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o candidato brasileiro não mediu esforços na busca por apoio à sua candidatura. Já percorreu 37 países da América
Latina, África e Europa e agora procura influenciar representantes da Ásia e
do Oriente Médio. Os demais candidatos
também cumprem intensa agenda de viagens. O objetivo de cada um é convencer
os 159 países membros de que é a melhor
opção para a OMC. Quem tiver maior
êxito na missão ganhará a eleição, feita
por consenso com encerramento previsto para 31 de maio.
Visto como alguém capaz de identificar consensos possíveis e soluções viáveis, Azevêdo tem um currículo brilhante. É representante permanente do Brasil
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junto à OMC há quase cinco anos e nos
últimos 16 esteve envolvido nos principais temas da organização. Também foi
durante os últimos anos o negociador
brasileiro para a Rodada Doha. "Conheço todos os aspectos das negociações em
curso, desde os detalhes técnicos de cada proposta até as sensibilidades e prioridades políticas dos membros", afirma.
Sucessora do Acordo Geral de Tarifas
e Comércio (Gatt, na sigla em inglês) na
regulação do comércio mundial, a OMC
foi o principal resultado da Rodada Uru-

ar
tig
o

esde que foi criada, em 1995,
a Organização Mundial do
Comércio (OMC) nunca concluiu uma rodada multilateral. Superar essa paralisia que abala a
credibilidade do maior fórum do comércio internacional é a grande bandeira do
embaixador Roberto Azevêdo, candidato brasileiro ao posto de diretor-geral da
OMC. Azevêdo é um dos três nomes latinos da lista de nove concorrentes à sucessão de Pascal Lamy, que está na direção geral da organização desde 2005. Os
outros dois são Anabel González, ministra de Comércio Exterior da Costa Rica,
e Herminio Blanco, ex-secretário de Comércio do México.

ra

Marlene Jaggi e Rodrigo Rocha, de São Paulo, David Santa Cruz,
da Cidade do México, e Rodrigo Lara, de Santiago
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Três representantes da AL estão no time de nove
países que disputam a direção da combalida
organização. Vencerá quem convencer os membros
de que pode destravar a Rodada de Doha

is.

Força latina para
resgatar a OMC

guai. Seu propósito - monitorar o cumprimento dos vários acordos que regem
o sistema de comércio mundial - fez
com que os países em desenvolvimento
se tornassem maioria entre os membros
da organização. Mas a principal negociação pró-desenvolvimento em curso,
no âmbito da OMC, está emperrada há
longos 12 anos. Prevista para ser conclu-
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solução de controvérsias e vários outros
temas", diz. "A pergunta é: como é possível que os membros da OMC e o diretor-geral não tenham conseguido chegar
a um acordo? Isso levou o mundo a duvidar das capacidades da OMC", afirma.
Nesses 12 anos, argumenta, o mundo
avançou: "Os países de todos os continentes negociaram uma rede muito complexa de tratados de livre comércio, inclusive foram anunciadas as negociações
de um tratado de livre comércio entre Europa e Estados Unidos; México e outros
países estão participando de um grande
acordo no Pacífico e deixando de lado a
OMC. Esta é a crise: como você não resolve, o mundo vai avançando, e são outros fóruns que se tomam mais atraentes,
sobretudo para aqueles que são os usuários dos tratados, que é o setor privado.
Eles veem que a OMC não avança e promovem com seus governos negociações
bilaterais ou regionais".
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de pessoal e de país. Somos um país que
tem uma presença no mundo e que pode ser uma grande ponte entre os países
em desenvolvimento e os desenvolvidos.
Fiz parte de conselhos de administração,
conselhos assessores, promovendo, com
minha própria empresa, o investimento
dentro e fora do México."
A candidata costa-riquenha Anabel
González reconhece o processo "penosamente lento" das negociações de Doha,
mas se mostra mais otimista. "Acredito
que os países-membros serão capazes de
produzir resultados concretos em Bali",
afirma. "Isso porque precisamos de mais
comércio para todos os países. O fato de
que hoje os países em desenvolvimento
representam cerca de metade dos fluxos
totais do comércio é, sem dúvida, uma
boa notícia. Contudo, a distribuição desse crescimento, embora bem-vindo, se
concentra em muitos poucos países", diz.
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ida em três anos, a Rodada de Doha (iniciada no Catar, em 2001) arrasta-se, desde então, sem solução.
Doha é também alvo da campanha do
candidato mexicano à OMC. Com a experiência de quem foi negociador-chefe
para o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês),
Herminio Blanco acredita que, apesar de
ser uma das organizações multilaterais
que melhor funcionam, a OMC está em
crise, provocada pela dificuldade de se
chegar a um acordo nas negociações de
Doha: "Há 12 anos, lançou-se um pacote
de negociações para baixar tarifas alfandegárias de produtos industriais e agricolas, para eliminar subsídios à exportação
agrícola, para melhorar o sistema de re-

Blanco se apresenta como candidato
capaz de resolver a crise: "Quando fui
ministro do Comércio e Fomento Industrial, o México viveu sua pior crise, a de
1994.0 que a OMC precisa é de uma pessoa com experiência, não só negociadora,
mas que também tenha sido capaz de dar
um bom fim a negociações importantes.
Além disso, alguém que tenha a experiência não só de escrever regras, mas inclusive de usá-las", afirma.
O candidato mexicano destaca as posições de liderança que ocupou nas negociações dos acordos do México com
os Estados Unidos e a União Europeia e
também do país com nações pequenas,
como Nicarágua, Bolívia, El Salvador
e Costa Rica. "Isso me dá credibilida-

Ministra do Comércio Exterior da
Costa Rica desde 2010, Anabel tem sido
uma das principais assessoras da presidente da República, Laura Chinchilla, e
é a responsável pela definição e execução
das políticas de comércio e investimento
no país. Titular do Conselho da Agenda
Global sobre Comércio e Investimento
do Fórum Econômico Mundial, Anabel
foi assessora do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), diretora da divisão de Agricultura da OMC e negociadora-chefe do tratado de livre comércio entre a América Central, Estados Unidos
e República Dominicana. Sua bandeira, afirma, é "abrir mercados, mediante
um efetivo controle e denúncia de irregularidades e, por outro lado, desenhar e
implementar regras para governar e pacificar as relações entre os membros". E
acrescenta: "Os altos custos do comércio
e os obstáculos relacionados à oferta podem dificultar a capacidade das empresas
de aproveitar as oportunidades, semeando frustração e desencanto em relação à
própria ideia da abertura de mercados. A
OMC deve estar pronta e adequadamente equipada se pretende assumir um papel-chave em desencadear o potencial do
comércio para todos".

Fonte: América Economia, São Paulo, n. 422, p. 60-61, abr. 2013.

