças, que lhe dá amplo
poder sobre a tramitação das propostas
que envolvam renúncia de receita pública.
"Considerarei agir em favor de uma exten-
são do SGP somente se o Brasil e a índia
forem excluídos", afirmou o senador. Contra
tal determinação, soam insuficientes os
esforços feitos pelo setor privado ou pelos
embaixadores do Brasil em Washington,
Roberto Abdenur, e dos Estados Unidos
em Brasília, Clifford Sobel. "Mesmo que o
Brasil consiga preservar isenções tarifárias,
será apenas para uma parte das exportações
que entram hoje nos EUA sem pagar tarifa
de importação", prevê Huenemann. "Os
exportadores brasileiros devem se prepa-
rar para isso e compensar com ganhos de
competitividade o que perderão em acesso
privilegiado ao mercado americano."

É conta esse pano de fundo, e tomando
em consideração o escasso interesse ou atenção
que o SGP gera em Washington, que devem
ser analisadas as iniciativas relativas à reno-
vação do programa para o Brasil.

* Paulo Mero é diretor do Instituto
Brasil do Woodrow Wilson International
Center for Scholars, em Washington.
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Text Box
Fonte: Update, ano 22, n.431, p.18-20, out. 2006.




