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País apresenta à OMC lista preliminar de produtos
que devem ter imposto de importação ampliado

País sequeixou24vezesnaOMC
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americanos

As estatísticas de assaltos a con-
domínios, problema na cio nal

que decresce desde 2004, fecham
este ano com números ascendentes,
ao me nos em São Paulo. Para pre-
venir contra essa possibilidade,
somos obrigados a manter a guarda
fechada e detectar onde estamos
errando. Signi fica perguntar o que
está falhando no dia a dia dos con-
domínios e se algo está mudan do
para melhor. Falamos de um uni-
verso de quarenta mil condomínios
só no Estado de São Paulo, que
movimenta R$ 8 bilhões anual -
mente e responde por 250 mil em -
pregos diretos. Se falarmos de Bra -
sil, esse número se multiplica.

Entre os fatos novos, há o
reforço da parceria entre o Secovi-
SP e a Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo.
Desta parceria, surgiu novo plano
de trabalho destinado a combater
os arrastões nos condomínios. De -
la, emanaram o Programa de Pre -
venção e Repres são a Roubos a
Condomínios (Pró-Condomínios)
e a decisão de centra lizar todas as
ocorrências em uma delegacia es -

pecializada, a 4a da Di visão de Cri -
mes contra o Pa tri mô nio. Ela con-
tará agora com a par ti cipação e a
expertise dos Con se lhos de Segu -
rança criados, os Consegs.

Já se foi o tempo em que a vio-
lên cia contra os condomínios era
en dêmica das grandes cidades bra-
si leiras. Os últimos arrastões de -
mons traram que as quadrilhas são
mais versáteis e atuam em áreas in -

terestaduais. É tudo muito bem es -
tu dado e planejado. 

Quando iniciam o ataque, sa -
bem o que querem e têm nomes de
condôminos preferenciais como al -
vo, com hábitos bem conhecidos e
pa trimônio identificado. É quase
sem pre assim. Após a porta arrom-
bada, são divulgadas na mídia as di -
cas de prevenção, via de regra as
mes mas, uma espécie de bê-a-bá que
já está exigindo mais criatividade.

Tem ficado evidente na maior
parte das ocorrências que os bandi-
dos “não estão sozinhos”. Há em
muitos casos indício ou evidência de
que os assaltantes tiveram a ajuda de
quem estava intramuros. É o que
explicam as cercas elétricas desliga-
das, circuitos internos de televisão
sem as fitas, guaritas abertas quando
de veriam estar fechadas, por teiros
de satentos que atendem a quem se
apro xima com diferentes mo tivos.

As empresas de segurança pri-
vadas e administradoras têm se es -
merado em cuidados na contratação
de funcionários. O sistema, po rém,
não é infalível. O RH das em presas
precisa elaborar modelos mais so -
fisticados de contratação, a partir de
um novo perfil do funcionário do
condomínio. Ele precisa ter voca-
ção para o risco? De um nível de
aten ção e concentração es peciais?
Co mo se medem tais atributos em

termos de RH? Enfim, precisamos
saber se os síndicos estão de olhos
abertos e os condôminos atentos.

Não são muitos aqueles que
trocaram suas casas pelo condomí-
nio, para viver “em estado de aten-
ção”. É justamente o contrário:
quem troca sua casa por um aparta-
mento, ou por outra casa de um
con domínio, pensa em relaxar.
Acha que merece – e merece mes -

mo. Mas aqui está o nó. Esse cida-
dão tão merecedor de uma vida
tranquila – já que paga por ela –, te -
rá de se reciclar diante do atual qua-
dro de violência. 

As reuniões de condomínio se -
rão também obrigadas a discutir a
questão da segurança. O objetivo é
manter a postura cautelosa e alerta
de todos e ser, ao mesmo tempo,
check-list e brainstorming. Não po -
de, entretanto, ser reunião para pou-

cos. O síndico tem de ser criativo na
convocação: pode passar e-mail e
afixar aviso em locais visíveis, em
tom patriota: “Precisamos de vo -
cê!” poderia ser uma das chamadas.
Es sa postura se esvai se não for es -
ti mulada e se perde se não a reati-
vamos periodicamente.

