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O embaixador brasileiro Rober-
to Azevêdo alerta para o risco
de que a etapa final do proces-
so de eleição para a direção da
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) se transforme
em mais uma disputa entre
Norte e Sul, sob o risco de
criar divisões que contaminem
até mesmo as negociações co-
merciais da Rodada Doha.

“Se nós terminarmos esse
processo com uma divisão en-
tre segmentos da comunidade
internacional, será um resulta-

do desafortunado. Todos per-
deremos. A cicatrização leva
tempo”, alertou Azevêdo, em
entrevista ao Estado, um dia
depois de ter sido selecionado
para disputar a final no proces-
so de seleção contra o mexica-
no Hermínio Blanco.

Ontem, a OMC confirmou o
nome dos dois latino-america-
nos como os finalistas e apon-
tou que o processo de seleção
deve terminar já no dia 7 de
maio, depois de mais uma se-
mana de consultas. A nova da-
ta antecipa em três semanas o
final do processo. Em Gene-
bra, a final foi vista como uma
disputa que coloca ricos e
emergentes em campos opos-
tos, com o mexicano levando
vantagem no votos dos países
desenvolvidos e Azevêdo com
vantagem entre os países emer-
gentes.

Ontem, o brasileiro insistiu

que sua candidatura é mais am-
pla e apenas ter o apoio de um
grupo não será suficiente, nu-
ma alusão ao apoio que Blanco
teria da Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Em nota,
Blanco seguiu um discurso pa-
recido, insistindo que tem o
“amplo apoio” de várias re-
giões e de diversos grupos de
países. A seguir, os principais
trechos da entrevista:

● Como o sr. interpreta a eleição
de um nome brasileiro para dis-
putar o cargo de diretor da OMC?
Gosto de ver isso como um re-
conhecimento da qualidade e
da contribuição do Brasil nos
órgãos internacionais. Temos
tradição de bons diplomatas
que trabalham de uma forma
construtiva. Estar no processo
final de escolha é um reconhe-
cimento a esse histórico. O re-

sultado é também um reflexo
natural do peso específico que
o Brasil tem no cenário global.
O País é um ator cada vez mais
importante na governança glo-
bal e tem feito isso de forma
responsável. É uma combina-
ção feliz de fatores.

● Pela primeira vez, seja qual for
o resultado, a América Latina vai
dirigir a OMC. O que isso repre-
senta para a região?
Não houve decisão deliberada
de escolher a região. Países fi-
zeram suas opções por comu-
nhão de visões.

● O que vai definir o vencedor
agora?
Nessa situação, o que vai preva-

lecer é a aceitação de uma can-
didatura no maior número de
regiões e em diferentes de gru-
pos de países. Ter apoio con-
centrado em um só local ou
em um só grupo de países não
será suficiente. O apoio terá
de ser horizontal.

● O que distingue a candidatura
do sr. da de Hermínio Blanco?.
O traço que mais nos distin-
gue é que minha candidatura
vem de dentro da organização,
com experiência negociadora
e com capacidade de agir ime-
diatamente. Meu histórico co-
mo negociador multilateral
traz credibilidade testada e re-
conhecida, além de trânsito e
aceitação em todos os quadran-

tes. A outra candidatura vem
de fora.

● O sr. acredita que a candidatu-
ra brasileira é vista como sendo
a que representará os países em
desenvolvimento?
Minha candidatura é represen-
tativa de todos os países , de-
senvolvidos e em desenvolvi-
mento. Sua força vem da capa-
cidade de agregar e não divi-
dir. O Brasil tem um histórico
importante de parcerias com o
mundo em desenvolvimento,
que me conhece e me viu traba-
lhar. Mas também trabalhei
muito em parcerias com os de-
senvolvidos. Essa candidatura
não é de uma parte do mundo.
Ela tem afinidade com todos.

● A final entre México e Brasil é
apresentada por alguns como
uma disputa entre países desen-
volvidos e países em desenvolvi-
mento. O sr. concorda?
Espero que não se transforme
em uma disputa Norte x Sul. A
OMC precisa neste momento
de parcerias e de coesão. Se ter-
minarmos esse processo com
uma divisão entre segmentos
da comunidade internacional,
será um resultado desafortuna-
do. Todos vão perder. A cicatri-
zação leva tempo. Temos desa-
fios imediatos e enormes, co-
mo o pacote de Bali e a Rodada
Doha. O foco deve ser a busca
de um diretor-geral que seja
operacional imediatamente e
que melhor sirva a organiza-
ção como um todo.

UE notifica retenção
de carne brasileira
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‘Disputa não é
entre Norte e Sul.
É preciso coesão’

Roberto Azevêdo, embaixador brasileiro, candidato à direção-geral da OMC

Agenda. Azevêdo insiste na importância da Rodada Doha

Brasileiro alerta que se
processo terminar em
divisão da comunidade
global, será um resultado
‘desafortunado’

Suzana Inhesta

A Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Car-
ne (Abiec) diz que a notificação
da presença da bactéria E.coli
em lotes da carne brasileira ven-

dida à União Europeia não signi-
fica necessariamente devolu-
ção da mercadoria.

Em nota, a entidade informa
que neste ano duas cargas de
carne bovina brasileira foram
retidas e notificadas no Sistema

de Alerta Rápido para Alimen-
tos da União Europeia (Rapid
Alert System for Food and Feed
ou Rasff) pela presença da bac-
téria E.Coli – uma em 19 de feve-
reiro e a outra no dia 10 de abril.
“A notificação no Rasff não sig-
nifica necessariamente a devo-
lução da carga. A ação tomada
depende de análises posterio-
res à notificação. Anteriormen-
te, somente em 2009 houve
uma notificação de E. coli para

carne bovina brasileira”, disse a
associação.

A Abiec também comentou
que outras duas notificações fo-
ram registradas em Roterdã, na
Holanda, mas atribuiu o fato à
mudança de metodologia e ao
escopo das análises aplicadas
para E.coli pela autoridade vete-
rinária holandesa. Segundo a en-
tidade, a mudança de metodolo-
gia é decorrente do grave surto
de E.coli ocorrido no ano passa-

do na Europa quando diversas
mortes e problemas de saúde fo-
ram registrados pelo consumo
de verduras contaminadas.

“Essa nova metodologia não
é harmonizada entre os países-
membros da UE, não tem bases
científicas sólidas, não é elabo-
rada com análise de risco defini-
da e não é aplicada na Europa
como é aplicada na carne impor-
tada”, disse a Abiec. Além do
Brasil, conforme a associação,

Austrália, EUA, Argentina e
Uruguai fazem duras críticas à
metodologia.

“A Abiec pretende ainda suge-
rir formalmente ao Ministério
da Agricultura que seja implan-
tado no Brasil um sistema de
alerta para vistoria e análise de
produtos importados, como for-
ma de garantir a equivalência
no tratamento sanitário dispen-
sado ao Brasil por seus parcei-
ros comerciais.”A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




