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‘Desafio imediato é como
manter a OMC relevante’

lA vitória na OMC é politicamente
importante para o Brasil?
Claro, muito importante. Nos últi-

mos dez, 15 anos, o Brasil vem pro-
movendo sua visão de multilatera-
lismo em vários assuntos e o comér-
cio tem sido um foco significativo
deste esforço. A projeção global que
o Brasil busca para si será reforçada
pela seleção de Azevêdo para a
OMC. Mas o desafio imediato é co-
mo manter a OMC relevante. Para o
Brasil, é uma grande vitória, mas o
desafio adiante é maior, requer sus-
tentar uma organização que está
competindo contra acordos regio-
nais e bilaterais. A tarefa de globali-
zar as regras comerciais está ficando
cada vez mais complexa.

lAzevêdo foi eleito sem apoio dos
Estados Unidos e da União Euro-
peia (UE),mas comapoio forte dos
países ao Sul. O Brasil não é aliado
natural das grandes potências?
O Brasil pode não ter chegado lá

com o apoio dos EUA e da UE, mas
agora que dirige a OMC, ambos te-
rão que tentar trabalhar com o Bra-
sil. Existe uma tarefa multidimensi-
onal em andamento, EUA eUE estão
trabalhando juntos (num acordo bi-
lateral de livre comércio que será o
maior do mundo), mas não acho
que o antagonismo que o processo
de seleção daOMCpossa ter eviden-
ciado deva continuar.

lA voz econômica do Brasil, como
mostra a seleção na OMC e os en-
contros do G-20, já é considerada
forte. Mas nas arenas mais políti-
cas, como o Conselho de Seguran-
ça da ONU, não temos avançado

tanto. O Brasil ainda não é perce-
bido como peso pesado global nos
grandes fóruns?
OBrasil já é percebido comoum im-

portante ator global. Isso não significa
que seja o único. O Brasil tem muita
competição, com o México por exem-
plo, no campo regional. Embora Brasil
e Índia estejamaliados emassuntos de
reforma do Conselho de Segurança,
eles competem pelo reconhecimento
americano, a bênção de Washington
sobre qual das duas potências (emer-
gentes) deve assumir permanente-
mente no Conselho. Washington che-
gou à linha de apoio ao Brasil, com o
desenvolvimento da linguagem diplo-
mática ao longo do governo Barack
Obama. O Brasil se estabeleceu como
atorglobal,mas issonãoquerdizerque
seja um jogo de soma zero, há outras
forças semovendo. l
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Diretora de Estudos Latinos e
do Global Brazil Initiative, do
Council on Foreign Relations,
nos EUA, Julia Sweig diz que
a eleição de Roberto Azevêdo
reforçará a posição global do
país. Mas adverte: o desafio é
manter a OMC relevante.

Analista diz que escolha reforça posição global do Brasil

ENTREVISTA Julia Sweig

-WASHINGTON-

“O Brasil pode não ter
chegado lá com o apoio
dos EUA e da UE, mas
agora que dirige a OMC,
ambos terão que tentar
trabalhar com o Brasil”
Julia Sweig
Diretora do Global Brazil Initiative
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Realizada a reunião de Genebra, com a participação de
23 países, que criam o Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (GATT, na sigla em inglês), com o objetivo
de coordenar os sistemas aduaneiros dos países
signatários, impulsionar a liberalização comercial,
pondo fim a práticas protecionistas.

Iniciada em
1986 em Punta
del Este, a
Rodada Uruguai,
ainda no âmbito
do GATT,
estabeleceu um
novo paradigma
no sistema
multilateral de
comércio, pela
incorporação de
negociações nas
áreas de serviços
e propriedade intelectual, além das discussões para a
criação da OMC. Os setores de agricultura e têxteis
foram objeto de acordos multilaterais. Negociou-se
ainda um mecanismo de solução de controvérsias de
aplicação obrigatória. Foi concluída em Marrakech, no
Marrocos, em 1994.

