
%HermesFileInfo:B-10:20130509:

B10 Economia QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

Mesmo feliz com a vitória do
embaixador Roberto Azevêdo
na Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), a presidente
Dilma Rousseff usou o telefone-
ma de congratulações na terça-
feira para adicionar uma pitada
de cautela à euforia da vitória.
Dilma pediu que ele use sua ha-
bilidade de negociador para
construir uma gestão de consen-
so e evite que sua vitória se
transforme em uma conquista
dos emergentes, em uma políti-
ca de “nós contra eles”.

Azevêdo, apesar de ter conse-
guido maioria expressiva entre
emergentes e países em desen-
volvimento, é conhecido por
ter ótimo relacionamento com
todos os lados. Tanto que, mes-
mo tendo votado pelo mexica-
no Herminio Blanco, EUA e
União Europeia avisaram que
não teriam problemas com uma
gestão do brasileiro.

“O embaixador Azevêdo teve
muito apoio nos países em de-
senvolvimento, mas não deixa
de ter no mundo desenvolvido.
Houve uma dinâmica que envol-
veu Norte e Sul”, avaliou o mi-
nistro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota. “A partir do

momento em que assumir, dei-
xa de ser um diplomata brasilei-
ro e passa a ser comprometido
com a agenda da organização.”

A Presidência da República
soltou nota comemorando a
eleição, mas tentou ser cautelo-
sa sobre os efeitos que a mudan-
ça terá na OMC. “Ao apresentar
o nome do embaixador Aze-
vêdo para essa alta função, o
Brasil tinha claro que, por sua
experiência e compromisso, po-
deria conduzir a organização na
direção de um ordenamento
econômico mundial dinâmico e
justo”, diz o texto. “Essa mensa-
gem foi entendida por expressi-
va maioria e, por essa razão,
agradeço o apoio que nosso can-
didato recebeu de governos de
todo o mundo nas três rodadas
de votação. Essa não é uma vitó-
ria do Brasil, nem de um grupo
de países, mas da Organização
Mundial do Comércio.”

Azevêdo será o primeiro dire-
tor-geral de um país em desen-
volvimento a cumprir um man-
dato cheio na OMC. Em 2002, o
tailandês Supachai Panitchpak-
di teve de dividir com o neoze-
landês Mike Moore a gestão da
organização porque os países
não chegaram a um nome acei-
tável para todos os lados. “É um
resultado muito importante,
que reflete uma ordem interna-
cional em transformação, em
que países emergentes demons-
tram capacidade de liderança.”

O ministro do Desenvolvi-
mento, Fernando Pimentel, afir-
mou que a decisão foi boa para o
Brasil, pela imagem do País,
mas “melhor ainda para a
OMC,porque Azevêdo era o me-
lhor candidato”. Para as nego-
ciações comerciais brasileiras,
Pimentel não vê impacto. “Ele
não vai trabalhar pelo Brasil,
mas pela manutenção das re-
gras do comércio internacional
e pelo aperfeiçoamento delas.”

Em telefonema,
Dilma pede gestão
de consenso
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Azevêdo alerta
para ameaça de
onda protecionista
Novo diretor-geral da OMC mostra preocupação com a entidade e diz
que ela deve se modernizar ou o mundo a abandonará ‘à irrelevância’

Avaliação. ‘A OMC está em estágio crítico. As negociações estão paradas’, diz Azevêdo

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A onda protecionista ameaça
a economia mundial e a comu-
nidade internacional está à
beira de ver o colapso do siste-
ma multilateral. O alerta é do
novo diretor da Organização
Mundial do Comércio
(OMC), o brasileiro Roberto
Azevêdo, que, em sua primei-
ra entrevista à imprensa in-
ternacional, advertiu sem
meias palavras: ou a entidade
que ele assumirá se moderni-
za, ou o mundo a abandonará
“à irrelevância”.

