
Itimo a anunciar sua candida-
tura, em dezembro passado, o 
embaixador Roberto Azevêdo 
é visto hoje como favorito à di-

reção da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). Com 55 anos, o diplomata 
nascido em Salvador afirma que, se eleito, 
terá como prioridade desbloquear a Ro-
dada de Doha e promover a liberalização 
do comércio. É um desafio que o mundo 
todo espera para ver. A estratégia para al-
cançar a meta é um dos pontos que Aze-
vêdo aborda em entrevista a AmericaE-
conomia. Confira os principais trechos: 

AméricaEconomia - Qual é a viabili-
dade de reviver a Rodada de Doha? E o 
tratado de livre comércio Europa-EUA? 

Roberto Azevêdo - A Rodada pode ser 
concluída. Todos os membros - inclusi-
ve os de maior peso específico - querem 
que isso aconteça e estão dispostos a tra-
balhar nesse sentido. É preciso, contudo, 
um cuidadoso encadeamento de passos 
para que esse desfecho possa acontecer 
Em primeiro lugar, é muito importan-
te obter resultados tangíveis e relevantes 
para a Conferência Ministerial de Bali, 
em dezembro. Isso daria um impulso na 
confiança em nossa capacidade de nego-
ciar de forma construtiva e consequente. 
Em seguida, precisamos estar dispostos a 
atuar em todos os campos da negociação 
de forma criativa e inovadora, sem, no en-
tanto, descartarmos o trabalho de mais de 
dez anos de negociação já feito até aqui. 
E, então, temos que nos concentrar nos 

temas fundamentais e espinhosos que, 
apesar de serem poucos, têm impedido 
a conclusão da Rodada. A estratégia de 
evitar esses temas e tentar buscar acordos 
apenas na "periferia" da pauta negocia-
dora tem limitações e não é sustentável. 

Quanto ao acordo transatlântico, pode-
-se concluir que o interesse por esse acor-
do dos dois lados do Atlântico será tanto 
maior quanto mais se prolongar o impas-
se na Rodada de Doha. Estou seguro de 
que a prioridade dos Estados Unidos e da 
União Europeia seriam a conclusão da 
Rodada e o avanço da liberalização co-
mercial no plano multilateral. As aten-
ções daquelas duas potências comerciais 
retornariam ao sistema multilateral no 
momento em que este dê sinais de viabi-
lidade como foro negociador. 

AE-  A abertura comercial deve ser 
total, parcial ou tratada de forma bi-
lateral? 

Azevêdo - Não tenho dúvidas de que o 
caminho a ser seguido é o da ampla aber-
tura comercial, de maneira a otimizar a 
alocação de recursos e maximizar os be-
nefícios e o desenvolvimento social. O rit-
mo e o grau dessa abertura, porém, estão 
sujeitos às percepções predominantes e 
consensos possíveis no plano doméstico. 
A OMC deve ajudar na conformação dos 
consensos nacionais que permitam maior 
integração dos mercados globais, onde os 
benefícios recíprocos são potencializados. 

Também não tenho dúvidas de que é 
preferível que avancemos no âmbito mul-

tilateral, de forma que os arranjos pre-
ferenciais possam atuar como uma ca-
tegoria complementar do processo de 
abertura comercial. Ao se falar de op-
ções não multilaterais, não podem ser ig-
norados os desafios que se apresentam 
com a proliferação de padrões e de mar-
cos regulatórios. Além disso, há discipli-
nas e compromissos que apenas podem 
ser aprofundados no contexto multila-
teral. Este seria o caso das regras sobre 
subsídios ou de aplicação horizontal (an-
tidumping, direitos compensatórios, sal-
vaguardas, defesa sanitária, barreiras não 
tarifárias, etc.). Isso não implica que es-
ses acordos bilaterais ou regionais sejam 
nocivos. Fosse assim, praticamente to-
dos os países do mundo não estariam en-
volvidos na negociação de centenas des-
ses acordos. Mas, na comparação com os 
acordos multilaterais, os arranjos preté-
renciais são apenas uma segunda opção. 
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AE-A China frequentemente aplica, 
como os Estados Unidos, medidas pro-
tecionistas nada tímidas para proteger 
setores específicos, de modo a punir os 
parceiros comerciais que dificultam suas 
exportações. É possível agilizar as ações 
da OMC nesses casos? Como? 