Em substituição ao GATT, é criada a OMC, para
coordenar e administrar no âmbito multilateral a
aplicação de inúmeros acordos de comércio em
andamento. Além disso, com regras e instituições
internas de solução de controvérsias e conflitos
comerciais, que incluem a aplicação de penalidades
tarifárias, o organismo se torna uma espécie de
tribunal internacional do comércio. A
representatividade mais igualitária dos 159
países-membros na instituição é fator de distinção em
relação a outras entidades multilaterais, como o FMI.

Para estabelecer
o que viria a se
chamar Rodada
de Doha, a OMC
realiza uma série
de reuniões
preparatórias:
Cingapura
(1996),
Genebra (1998)
e Seatle (1999).
Esta última
reunião deu
início a violentos protestos antiglobalização, que
culminariam em 2001 na morte do italiano Carlo
Giuliani, em Gênova, durante manifestação.

Lançamento oficial das negociações em Doha, no
Qatar, em substituição à Rodada do Uruguai. As
negociações se mostraram mais complexas do que o
previsto, envolvendo aspectos como transferências de
tecnologia e dumping, e setores como os de bens
industriais, agrícolas, têxteis e serviços. A meta era
alcançar um acordo geral até 2006.

A reunião da OMC em Cancún, no México,
para avançar na Rodada de Doha, fracassa.
Os países emergentes organizaram a criação do
G-20, uma coalizão de países em desenvolvimento
formada em agosto de 2003 nas negociações
preparatórias à reunião.
A coalizão
elaborou uma
proposta
liberalizante
para
subsídios
domésticos e
à exportação,
bem como
para o
acesso aos
mercados dos países desenvolvidos, em contraposição
à proposta agrícola protecionista apresentada por
União Europeia (UE) e EUA.

Após o fracasso de Cancún, os representantes
tentaram reativar as negociações globais por meio de
uma agenda, chamada Programa de Trabalho de
Doha. Os temas da agenda foram simplificados,
eliminando-se itens considerados intransponíveis.
Em 2005, em Hong Kong, avançou-se nas
negociações agrícolas, estipulando 2013 como prazo
final para a concessão de subsídios ao algodão por
países industrializados.

Em junho de 2007, EUA, UE, Brasil e Índia tentaram
retomar as negociações, mas o encontro de Potsdam
terminou antes da hora e sem consenso. Com a crise
global, o tema passou para segundo plano.
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A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso
de suas atribuições regimentais, de acordo com a Deliberação ANTT nº 087,
de 03 de maio de 2013, considerando o disposto na Resolução ANTT nº 3.026,
de 10 de fevereiro de 2009, publicada no DOU de 24 de março de 2009,
comunica que realizará Audiência Pública, franqueada aos interessados, com
o objetivo de colher subsídios, com vistas ao aprimoramento das Minutas de
Edital, de Contrato e dos Estudos Preliminares que se prestarão a disciplinar as
condições em que se dará a concessão, à iniciativa privada, do trecho ferroviário
compreendido entre Açailândia/MA e Barcarena/PA, projeto integrante do
Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal.

O período para o envio de contribuições será das 9 horas do dia 07 de maio
de 2013 às 18 horas do dia 22 de maio de 2013.

As Sessões Públicas da Audiência serão realizadas nos dias, horários e
locais a seguir indicados:

1ª Sessão Pública: Belém/PA
Data: 13 de maio de 2013
Horário: 14h às 18h
Endereço: Centro de Convenções Hangar – Sala Pará -Endereço: AV. Dr.
Freitas, s/n. Marco-Belém - PA. CEP: 66.613-902
2ª Sessão Pública: Brasília/DF
Data: 16 de maio de 2013
Horário: 14h às 18h
Endereço: Auditório do Ed. Sede da ANTT - Setor de Clubes Esportivos
Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - Brasília – DF -
CEP: 70200-003
As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações

acerca dos procedimentos aplicáveis à participação da sociedade civil na
Audiência Pública nº 137/2013 estarão disponibilizadas, em sua integralidade,
no sítio www.antt.gov.br , Informações e esclarecimentos adicionais poderão
ser obtidos por meio do envio de correspondência eletrônica ao endereço
ap137_2013@antt.gov.br.

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Diretor Geral – em exercício
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 maio 2013, Economia, p. 30.




