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● Em uma disputa que ganha
contornos de tensão e acusa-
ções, o México classifica de “ir-
responsável” falar em número
de votos na corrida pela direção
da OMC e garante que a versão
anunciada pelo Itamaraty sobre
os apoios que tem para o brasilei-

ro Roberto Azevêdo não seria
verdadeira. Na edição de ontem
do ‘Estado’, o Itamaraty revelou
que Azevêdo já teria cerca de
dois terços dos 159 votos na
OMC e que parte da Europa esta-
ria ao lado do Brasil.

Diante da publicação, a delega-
ção mexicana disparou ligações
para agências de imprensa inter-
nacionais para desmentir o cálcu-
lo brasileiro. A divulgação dos
números causou mal-estar entre
outras delegações. / J.C.

GENEBRA

Numa competição poucas ve-
zes vista na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), os
países com direito a voto não
receberam apenas os candida-
tos para escutar suas propos-
tas. Os governos foram tam-
bém alvo de promessas de finan-
ciamento de projetos e garan-
tias de que não se falaria em pú-
blico de violações de direitos hu-

manos nas reuniões internacio-
nais, confirmaram ao Estado al-
gumas autoridades africanas.

O caso mais explícito ocor-
reu em Burkina Fasso e no Con-
go. Esses dois países receberam
a visita de uma delegação dos
Estados Unidos com uma ofer-
ta clara: projetos de desenvolvi-
mento no setor comercial se-
riam financiados por Washing-
ton, mas o dinheiro estaria con-
dicionado a uma “colaboração”
no processo eleitoral da OMC.
Ou seja, os países beneficiados
deveriam votar em Hermínio
Blanco, o nome dos EUA.

Já o Paraguai não disfarça que
quer se tornar membro observa-
dor da Aliança do Pacífico, gru-
po formado por países latino-

americanos com acesso ao
Oceano Pacífico. Isso em troca
de votar por Blanco.

O Brasil não contou apenas
com as propostas comerciais pa-
ra convencer seus aliados a vo-
tar em Roberto Azevêdo. Nas
viagens do candidato para paí-
ses africanos, ele levou repre-
sentante da Agência Brasileira
de Cooperação para mostrar
que o País estava disposto a fa-
zer uma contribuição local.

O Itamaraty admitiu que
usou como modelo a campa-
nha que a Espanha fez para ob-
ter cargo de diretor da FAO – o
candidato viajou com um re-
presentante da agência de coo-
peração de Madri. Outra estra-
tégia do País foi a de silenciar
sobre crimes. Nas reuniões do
Conselho de Direitos Huma-
nos da ONU, o governo mante-
ve silêncio sobre acusações de
violações por parte de outros
países. / J.C.

D e todasas más notícias trans-
mitidaspelaeconomia brasi-
leira nos primeiros quatro

meses de 2013, a que merece mais
atenção talvez seja a piora acelerada
das contas externas. São bem conhe-
cidos os problemas de um aumento
na vulnerabilidade externa, mesmo
que hoje o País disponha do escudo
do ainda elevado, embora cadente,
nívelprojetado deingressos deinves-
timentos diretos externos e da forte
posição em reservas internacionais.

Mas, pelo menos por enquanto,
não é por essa razão que os desarran-
jos nas contas correntes mais preo-
cupam. A maior inquietação com os
números negativos e a tendência

desfavorável das contas externas é o
que eles denunciam em relação a pon-
tos estruturais da economia.

Alguns poderiam imaginar que a in-
flação devesse merecer a maior aten-
ção. Ou que a prioridade no ranking
das preocupações devesse ser ocupa-
da pela atual caminhada errática e, no
fim das contas descendente, do nível
de atividades – depois dos números da
produção industrial de março, aumen-
tou o grupo de analistas com estimati-
vas para o PIB menores que os 3% por
enquanto predominantes.

