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Nos cálculos do governo brasileiro, Roberto Azevêdo pode ter recebido 93 votos favoráveis, 13 

além dos 80 necessários para alcançar a maioria e obter a vitória sobre o mexicano Hermínio 

Blanco./Luke MacGregor-Reuters 

 

O diplomata brasileiro Roberto Azevêdo, 55 anos,  será o próximo diretor-geral da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), sucedendo o francês Pascal Lamy. É o primeiro latino-amerciano 

a chefiar a organização desde sua criação, em 1995.  A decisão, anunciada ontem em 

Genebra, foi confirmada pelo Itamaraty às 15 horas de ontem (horário de Brasília). Ao mesmo 

tempo em que a notícia era divulgada, a presidente Dilma Rousseff ligava para o diplomata 

para cumprimentá-lo. O detalhamento dos votos não saiu, mas pela manhã o governo 

brasileiro calculava 93 votos favoráveis a Azevêdo, 13 além dos 80 necessários para alcançar a 

maioria e obter a vitória. 

 

Azevêdo derrotou o ex-ministro do Comércio mexicano Hermínio Blanco, 62 anos – que 

informou ontem mesmo que não contestará o resultado –, em competição de três rodadas.  O 

processo  começou no final de março, com nove candidatos  – maior número na história da 

OMC. Na segunda fase, encerrada no dia 25, ficaram cinco. No final de abril, a OMC comunicou 

que iriam à rodada final apenas os candidatos brasileiro e mexicano. 

 

Fontes envolvidas no processo disseram que a campanha de Blanco ganhou força após o 

mexicano conquistar, com margem estreita, o apoio da União Europeia. Mas a UE deixou claro 

que aceitaria qualquer um dos candidatos, concedendo a Azevêdo espaço mais amplo em meio 

aos 159 membros da OMC. O brasileiro teve apoio do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul), dos países de língua portuguesa e de várias nações da América Latina, da 

Ásia e da África. 

 

O resultado da competição  será anunciado formalmente hoje. Azevêdo deve ser confirmado 

como vencedor em reunião no próximo dia 14, assumirá o cargo em 1º de setembro e 

enfrentará logo depois um batismo de fogo – a reunião bianual de ministros da OMC, que 

ocorrerá em Bali em dezembro. 

 

A organização baseada em Genebra enfrenta dificuldades para alinhar um acordo para Bali, 

apesar de reduzir fortemente suas ambições após fracassar em seus esforços de dez anos para 

concluir a rodada de Doha de discussões sobre liberalização do comércio internacional. 

 

O acordo em Bali tem o objetivo de reduzir a burocracia ao padronizar procedimentos 

alfandegários, levando a um possível impulso de trilhões de dólares à economia mundial, 

introduzindo ao mesmo tempo novas regras para promover segurança de alimentos e 

concessões para países mais pobres. 

 

Para Patriota, Doha é prioridade. 
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Para o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, a eleição de Azevêdo significa que 

há uma “ordem internacional em transformação, que é de países emergentes que demonstram 

liderança”. O chanceler disse também que a vitória do brasileiro se deve a sua trajetória 

profissional. “Um dos aspectos que influenciou o apoio ao embaixador foi o sentimento de que 

ele não precisava ser treinado para o cargo: estava treinando para o jogo e para chutar ao 

gol”, disse. 

 

Para o ministro,  o momento é de construção para se tentar retomar as negociações da 

Rodada Doha,  cujo objetivo é construir um amplo acordo de liberalização do comércio. “Não 

há razão alguma para se nutrir ressentimentos”, destacou Patriota. “É com esse espírito que o 

embaixador Roberto Azevêdo assume as novas funções, na importância de se avançar na 

Rodada Doha”, completou ele. “[Li no jornal] Financial Times  que o candidato era bom, mas o 

país também era bom". 

 

 Contenciosos fizeram reputação 

 

Roberto Azevêdo é representante permanente da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

desde 2008. É considerado um hábil negociador, reputação que ganhou com atuações 

vencedoras em embates com os Estados Unidos, que levaram o governo norte-americano a 

retirar os subsídios para seus produtores de algodão, que prejudicariam os algodoeiros 

brasileiros. Nesse contencioso, o Brasil ganhou o direito de impor retaliações aos EUA. 

