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O custo com pagamento de tributos é
uma reclamação constante de empresários,
mas há exportadores brasileiros pagando ta-
xas desnecessárias no comércio internacional
por desconhecerem programas de isenção
concedidos por países ricos. O Sistema Geral
de Preferências (SGP) norte-americano é um
exemplo. Em vigor desde o início da década
de 1970, atualmente concede isenção total
de tributos para mais de 3,4 mil produtos
de diferentes segmentos da economia brasi-
leira. São mercadorias que deixam de pagar
impostos de importação que variam de 0,2%
a 30%. Levantamento feito pela Câmara Ame-
ricana de Comércio (Amcham) mostra que o
índice de utilização do benefício no ano pas-
sado foi de 85,56%.

O percentual de empresas que não usam
o sistema pode parecer pequeno, mas repre-
senta muito em termos de valores. Em 2007,
foram US$35 milhões em taxas de importação
recolhidos aos Estados Unidos desnecessaria-

mente, segundo pesquisa da Amcham. Entre
os produtos brasileiros que pagaram impos-
tos por não estarem inscritos no programa,
destacam-se autopeças e artigos em madeira
(US$ 320 milhões e US$ 200 milhões, res-
pectivamente, em vendas com recolhimento
destes tributos). São recursos que poderiam
ser reinvestidos na própria produção para am-
pliar ainda mais o comércio internacional.

O índice de adesão ao SGP norte-ameri-
cano em 2007 é maior do que nos dois anos
anteriores - 80% em 2005 e 81% em 2006 -,
mas Eduardo Fonseca, gerente de Relações
Governamentais da Amcham, ainda o consi-
dera significativo. "Uma isenção de imposto
de importação muitas vezes é a ferramen-
ta que se precisa para conseguir exportar
e competir no mercado internacional." O
SGP foi criado pelos países desenvolvidos
com o objetivo de favorecer as exportações
de nações em desenvolvimento com a re-
dução ou isenção de taxas e tributos de im-
portação. Cada país outorgante define quais
produtos e nações farão parte do seu SGP,
por quanto tempo. O Brasil é beneficiado
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O QUE É
Sistema Geral de Preferências: programa unilateral
de redução ou isenção de tarifas de importação a
produtos preestabelecidos concedido por países
desenvolvidos a países emergentes.

CRIAÇÃO
Em 1968, durante a Conferência das Nações Unidas
para Comércio e Desenvolvimento (Unctad).

OBJETIVO
Favorecer a exportação e promover a industrialização
de países em desenvolvimento, facilitando o acesso
de seus produtos a grandes mercados.

PAÍSES OUTORGANTES
Estados Unidos, Canadá, Comunidade Européia,
Turquia, Suíça, Noruega, Japão, Nova Zelândia,
Rússia, Bielo-Rússia e Austrália (não concede
ao Brasil).

por 11 sistemas, com destaque para os pro-
gramas oferecidos pelos Estados Unidos,
Comunidade Européia, Japão e Rússia.

O SGP americano é certamente o mais
importante para os exportadores brasileiros.
Dados divulgados pela Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp) mos-
tram que as exportações feitas por meio do
SGP representam 14% das vendas brasileiras
aos Estados Unidos e 1,6% das importações
americanas. De acordo com a Amcham, fo-
ram US$ 3,4 bilhões em 2007. No mesmo pe-
ríodo, os importadores americanos deixaram
de pagar US$ 137,5 milhões de tarifas de im-
portação por conta das isenções definidas no
programa, prova de que o SGP também traz
vantagens para o país que lhe concede. Esse,
aliás, é um dos argumentos dos defensores
desse benefício que, periodicamente, passa
por uma revisão dos países outorgantes.

No dia 31 de julho passado, exportado-
res brasileiros comemoraram a decisão da
Câmara dos Deputados dos Estados Unidos
em renovar o SGP com o Brasil. Mas, segun-
do Eduardo Fonseca, a batalha mais difícil

ainda está por vir: a aprovação dos senado-
res. "O processo de renovação no Senado é
mais complicado. Nas missões que fizemos
aos Estados Unidos, não encontramos ne-
nhuma resistência da Câmara. No mês de
junho, aconteceu uma audiência pública no
Senado para tratar de benefícios como o
SGP e nenhum dos ouvidos foi claramente
favorável à prorrogação do benefício." A ex-
pectativa é que o tema entre em votação em
setembro, mas não há nada marcado.