No caso da inflação, contudo, a ten-
dência é de alívio relativo, com retorno
do IPCA em 12 meses ao intervalo do
sistema de metas – o que já se projeta

que ocorrerá, com a divulgação previs-
ta para amanhã do IPCA de abril –, em-
bora mais uma vez desconfortavelmen-
te próximo do teto. E o crescimento da
economia é uma variável dependente
de outros elementos – exatamente

aqueles que hoje produzem sinais ama-
relos nas contas externas como não se
observavam há uma década.

No primeiro quadrimestre do ano, o
déficit da balança comercial alcançou
inéditos US$ 6,2 bilhões. É certo que o

ingresso de recursos com exportações
da safra recorde de grãos, em atraso
por gargalos logísticos, ajudará a des-
comprimir um pouco esse quadro. Es-
sa perspectiva ainda é sancionada pela
mediana das projeções dos analistas,
cuja previsão de momento é de superá-
vit comercial de US$ 10 bilhões – de
todo modo, 70% inferior ao resultado
de 2011. Mas cresce o grupo daqueles
que já estimam saldo inferior a esse
nível e já há quem preveja até mesmo
um déficit comercial no conjunto do
ano, situação que não ocorria desde o
quinquênio 1995-2000.

Não foram poucos os que, no perío-
do imediatamente pré-crise de 2008 e
nos primeiros anos seguintes, advoga-
ram o abandono de uma indústria que
já cambaleava, sem forças para inovar
e se inserir nas novas cadeias fragmen-
tadas globais de produção, quando os
mercados internacionais de commodi-
ties básicas explodiram e levaram o
Brasil a comemorar resultados exter-
nos excepcionais. Agora, até os “anti-
industrialistas” do passado recente
descobrem que é essa mesma indús-
tria – derrotada pelas importações no
mercado interno, que não encontra es-
paços para incrementar cruciais expor-

tações, num mercado externo, de
um lado deprimido e protecionista
e, de outro, disputando agressiva-
mente os mercados alheios – que de-
tém a chave da recuperação e do for-
talecimento da economia.

Embora ainda pareça um exagero
falar em descontroles, a situação
atual é de evidente desequilíbrio.
Muitíssimo complicada porque a po-
lítica econômica, com limites estrei-
tos tanto na perna fiscal quanto na
perna monetária e cambial, opera
em cenário de estagflação. E isso em
ambiente eleitoral já instalado, que
remete ao ocorrido em 1998, com a
sobrevida por aparelhos de um siste-
ma de câmbio fixo moribundo, nas
eleições gerais daquele ano. Foi lon-
ga e doída a marcha para superar os
desajustes e retomar o crescimento.

Não é possível enxergar, nas pro-
postas em debate – seja nas de de-
senvolvimentistas, seja nas de orto-
doxos –, saídas para recuperar a pro-
dutividade da indústria e sua compe-
titividade sem entregar anéis. Com
as distorções que, à espera das elei-
ções, possivelmente serão aprofun-
dadas até 2014, o risco é que até de-
dos tenham de ir junto.

Candidatos prometem
ajuda financeira por voto

Decisão da UE aperta disputa pela OMC
Bloco europeu vai votar no candidato mexicano, mas Itamaraty afirma ter os 80 votos necessários para garantir vitória de Roberto Azevêdo
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Mexicanos dizem
que números do
Itamaraty são falsos

Para conseguir apoio são
oferecidos empréstimos
para infraestrutura
e silêncio sobre violação
de direitos humanos

