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Com apoio do Brasil, inglês é o
1º sindicalista na direção da OIT

Brasil pode ter candidato para a OMC
Atual embaixador brasileiro da organização, Roberto Azevedo depende de decisão da presidente Dilma para disputar a diretoria geral
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O Brasil quer a diretoria-geral
da Organização Mundial do
Comércio (OMC). Está nos
planos do Itamaraty lançar o
nome de Roberto Azevedo,
atual embaixador no órgão, pa-
ra substituir o francês Pascal
Lamy, cujo mandato termina
no segundo semestre de 2013.

A decisão final ainda não foi
tomada. Está nas mãos da presi-
dente Dilma Rousseff definir se
vai ou não entrar na disputa. No
Itamaraty, a avaliação é que o
País tem o nome certo, no mo-
mento certo.

Chefe da representação brasi-
leira na OMC desde setembro
de 2008, Azevedo é considerado
um dos mais hábeis negociado-
res do órgão e tem bom relacio-
namento com todos os lados,
dos Estados Unidos aos países
em desenvolvimento, passando
por todos os Brics (além de Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África
do Sul). Entre seus colegas, é vis-

to como alguém que consegue
levantar ideias que levam a um
bom consenso e também é consi-
derado um “mediador neutro”.

A avaliação brasileira é que,
além de ter um ótimo candidato,
o momento favorece o Brasil.
Desde que foi criada, em 1993, a
OMC teve apenas um diretor-ge-
ral de país em desenvolvimento,
o tailandês Supachai Panitchpak-
di, que precisou dividir o manda-
to com o neozelandês Mike Moo-
re porque o órgão não chegou a
consenso.

Com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e o Banco
Mundial na mão de europeus e
americanos, a avaliação dos paí-
ses em desenvolvimento é que
seria apenas justo que a OMC
fosse comandada por um deles.

Movimento. Em janeiro deste
ano, no Fórum Econômico de
Davos, teve início um movimen-
to dos Brics para ter um candida-
to próprio. Mas, entre os cinco
países, o único com um candida-
to viável seria o Brasil.

Estados Unidos e União Euro-
peia, que estão no centro da deci-
são sobre o novo diretor-geral,
não aceitariam um nome chinês,
já que o país está no centro de
boa parte dos conflitos na OMC.

África do Sul e Rússia não te-
riam nomes de peso e a Índia
também não agrada aos países

mais ricos. Azevedo teria o
apoio não apenas dos Brics, mas
também poderia obter facilmen-
te o dos americanos e europeus.

As candidaturas precisam ser
apresentadas em dezembro des-
te ano para que a decisão seja to-
mada em abril. Na OMC, ao con-
trário da maior parte dos orga-
nismos internacionais, não há

eleição. Um comitê de três mem-
bros faz consultas aos países so-
bre os nomes apresentados e no
final indica um dos candidatos
que, na maior parte dos casos, é
aceito – a exceção foi a eleição de
Panitchpakdi e Moore.

Mas a decisão final de apresen-
tar ou não a candidatura de Aze-
vedo está nas mãos de Dilma

Rousseff. A presidente já conver-
sou com o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota, e
pediu o currículo do embaixa-
dor. Apesar de considerar que
tem excelente candidato, o Ita-
maraty reconhece que não pode
considerar fácil a vitória.

O Brasil já amargou uma derro-
ta na OMC. Em 2004, o País apre-

sentou a candidatura do embai-
xador Luís Felipe de Seixas Cor-
rêa, mesmo depois de o Uruguai
ter indicado Carlos Perez del
Castilho para o cargo. O governo
brasileiro via o uruguaio como
favorável aos países desenvolvi-
dos. Porém, a divisão da Améri-
ca Latina prejudicou os dois e
ajudou a eleger o francês Lamy.
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Com apoio do governo brasilei-
ro, um inglês se transforma no
primeiro diretor da Organização
Internacional do Trabalho

(OIT) a vir do mundo sindical. O
ativista Guy Ryder venceu as elei-
ções por uma pequena diferença
de votos e vai substituir o chile-
no Juan Somavia.

Originalmente, o governo bra-
sileiro havia optado por apoiar o

colombiano Angelino Garzón, vi-
ce-presidente do país. Mas com
sua queda em rodadas prelimina-
res de votação, o Brasil decidiu
apoiar o sindicalista. Brasília
também conseguiu convencer
os demais quatro votos latino-
americanos a passar para o britâ-
nico. No Conselho da OIT, a re-
gião tem direito a quatro votos.

No final, um resultado aperta-
do: 30 votos para o sindicalista,

contra 26 para o ex-ministro
francês, Gilles de Robien. Sem o
voto do Brasil e dos demais lati-
no-americanos, Ryder não teria
sido eleito.

Em seu primeiro discurso, o
sindicalista deixou claro que a
crise global ainda está no centro
da preocupação do mundo do
trabalho. Em recentes estudos, a
OIT apontou que o desemprego
entre os jovens atingiu seu pico e

a crise que eclodiu em 2008 leva-
rá pelo menos até 2016 para ser
desfeita, pelo menos em termos
de criação de postos de trabalho.

“Há milhões de pessoas que
precisam dessa organização”,
disse. “Nossa tarefa é o de assis-
tir os mais pobres e vulneráveis.
A luta por justiça social deve vir
em primeiro lugar”, declarou.

Ryder foi secretário-geral da
Central Sindical Internacional

(CSI), criada em 2006 como re-
sultado da fusão de duas confe-
derações internacionais. Nos
quatro anos que ocupou o cargo,
sua principal luta foi dirigida con-
tra as ações de governos de direi-
ta de reduzir o poder de sindica-
tos, principalmente na Europa.

Outra tarefa foi a de ressaltar
que os direitos dos trabalhado-
res estavam sendo minados com
a crise econômica mundial.

Nome.
Roberto
Azevedo é
considerado
‘mediador
neutro’
na OMC

● Histórico
Desde que foi criada, a OMC teve
apenas um diretor-geral de país
em desenvolvimento, o tailandês
Supachai Panitchpakdi, que preci-
sou dividir o mandato com o neo-
zelandês Mike Moore.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Economia & Negócios, p. B6.