Azevêdo - Sem entrar no mérito de ca-
racterização da politica comercial deste 
ou daquele pais, a OMC tem instrumen-
tos bastante eficazes para lidar com medi-
das que, na avaliação de algum membro, 
restrinjam de forma ilegítima o comércio 
intemacional. Além do monitoramento a 
que se submetem os países nos comitês e 
no Órgão de Revisão de Políticas Comer-
ciais, o mecanismo de solução de contro-
vérsias é um veículo poderoso de que dis-
põem os membros da OMC para fazer 
valer seus direitos. 

É preciso lembrar, no entanto, que a 
vasta maioria dos atritos comerciais en-
tre os países é resolvida sem que se preci-
se instalar um painel de peritos para exa-
minar um contencioso. Também nesses 
casos, a existência dos comitês temáticos, 
do Órgão de Revisão de Políticas Comer-
ciais e do mecanismo de solução de con-
trovérsias tem um papel importantíssimo, 
pelo efeito inibidor que exercem contra o 
protecionismo. De toda forma, a agili-
zação dos mecanismos de resolução de 
conflitos deve ser meta permanente dos 

membros da OMC. Há espaço para pro-
gressos nessa área. 

AE - Em outro aspecto da relação com 
o gigante asiático, as economias da Amé-
rica Latina tornaram-se mais dependen-
tes de suas matérias-primas e isso tem 
dificultado os esforços para diversificar 
as exportações. Não há um perigo aqui? 

Azevêdo - A dependência de uma pau-
ta de exportações estreita, em termos de 
produtos e de mercados, é um tema an-
tigo na política comercial latino-ameri-
cana. É difícil, no entanto, fazer gene-
ralizações sobre esse tema. Mesmo na 
América Latina, existe uma grande di-
versidade de estruturas econômicas e de 
configurações de comércio exterior. De 
forma geral, no entanto, pode-se obser-
var internacionalmente que mesmo eco-
nomias pequenas podem ter pautas ex-
portadoras bem diversificadas, sobretudo 
quando dispõem de avançado desenvol-
vimento tecnológico e de mão-de-obra 
qualificada. Essa receita - investir em ci-
ência e em educação - se aplica de forma 
igualmente relevante para economias tão 
diversas, em todos os sentidos, quanto as 
latino-americanas. 

AE - O Mercosui não atingiu a força 
que prometia quando começou, em me-
ados dos anos 1990, e recentemente es-

teve politizado com a suspensão do Pa-
raguai e a entrada da Venezuela. Como 
reativá-lo? 

Azevedo - Desde a sua fundação até ho-
je, a corrente de comércio intra-Mercosul 
passou de menos de US$ 10 bilhões pa-
ra mais de US$ 100 bilhões. Apenas nos 
últimos dez anos, os fluxos regionais de 
bens quintuplicaram em valor. Em para-
lelo, o processo de construção institucio-
nal do bloco tem avançado, inclusive, para 
além do que se vislumbrava em 1991, com 
a criação do Parlamento do Mercosul, por 
exemplo. O êxito do Mercosul é também 
ilustrado pelo interesse de outros países 
em buscar o status de Estados associados 
ou até de membros plenos, o que mostra 
como o bloco é percebido como fator de 
dinamização das relações comerciais na 
região. Os percalços no avanço do proces-
so de integração são naturais em um bloco 
que congrega países em desenvolvimento, 
heterogêneos e em pontos opostos de seus 
ciclos econômicos. 

AE - Um acordo de livre comércio re-
gional ou um mercado comum latino-
-americano daria mais peso para a Amé-
rica Latina. Isso é viável? Como quase 
todas as nações da região são exporta-
doras de materiais, isso não diminui o 
impacto de um acordo deste tipo? 

Azevêdo - A integração econômica la-
tino-americana é objetivo antigo da re-
gião e a constituição de um mercado co-
mum latino-americano é, inclusive, a meta 
do Tratado de Montevidéu de 1980. Es-
te é um processo em curso e que traz inú-
meros benefícios para os países da região, 
no seu relacionamento em si e com outros 
blocos econômicos. Quanto ao último as-
pecto da pergunta, é certo que a maior si-
milaridade das estruturas produtivas entre 
os países da região - em comparação com 
os países desenvolvidos ou com países de 
crescimento acelerado na Asia-Pacífico -
toma menos evidente o impacto das ini-
ciativas de integração. O ponto relevante é 
que se, por um lado, as sinergias decorren-
tes da complementaridade podem ser mi-
tigadas, por outro, os impactos mais desa-
fiantes também o serão. • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 422, p. 62-63, abr. 2013.