A reunião deverá considerar a
participação de funcionários em ro -
dízio. Eles também podem re laxar
além da conta se não fo rem motiva-
dos. Quem resiste ao futebol nas
tardes de domingo? São muitas as
tentações e distrações. O ruído das
ruas distrai. O próprio silêncio dis-
trai. Portanto, vi gilância renovada
dia e noite! Os algozes do patrimô-
nio alheio são diuturnos. A caça tem
de imitar o caçador e ser tão inteli-
gente quanto ele. Com esse novo
ní vel de atenção nos condomínios,
a vida continua.

(*) Hubert Gebara é diretor da
Fiabci/Brasil, vice-presidente de
Ad ministração Imobiliária e Con -
do mí nios do Secovi-SP e diretor
do Gru po Hubert.
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Fiabci Mundial elege seu novo presidente no
“Fiabci December Business Meetings” de Bruxelas

De 3 a 5 de dezembro, em Bruxelas, Bélgica, acontecem a Assembleia Geral da Fiabci Mundial e o “Fiabci December
Business Meetings”, reuniões de trabalho da Fiabci para tratar de assuntos internos. São eventos abertos a todos os asso-

ciados dos mais de 55 capítulos da Fiabci Mundial. Flávio Gonzaga Bellegarde Nunes, secretário geral da Fiabci/Brasil, par-
ticipa dos dois representando a entidade. Na ocasião, será eleito o presidente mundial da Fiabci (2010-2011), a ser empossa-
do em maio de 2010. Dois brasileiros concorrem a cargos: Flávio Nunes à vice-presidência do Comitê das Américas, cargo
que já ocupa; e Basilio Jafet, diretor da Fiabci/Brasil, à reeleição na vice-presidência do Conselho dos Membros Principais.
Mais informações, telefone (11) 5078-7778 ou e-mail fiabci@fiabci.com.br , com Rosa Maria.
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Como coibir arrastõesComo coibir arrastões
nos condomínios

Hubert Gebara 

Relação tem 222 produtos ‘made in
USA’, que podem ser sobretaxados

●●●A porta-voz do Escritório do
Representante de Comércio dos
EUA (USTR), Nefeterius McPher-
son, disse ao ‘Estado’ que o go-
verno americano já recebeu a
lista. “Nós estamos revendo cui-
dadosamente a lista preparada
pelo Brasil”, disse. “Temos inte-
resse em trabalhar junto com nos-
sos parceiros no Brasil para
achar uma solução para a situa-
ção sem recorrer a retalia-
ções.” ● PATRÍCIACAMPOSMELLO

COMÉRCIO EXTERIOR

Renata Veríssimo
BRASÍLIA

O governo colocou ontem em
consulta pública uma lista com
222produtosque, apartirde ja-
neiro, podem receber uma so-
bretaxaquandoforemimporta-
dos dos EstadosUnidos. Esse é
oprimeiro passodoBrasil para
retaliar os EUA pela utilização
de subsídios à produção e à ex-
portação de algodão, política
que prejudica os produtores
brasileiros. A Organização
Mundial do Comércio (OMC)
determinou a retirada dos sub-
sídios,masadecisãonãofoiaca-
tadapelo governo americano, o
que deu ao Brasil o direito de
retaliar.

Os itens incluídos na lista,
que é composta apenas por
bens de consumo (64%) e bens
intermediários(36%),represen-
taramimportaçõesdeR$2,7bi-
lhões dos Estados Unidos em
2008. Esse valor correspondeu
a 10,6% do total importado da-
quele país. Pelas contas do go-
vernobrasileiro,aretaliaçãona
área de bens poderá atingir
US$450milhões.Por isso, a lis-
ta ainda deverá ser depurada.
A relação definitiva de produ-

tos deve ser fechada pela área
técnica até 10 de dezembro, de-
pois de ouvir empresários, e le-
vadaàaprovaçãodosministros
da Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) até o fim do ano.