Por meses, Azevêdo defen-
deu a política comercial de Dil-
ma Rousseff na OMC, rejeitan-
do as acusações de protecionis-
mo. Ontem, foi diplomático e
optou por não falar especifica-
mente do Brasil. Mas o novo
guardião do livre-comércio aler-
tou: o protecionismo se alastra
de forma alarmante.

Ele também não mede pala-
vras para falar do futuro da
OMC e pede uma atualização ur-
gente da entidade para que ela
sobreviva. Sua proposta é criar
uma nova agenda, colocando
no debate temas como câmbio,
investimentos, clima e energia.

A seguir os principais trechos
da entrevista concedida na mis-
são do Brasil em Genebra, lota-
da de jornalistas de todo o mun-
do. “As câmeras estão sobre o
senhor”, disse a Azevêdo uma
jornalista chinesa. Ontem, ele

teve seu nome confirmado pelo
conselho geral da OMC.

Protecionismo. Tendências
protecionistas emergiram e apa-
receram de forma firme. Esse
risco ainda existe e precisamos
lutar contra ele. É algo ameaça-
dor e prejudica a todos, princi-
palmente os mais pobres. Nós
estamos à beira de perder um
sistema muito valioso e que to-
dos lutamos por criá-lo. A priori-
dade da OMC é promover a libe-
ralização comercial, de uma for-
ma que gere crescimento, ren-
da e desenvolvimento social. É
dever do diretor garantir que a
liberalização seja sua priorida-
de e lutar contra o protecionis-
mo é parte dessa prioridade.
Não sairemos desse caminho.

Política comercial brasileira.
O protecionismo é generaliza-
do. Não me concentraria em
um país. Qualquer pessoa que
esteja na OMC sabe que o prote-
cionismo não é um fenômeno
localizado. Está se alastrando e
isso é a maior preocupação. A
OMC não pode estar preocupa-
da com um país. Mas com as ten-
dências e com o rumo que o
mundo toma. Da mesma manei-
ra que há acusações contra Bra-
sil, há acusações contra uma
quantidade imensa de países.

Influência no Brasil. Não deve-
ria ser diferente do impacto de
nenhum outro diretor de outra
nacionalidade. Vou construir

pontes para a OMC avançar. O
Brasil é um dos países que parti-
cipam nesse processo.

Falência da OMC. A OMC está
em um estágio muito crítico. As
negociações estão completa-
mente paradas. Todos sabemos
que negociações multilaterais
não estão na fronteira da libera-
lização comercial. Elas são ba-
ses, criam as fundações. O que é
a fronteira são acordos bilate-
rais. O problema é que o siste-
ma multilateral não está funcio-
nando em paralelo e precisa-
mos dar solução. Ou a fundação
sobre a qual esses acordos bila-
terais avançam é atualizada, ou
o mundo irá adiante e a OMC
será deixada para trás. Precisa-
mos evitar que isso ocorra.

Impacto da irrelevância. A pri-
meira coisa que vai ocorrer é o
encarecimento dos negócios. A
OMC uniformiza práticas. Um
produtor, quando coloca seu
bem no mercado, segue pa-
drões que permitem que ele en-
tre em vários mercados. À medi-
da que começa a segmentar, ele
tem de produzir para mercados
específicos e isso encarece. Vai
chegar um momento que vai ter
de harmonizar, mas esperamos
que ocorra dentro da OMC, e
não fora.