Os anéis e os dedos

A política econômica opera
com margem muito estreita
em cenário de estagflação

JOSÉ PAULO
KUPFER

Placar. Roberto Azevêdo teve apoio de 12 dos 27 europeus

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA
Jamil Chade
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A decisão da União Europeia
de votar em bloco no mexica-
no Hermínio Blanco para di-
retor-geral da Organização
Mundial do Comércio
(OMC) embolou a disputa.
Ainda assim, o Itamaraty afir-
ma ter, hoje, os 80 votos ne-
cessários para eleger o embai-
xador Roberto Azevêdo. Na
conta dos diplomatas brasi-
leiros, a disputa será aperta-
da, mas o Brasil terá um pou-
co mais que os dois terços ne-

cessários para a vitória.
O problema é que nem todos

esses 80 votos foram entregues
à OMC, e mudanças de última
hora não são incomuns. Tam-
bém não pode ser descartado,
numa votação muito apertada,
um movimento dos três países
responsáveis pela condução do
processo – Canadá, Suécia e Pa-
quistão, conhecidos como a
troica – de considerar outros cri-
térios e não levar em conta ape-
nas os votos. Já temendo mu-
danças repentinas, o Itamaraty
deixou claro à OMC que o Brasil
não vai aceitar “surpresas” nas
regras da eleição. A troica asse-

gurou aos brasileiros que, inde-
pendentemente de outros crité-
rios previstos no regimento, o
que prevalecerá será o número
de votos. O resultado sai hoje.

Depois de um fim de semana
de intensas negociações, que le-
varam o ministro de Relações
Exteriores, Antonio Patriota, a
falar com mais de uma dezena
de colegas, o Itamaraty contabi-
lizava um mínimo de 106 votos,
mas com a garantia de, pelo me-
nos, 16 votos europeus. O gover-
no brasileiro considerava a hi-
pótese de a UE votar em bloco
no mexicano, mas tentou con-
vencer os líderes da região a, se

não escolhessem Azevêdo, que
liberassem os países para esco-
lherem o candidato.

Coesão. Dividido, o bloco
adiou a decisão até a última ho-
ra e chegou a considerar a possi-
bilidade de votar separado, o
que não havia feito até esta últi-
ma fase. Mas, em um esforço no
último minuto para mostrar
coesão, optaram por um nome.

Numa primeira rodada, Blan-
co saiu com 15 apoios europeus,
ante 12 para Azevêdo. Países
que não queriam o mexicano in-
sistiram em nova votação. O
acordo foi de que o pleito seria
refeito, mas, dessa vez, a eleição
seria sigilosa e o resultado deve-
ria ser respeitado por todos.
Após algumas tentativas de re-
verter a situação, o resultado
foi idêntico, 15 a 12, frustrando a
expectativa brasileira de garan-
tir pelo menos parte dos votos.

O Itamaraty reconhece as difi-
culdades após a defecção dos eu-
ropeus, mas considera que os
votos de Azevêdo são mais ex-
pressivos. Uma das regras da
eleição na OMC é que o candida-
to precisa ter apoio em todos os
continentes e entre países ri-
cos, emergentes e pobres.

Apoio. Apesar de ter perdido a
UE e nunca ter podido contar
com os Estados Unidos, Aze-
vêdo põe na sua lista oito euro-
peus, entre eles a Noruega. Mes-
mo sem o voto cheio dos euro-
peus, 12 teriam apoiado o embai-
xador brasileiro numa votação
independente, o que pode con-
tar na hora de uma negociação
final sobre os critérios exigidos.

Além disso, o Brasil conta
com 42 dos 50 votos africanos e
a maior parte da América Lati-
na, onde o apoio a Blanco é es-
casso, e ainda tem boa aceita-
ção na Ásia, incluindo os dois
gigantes, China e Índia.

Blanco teria garantido sua vi-
tóriaentre os ricos, mas nomun-
do em desenvolvimentoa vanta-
gem de Azevêdo é clara. Diante

do racha entre pobres e ricos,
há receio sobre que atitude a
OMC tomará no caso de uma
decisão apertada. Embaixado-
res que conversaram com o Es-

tado garantem que países
emergentes não aceitarão Blan-
co se ficar claro que ele não rece-
beu amplo apoio entre os países
em desenvolvimento.A ut
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