Assugestõesecríticasàlista
publicada ontem no Diário Ofi-
cial da União podem ser envia-
das à Camex até 30 de novem-
bro. As empresas devem enca-
minhá-las pelo site do Ministé-
riodoDesenvolvimentoeempa-
pel. As manifestações devem

ser feitas, preferencialmente,
pormeio das associações.

O Brasil quer estar pronto
para iniciar a retaliação em ja-
neiro. “Nãohavendo odesmon-
te desses subsídios pelo Con-
gresso americano, vamos exer-
cer o nosso direito”, afirmou a
secretáriaexecutivadaCamex,
Lytha Spíndola. Inicialmente,
será colocada uma sobretaxa
de até 100 pontos porcentuais
sobre a alíquota do Imposto de
Importação. Dessa forma, um

produto com alíquota de 12%,
por exemplo, poderá ter o im-
postoaumentadoparaaté112%.

Lytha disse que a lista em
consulta pública supera o valor
do direito de retaliação para
que o governo possa fazer os
ajustes necessários após ouvir
osetorprodutivo.Forampriori-
zados na formação da lista os
produtoscomvaloresexpressi-
vos de importação, que podem
ser comprados em outros mer-
cados ou até mesmo nomerca-

do nacional. Houve também a
decisão de não incluir bens de
capital, insumoseprodutosnão
fabricados noMercosul.

“Retaliar é uma coisa difícil.
Por isso, estamos fazendo de
forma responsável para não
prejudicara economia, a indús-
tria e os consumidores brasilei-
ros”, disse Lytha. “A consulta
pública serve para que a deci-
são final contemple estes inte-
resses.” Segundo a secretária,
aOMCdeterminaquearetalia-

ção seja prioritariamente na
mesma área do contencioso,
mas as importações de produ-
tos de algodão dos EUA soma-
ram apenas US$ 60milhões no
ano passado. Por isso, a lista
contempla também produtos
como medicamentos, automó-
veis, motocicletas, barcos, ali-
mentos,congeladoreseoutros.

Lytha, no entanto, disse que
parte dos benefícios da retalia-
ção deve ser revertida para o
setor de algodão noBrasil. ●

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
BASILEIA

A Organização Mundial do
Comércio (OMC) deve dar,
dia 19, a autorização para
que o Brasil retalie os Esta-
dosUnidos.MasoBrasil ain-
da não conta com os dados
necessários para concluir os
cálculos de quanto poderá
aplicar em sanções.

Ontem, o Brasil apresen-
touumaprimeiralistadepro-
dutos americanos que po-
dem ser retaliados e pediu
que aOMC inclua o tema em
sua reunião do dia 19. No en-
contro,aretaliaçãosónãose-
rá autorizada se todos os go-
vernos, inclusive oBrasil, fo-
rem contra a iniciativa – o
que seria impossível.

Apesar de a lista ter mais
de 100 itensemumcomércio
avaliado emUS$ 2 bilhões, o
Brasil apenas poderá ser au-
torizado a retaliar em US$
800 milhões. Na lista estão
produtoscomoalgodãoepro-
dutos têxteis, alémdeeletrô-
nicos,cosméticoseprodutos
farmacêuticos.

Aideiaéprepararumalis-
ta que atinja os interesses
americanose,aomesmotem-
po, não gere problemas para
oBrasil.Ou seja, a retaliação
será em setores que o País
tem outros fornecedores. A
intenção também é abalar o
apoio de alguns setores da
economia americana ao pre-
sidente Barack Obama. Só
assim, acreditam muitos, é
que a Casa Branca se senti-
ria convencida a modificar
seus subsídios ao algodão.