 

Em uma de suas manifestações a respeito dessa disputa,  Azevêdo afirmou que as retaliações 

seriam a única saída para a questão. “É a única maneira de passar a mensagem de que nos 

preocupamos com o sistema de solução de controvérsias da OMC e com nossos setores que 

estão sendo prejudicados”. 

 

Outro contencioso vencido por Azevêdo na OMC teve como ponto de discórdia a decisão da 

União Européia de extrapolar o limite anual de exportação de açúcar estipulado pela 

organização. "Discordamos categoricamente de qualquer afirmação em que pese que os 

europeus estão fazendo algo compatível com suas obrigações na OMC e com a decisão do 

Órgão de Solução de Controvérsias sobre os subsídios ao açúcar”, avisou o representante 

brasileiro à época. “A União Européia tem que cumprir as determinações”. 

 

Azevêdo é diplomata de carreira desde 1984. Foi o principal assessor econômico do então 

chanceler Luiz Felipe Lampreia, entre (1995/1997). Em 2001 participou da criação da 

coordenadoria geral de contenciosos do Ministério das Relações Exteriores e em 2005 se 

tornaria chefe do departamento econômico do ministério. Entre 2006 e 2008 foi sub-secretário 

geral de assuntos econômicos. 

 

 As repercussões 

 

"Doha será a prioridade de Azevedo. As negociações estão paradas há muito tempo e 

certamente seus primeiros esforços serão voltados para que as discussões sejam retomadas. 

 

Ele estará à frente de uma organização que defende o interesse da maioria. Não haverá 

facilidade para o Brasil nas negociações, como não haveria para outro país que tivesse um 

representante na direção". 

 

Embaixador Rubens Barbosa 

 

 "É a OMC que vai ganhar, com a presença de uma personalidade da relevância de Azevêdo. O 

Brasil aumentou fortemente nos últimos anos o nível de importações, provando que tem as 

condições de ser ativo participante nas decisões do comércio internacional". 

 

Murilo Ferreira, presidente da Vale 
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"Além de fortalecer ainda mais o sistema multilateral de comércio, a eleição de Roberto 

Azevêdo é prova da importância crescente que o Brasil vem assumindo no cenário 

internacional. É motivo de orgulho para o País ter um brasileiro no comando de organização 

tão importante como a OMC". 

 

Paulo Skaf, presidente da Fiesp/Ciesp 

 

"A capacidade, experiência e habilidade do embaixador à frente da OMC será benéfica para a 

comunidade internacional. Todos os países ganharão, pois há mais chances de a Rodada de 

Doha destravar". 

 

Lilia Miranda, diretora executiva da Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior 

(Abece) 

 

 "A principal tarefa de Azevêdo será a de colocar a OMC em movimento, já que ela está parada 

há muito tempo. No cargo de diretor-geral, ele deve procurar resolver as pendências 

existentes e por vir, além de agregar e impedir que haja  cisão entre grupos de países". 

 

Roberto Segatto, presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior (Abracex). 

 

"(A disputa brasileira com os EUA na questão do algodão) foi um caso emblemático. Na época 

da condenação,  optou pela não retaliação e pela negociação. É uma atuação dele que 

demonstra que ele é plenamente capaz para assumir o cargo, pois sabe como lidar com 

situações delicadas". 

 

Marcelo Reis, presidente da Associação dos Analistas de Comércio Exterior (Aace). 

 

 "É uma vitória arquitetada nos últimos dez anos. Ela vem de uma série de conquistas 

brasileiras, mas representa mesmo uma consolidação de uma mudança da governança global. 

O que apressou esse processo (de uma nação emergente assumir a OMC) foi uma atitude 

visível e notória na reeleição do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de que o país 

passaria a ter uma atitude mais agressiva no comércio internacional". 

 

Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. 

 

Fonte: Diário do Comércio [Portal]. Disponível em: 

<http://www.dcomercio.com.br/index.php/economia/sub-menu-

economia/109112-azevedo-um-brasileiro-na-omc>. Acesso em: 8 maio 2013. 
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