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Umapressão indiretadosEsta-
dos Unidos pode ajudar a tirar
do papel a promessa brasileira
de abrir seu mercado para os
países mais pobres do mundo
em 2010. A iniciativa foi anun-
ciadanodomingopeloministro
de Relações Exteriores, Celso
Amorim,emGenebra.Oinstru-
mentodepersuasãoamericano
será a reforma do Sistema Ge-
ral de Preferências (SGP).
Umprojeto de lei apresenta-
do recentemente pelo deputa-
do democrata Jim McDermott
prevê que, se quiserem conti-
nuar no SGP, países comoBra-
sil, Índia ou Argentina terão de
implementar um programa de
redução de tarifa de importa-
çãoparaospaísesmenosdesen-
volvidos.
Desde 2007, o Brasil planeja
reduzir as tarifas para as na-
çõespobres, conformeprevisto
na Rodada Doha da Organiza-
ção Mundial de Comércio
(OMC).Pelocompromissoassu-
mido na reunião ministerial de
HongKong,ospaísesemergen-
tes não seriam obrigados a fa-
zer essa concessão, mas o Bra-

sil demonstrou interesse.
O Itamaraty fez um esforço
naépoca,mashouveforteresis-
tência do setor privado, que te-
me triangulação de produtos.
Agora,porcontadareformado
SGP, a iniciativa do governo
brasileiropodeganharapoioen-
tre o empresariado.
“Oplanobrasileiro deabrir o
mercado para os países pobres
é independente dosEUA.Esta-
mos elaborando uma lista de
produtos cujas tarifas poderão
diminuirevamosfazerumacon-
sulta pública ao setor privado”,
dizosecretáriodeComércioEx-
terior do Ministério do Desen-
volvimento,WelberBarral.
OSGPexpira no fimdo ano e
o mais provável é que os con-
gressistas americanos optem
porrenová-lo por seismeses ou
simplesmentedeixemoprogra-
mainativoporalgumtempo.As
atenções do Congresso ameri-
cano estão voltadas agora para
a lei de reduçãodeemissõespo-
luentes e para a reformado sis-
tema de saúde. Mas o assunto
promete esquentar em 2010.
Criado em 1968 e implemen-
tado em 1975, o SGP reduz as
tarifas de importação para al-

guns produtos de países emde-
senvolvimento selecionados. É
umbenefíciounilateralconcedi-
do pelos Estados Unidos, cujo
objetivo é contribuir para o
crescimento das nações po-
bres. O tema é sensível para a
indústria brasileira, porque o
SGP beneficia, em média, 15%
dasexportaçõesdoPaísparaos
Estados Unidos. No ano passa-
do,porcausadacrise,oporcen-
tual caiu para 9%.
O diretor executivo daCoali-
zãoInternacionalBrasileira,se-
diada em Washington, Diego
Bonomo,reconhecequeosobje-
tivossãonobreseacompetitivi-
dade dos países pobres é baixa,
masressaltaqueabriromerca-
do brasileiro para essas nações
é uma tema sensível para a in-

dústria nacional.
Segundo ele, o problema é
que os padrões de fiscalização
desses países são frágeis, o que
os torna alvos fáceis para se
transformarem em base de
triangulaçãodeprodutoschine-
ses. Outra dificuldade aparece
emcasosespecíficos,comoBan-
gladesh, que émuito competiti-
vo no setor têxtil.
Pela definição da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
50 países são considerados de
menor desenvolvimento relati-
vonomundo.Desse total, 34es-
tão na África, nove na Ásia e
apenas umnaAmérica, oHaiti.
Conforme as regras interna-
cionais, os EUA não poderiam
impor esse tipo de condição,
porque, quando foi criado pela

Conferência das Nações Uni-
dasparaoComércioeDesenvol-
vimento (Unctad), o SGP não
exigia contrapartidas. Por esse
motivo,aexigênciadosEstados
Unidos seria passíveis de ques-
tionamento naOMC.

O gerente do Departamento
de Relações Governamentais
da Câmara Americana de Co-
mércio (Amcham), Eduardo
Fonseca, também avalia que é
“complicada” a vinculação que

os EUA querem fazer. Como o
debatesobreaaberturadomer-
cado brasileiro para os países
pobresprometedemorar, pode
significarque,naprática,oPaís
fique fora do SGP.
Desde 2005, os EUA amea-
çam retirar Brasil e Índia do
programa, respectivamente, o
segundo e o quintomaiores be-
neficiados. O argumento é que
essespaíses jáatingiramumní-
veldedesenvolvimentoquenão
justificaaparticipaçãonoSGP.
Umaamplareformadosistema
vem sendo postergada, com
três renovações curtas em
2005, 2007 e 2008. Segundo
analistas,éprovávelqueessare-
forma seja feita em 2010.
De um lado, estão os republi-
canos, liderados pelo senador
Charles Grassley, que querem
reduzir o número de países be-
neficiados e excluir oBrasil. Do
outro, estão os democratas do
senadorMaxBaucus,quedese-
jam ampliar o programa, mas
exigir condicionalidades.
Baucus, que é chairman do
comitê de Finanças do Senado,
e Grassley, que é vice-chair-
man, também devem apresen-
tar propostas de reforma do
SGP. Na melhor das hipóteses
para o Brasil, prevalecerá a vi-
são democrata, que significará
mais abertura de seu mercado
paraospaísespobresemais re-
gras trabalhistas.
Em audiência no Congresso
americano, na semana passa-
da, organizações não governa-
mentais (ONGs) insistiampara
que os deputados americanos
coloquem regras trabalhistas e
ambientais mais rígidas. Na
área trabalhista, a ideia é utili-
zar como modelo um acordo
que os Estados Unidos fizeram
com oHaiti que prevê a certifi-
cação de cada empresa que ex-
portar via SGP.
O projeto apresentado por
McDermottprevêtambémaex-
tensão do SGP por 10 anos, o
que seria ótimo para o Brasil,
mastempouquíssimaschances
de passar no Congresso. Já a
exigência do deputado de que o
País abra seu mercado para as
naçõesmais pobres é bemmais
factível. ●

EUA podem exigir que grandes países
emergentes abrammercado para pobres

Sistema beneficia
15% das exportações
brasileiras para os
Estados Unidos
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B9.