OBrasil venceuemdiver-
sasocasiõesadisputacontra
os subsídios americanos ao
algodão. Mas a ajuda jamais
foi retirada. O Itamaraty,
que iniciou a disputa há sete
anos, alegou que a ajuda do
governo americano distor-
cia o mercado internacional

e afetava as exportações nacio-
nais.AOMCdeuvitóriaaoBra-
sil e exigiu que os americanos
retirassemos subsídios.

Mas aCasaBranca não o fez
eoBrasilpediuentãoaautoriza-
ção para retaliar os EUA em
US$ 2,5 bilhões. Os árbitros da
OMCvoltaramaavaliarasitua-
ção e chegaram à conclusão
que o País somente poderia re-
taliar em um valor inferior. O
montante dependeria de quan-
to os americanos dariam em
subsídios no ano emquestão.

O Brasil avalia que a retalia-
ção pode chegar aUS$ 800mi-
lhões, caso sejam considerados
os subsídios de 2008.Os ameri-
canosadmitemqueovolumepo-
de variar a cada ano, mas rejei-
tamo valor doBrasil e insistem
que retaliação é de no máximo
US$ 294 milhões – se a base da

retaliação forem os subsídios
dados em 2006.

Partedessevolumeseriaum
montante fixo de US$ 147 mi-
lhões que o Brasil poderia ado-
taremqualquerano.Orestante
variaria dependendo do volu-
medesubsídiosamericanos ile-
gais para todos os setores. Se o
volume da retaliação passar de
US$409milhões,oBrasilainda
poderia retaliar no setor de pa-
tentes, suspendendo direitos.

Para montar a equação, o
Brasil terá de coletar dados so-
bre os subsídios que estão na
mão dos americanos. Roberto
Azevedo, embaixador naOMC,
fez o pedido de dados a Wa-
shington.Masatéhoje o Itama-
raty não recebeu nenhuma in-
formação. Se os dados não fo-
rem disponibilizados, o Brasil
fará seu próprio cálculo. ●

DISPUTA–Retaliação foi causadapelos subsídiosdogovernoamericanoaprodutoresdealgodão,e vãoatingirprodutos fabricadosnosEUA
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●●●O Brasil é o país emergente
que mais abriu disputas comer-
ciais internacionais desde a cria-
ção da Organização Mundial do
Comércio (OMC), há 15 anos.
Dados da entidade máxima do
comércio indicam ainda que o
Brasil é o quarto país do mundo
com o maior número de conten-
ciosos nesse período.

Os maiores usuários do siste-
ma continuam sendo os Estados
Unidos e a Europa, com 93 e 81
casos respectivamente abertos
contra outros países. O Canadá
vem em terceiro lugar, com 33
casos, seguido pelo Brasil, com
24, e pelo México com 21. A Chi-
na aderiu à OMC apenas em
2001, mas já lançou seis casos.

Os tribunais da OMC comple-
tam neste ano 15 anos de traba-
lho e são os primeiros a ter um
peso real no comércio interna-
cional.

No total, 400 disputas já fo-
ram tratadas pelo organismo.
Mais de 25% de todas as quei-

xas foram abertas contra ape-
nas um país: os Estados Unidos
(107 casos).

Em tese, um país pequeno
tem a chance de levar um caso
ao tribunal e, se ganhar, exigir
que barreiras sejam retiradas
contra seus produtos.

Para o diretor da OMC, Pas-
cal Lamy, o sistema de solução
de disputas é a “jóia da coroa”
da entidade.

Na prática, porém, a diferen-
ça de poder entre países ainda
pesa e, mesmo com vitórias le-
gais, nem sempre os mais fra-
cos são beneficiados. Uma das
armas que dispõem é a oportuni-
dade de retaliar o país que viola
as regras da OMC.

Mas a retaliação pode tam-
bém ser um tiro no pé da econo-
mia que aplica a sanção, já que
fica sem acesso àquele produto.
Ainda assim, quase metade das
disputas lançadas nos últimos
15 anos foram iniciadas por paí-
ses emergentes. ● J.C.

DNEI MATOS/AE–28/7/2007
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 nov. 2009, Economia & Negócios, p. B4.