Nova agenda. Precisamos am-
pliar a agenda. A organização
precisa se atualizar. Há duas ma-
neiras. A primeira é pela nego-

ciação, com regras novas que
acompanhem o mundo dos ne-
gócios. A outra forma é um foro
de discussão. Olhar para temas
da atualidade e tentar discutir.
Nenhuma das duas coisas está
ocorrendo. Se continuarmos
na paralisia, os países vão en-
contrar outra forma de avan-
çar. Há um risco de se encami-
nhar para a irrelevância, na me-
dida em que há uma discrepân-
cia entre as regras e o que se faz
hoje no mundo dos negócios.
Há vários setores que precisam
ser discutidos. Toda a área de
comércio eletrônico nunca foi
bem disciplinada. O mundo de
negócios financeiros. Se não ti-
vermos uma organização capaz
de fazer o ajuste fino nas disci-
plinas e abarcar outras áreas
que não foram pensadas, é difí-

cil avançar. A relação entre o
câmbio e o comércio é outro te-
ma, mas está sendo debatido na
OMC. Mas há vários outros, co-
mo mudanças climáticas, ener-
gia, combustíveis renováveis,
investimentos. Temos de con-
versar para decidir o que a
OMC deve lidar. Não devemos
ter limitações.

Rodada Doha. É minha priori-
dade n.º 1. Não apenas por cau-
sa do que está na Rodada, mas
também porque, ao resolver a
Rodada, estamos destravando a
organização, tirando da parali-
sia. Precisamos encontrar uma
solução o mais rápido possível.
Os compromissos (de abertura
comercial) não podem estar li-
mitados à realidade do momen-
to. Devem ser regras que façam
sentido em retração e expansão
da economia. Nunca haverá um
momento ideal para a Rodada.
Quando economia cresce, di-
zem que não tem incentivo.
Quando retrai, dizem que não
há clima. Não adianta ficar espe-
rando momento perfeito.

Conferência de Bali. Essa é a
primeira chance de resgatar es-
se sistema. Temos de fazer o
que pudermos para que Bali te-
nha resultados e dar confiança
de que ainda podemos nego-
ciar. Neste momento, não é
mais questão de obter o que que-
remos. Mas salvar o que temos.
Vou tentar o possível e o impos-
sível. Pascal Lamy não ficou oi-

to anos inerte. As negociações
avançaram muito. Mas chega-
mos a um impasse. Agora, esta-
mos num momento novo. Se eu
vou conseguir não sei. Mas tra-
balharei com todo afinco.

Eleição. O processo de seleção
é o primeiro passo dessa cons-
trução de consenso. Tive apoio
de várias partes do mundo, em
todos os níveis de desenvolvi-
mento. Todos acreditam que eu
posso ajudar a construir as pon-
tes necessárias para fazer a ne-
gociação avançar. É um reco-
nhecimento do papel do Brasil
nas negociações multilaterais.
É um reconhecimento de que é
um país com quadros capazes
de ocupar cargos de chefia. Não
é a colocação de uma pessoa
que vai defender os interesses
brasileiros. Mas é natural que
um país com as dimensões do
Brasil, com a participação que
tem, tenha candidaturas que se-
jam de interesse dos outros.

Voto contrário da Europa. Não
acredito que a disputa carateri-
zou um confronto norte e sul.
Na primeira fase, fui apoiado pe-
la UE. Na última, quase metade
dos países europeus me apoiou.
Por dois votos, o voto poderia
ter ido ao Brasil. Isso mostra
que eu tinha o apoio do mundo
desenvolvido também. O gover-
no dos EUA declarou que eles
se sentiam confortáveis com as
duas candidaturas. Não se pode
ler isso como falta de apoio.

Presidente espera que
vitória não se transforme
em uma conquista dos
emergentes, em política
de ‘nós contra eles’

● Compromissos

● Câmbio
Para Fernando Pimentel, Aze-
vêdo deve se “incumbir de colo-
car em pauta a discussão, que
ele como representante do Brasil
já abriu, sobre o impacto do câm-
bio nas relações comerciais.”

“Vou construir pontes para
a OMC avançar.”

“Precisamos ampliar a
agenda.”
‘Não devemos ter
limitações.”

“Nunca haverá um
momento ideal para a
Rodada Doha.”

“Vou tentar o possível e o
impossível.”
Roberto Azevêdo
DIRETOR-GERAL DA OMC
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2013, Economia & Negócios, p. B10.