A última renovação do SGP americano
foi definida em dezembro de 2006. Por pou-

Em   2007,
foram recolhidos
desnecessariamente
US$ 35 milhões em
taxas de importação
aos Estados Unidos

co o Brasil não ficou de fora. A ameaça vol-
tou à tona este ano. "Retirar o Brasil do SGP
comprometeria diretamente o emprego e o
desenvolvimento do País. A não-renovação
afetaria cerca de 400 mil postos de trabalho",
afirma Mário Marconini, diretor de Negocia-
ções Internacionais da Fiesp. A entidade in-
vestiu em uma série de ações para sensibilizar
congressistas norte-americanos sobre as van-
tagens da renovação para os Estados Unidos.
Um estudo feito pela Fiesp indica que 30% a
40% das exportações brasileiras incluídas no
SGP são feitas por subsidiárias de multinacio-
nais norte-americanas. O dado traz embutido
um forte argumento: a retirada do Brasil não
beneficiaria nações menos desenvolvidas, mas
sim a China, o que só aumentaria o déficit co-
mercial dos Estados Unidos com os chineses.
"O SGP é uma via de mão dupla", afirma.

Antes da aprovação do SGP pela Câmara
dos Deputados, o que se percebia era um
claro pessimismo dos envolvidos na ques-
tão. "O quadro que se apresenta é o pior
possível. Se em 2006 já foi difícil conseguir
a renovação, este ano está ainda mais com-



Cada pais estabelece uma lista de
produtos que recebem a redução
ou isenção de tarifas. A lista das
mercadorias incluídas no SGP norte-
americano está no link http://www.
desenvolvimento.gov.br/arquivos/
dwnl_1212425005.pdf

A relação dos produtos de outros
SGPs e demais informações sobre
o programa podem ser obtidas no
Departamento de Negociações
Internacionais (Deint), vinculado
ao Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior:
www.mdic.gov.br e (61) 2109-7000

plicado", diz Paulo Amanthéa, consultor in-
ternacional da Eucatex, uma das empresas
brasileiras que se beneficia com o SGP norte-
americano. Atualmente, 10% da produção da
Eucatex é vendida para o mercado externo, a
maior parte painéis de fibras de madeira im-
portados pelos Estados Unidos. A empresa
inaugura no primeiro semestre de 2009 uma
nova fábrica, que deve dobrar sua produção.
"Para a Eucatex, o fim do incentivo seria um
tiro na cabeça", afirma Amanthéa.

Todo o segmento ainda está em alerta,
esperando a decisão dos senadores ame-
ricanos. Metade da produção brasileira de
painéis de madeira é exportada e o merca-
do interno não tem potencial para absorver
esse volume. "Se o programa for cancelado,
teremos que pagar uma tarifa alfandegária de
10%. Perder um benefício como esse é mui-
to ruim para o setor, principalmente porque
o Brasil não tem muitos acordos bilaterais",
afirma Rosane Donati, superintendente-exe-
cutiva da Associação Brasileira da Indústria
de Painéis de Madeira (Abipa). Segundo a
dirigente, o México, por exemplo, seria um
mercado atrativo para os exportadores do
segmento, mas o acesso é restrito por conta
de altíssimas tarifas de importação. Enquanto

isso, acordos bilaterais entre Estados Unidos
e a União Européia, por exemplo, continu-
ariam facilitando a importação do produto
pelos norte-americanos.

Obstáculos

Uma série de fatores é apontada como
complicador para a renovação do SGP norte-
americano. Um deles é o fato recente de duas
agências de risco terem elevado o grau de
investimento do Brasil. "Já não somos mais
vistos como países que precisam de ajuda",
afirma Fonseca, da Amcham. O sentimento
entre os congressistas norte-americanos de
que o Brasil é um dos culpados pelo fracas-
so da chamada Rodada -de Doha seria mais
um ponto negativo. A ineficácia do Brasil no
combate à pirataria também esteve na pauta
das discussões há dois anos. Há ainda ou-
tra grande polêmica, a principal na visão da
Fiesp: o acordo de livre comércio entre os
Estados Unidos e a Colômbia. "Tememos que
o impasse entre os republicanos e democra-
tas sobre o acordo prejudique a negociação
e possa contaminar o processo de renovação
do SGP", diz Mário Marconini, da Fiesp.

Mesmo antes da decisão do Senado, a

Amcham trabalha para aumentar o nível de
adesão ao sistema. "O SGP americano é mui-
to simples, a adesão é fácil e as regras de ori-
gem não são complicadas." A entidade pres-
ta consultoria exclusiva aos associados, mas
quem tiver dúvidas também pode recorrer
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, que está se organizan-
do para incentivar a adesão dos empresários,
inclusive com a publicação de manuais espe-
cíficos para os principais SGPs. Há poucos
anos, encontrar a lista de produtos benefi-
ciados era difícil. Hoje, ela está disponível no
site do ministério e também do órgão ameri-
cano responsável pelo sistema. Empresários
e consultores acreditam que quanto maior
for a adesão dos exportadores, mais difícil
será a exclusão do Brasil. "É mais gente pres-
sionando", afirma Paulo Amanthéa.
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