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Palestrantes convidados:
Miriam Belchior
MINISTRA DO PLANEJAMENTO

Francisco Gaetani 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Luiz Alberto Kuster  
PRESIDENTE DA CONCESSIONÁRIA AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS S.A.

Paulo Godoy  
PRESIDENTE DA  ABDIB

Mansueto F. de Almeida   
IPEA

José Paulo Silveira  
DIRETOR ASSOCIADO DA MACROPLAN 

Rolf Kuntz 
JORNALISTA DO ESTADÃO 

PATROCÍNIO:REALIZAÇÃO:

Venha debater formas de combater a burocracia, 
os desafi os para melhorar a governança e a 
efi ciência da administração pública, mecanismos 
de controle e gestão de grandes projetos.

Acesse: 
www.estadao.com.br/brasilcompetitivo

REALIZAÇÃO:

Acesse: 
www.estadao.com.br/brasilcompetitivo

Inscreva-se:
forumestadaogestao@grupounite.com.br 

(11) 3525.7910  
Evento gratuito. Vagas limitadas.

AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS E PO-

DEM SER FEITAS PELO SITE WWW.ESTA-

DAO.COM.BR/BRASILCOMPETITIVO,

E-MAIL FORUMESTADAOGESTAO@GRU-

POUNITE.COM.BR OU PELO TELEFONE (11)

3525.7910.

1. Falas dos embaixadores
em reuniões da OMC ago-
ra podem ter até 60 segun-

dos, para não prolongar o en-
contro.

2.As reuniões começam
pontualmente, com ou
sem a presença de todos

os convocados.

3.Dez semanas é o tempo
que a OMC tem para
avançar nas discussões

preparatórias para o encontro
de Bali.

4. Se as negociações não
caminharem, Azevedo
vai pessoalmente à Ásia

buscar apoio dos governos.

Gestão pública
será tema
de debate

Serviço

Obras atrasadas, licitações que
não atraem investidores e ou-
tros problemas que emperram
o desenvolvimento do Brasil po-
dem ser explicados por falhas
de gestão pública e excesso de
burocracia. Para debater esses
aspectos da política econômi-
ca, o Grupo Estado promove
nesta quarta-feira, 25, mais um
seminário da série “Fóruns Es-
tadão Brasil Competitivo”.

O debate reúne especialistas
e representantes da administra-
ção pública para avaliar como

melhorar a gestão de projetos,
obras e administração pública
no Brasil.

A desistência de grandes em-
presas petrolíferas em partici-
par do leilão do campo de Libra,
no pré-sal, a falta de interessa-
dos no leilão de rodovias fede-
rais e o atraso na obra de dupli-
cação da rodovia Régis Bitten-
court, entre São Paulo e Curiti-
ba, são alguns dos temas.

Outras questões que envol-
vem gestão são estradas e ferro-
vias vitais para o escoamento
de safras que nunca ficam pron-
tas, hidrelétricas que enfren-
tam restrições ambientais e em-
preendimentos que acabam fi-
cando muito mais caros do que
nos planos originais.

O primeiro painel tratará o te-

ma “burocracia, controle de ges-
tão de grandes projetos: como
aumentar a eficiência”. Partici-
pam o presidente da Associa-
ção Brasileira da Infraestrutura
e Indústrias de Base, Paulo Go-
doy, o presidente da Concessio-
nária Aeroportos Brasil Viraco-
pos, Luiz Alberto Kuster, e o
economista do Ipea Mansueto
de Almeida.

PRESTE ATENÇÃO

Azevêdo muda
ritmo da OMC e
já encara críticas
Entre as iniciativas está forçar os governos a tomarem decisões
políticas sobre o que podem ceder, antes da reunião de Bali

ED FERREIRA/ESTADÃO-23/5/2013

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Roberto Azevêdo não comple-
tou nem mesmo seu primeiro
mês como diretor-geral da
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) e já destaca
seu primeiro feito. Com um
“tratamento de choque” apli-
cado na entidade na esperan-
ça de ressuscitar a Rodada
Doha, ele comemora: as nego-
ciações foram finalmente re-
tomadas, em uma instituição
que estava paralisada, e ele
quer um acordo preliminar
em meados de outubro.

“As negociações voltaram pa-
ra a OMC. Os governos estão se
mexendo. Temos de novo um
clima negociador e o ambiente
mudou”, declarou Azevêdo.

Para transformar o ambiente
na OMC, Azevêdo optou por
medidas drásticas. A primeira
delas foi impedir que embaixa-
dores falem nas reuniões por
mais de 60 segundos. “É um tra-
tamento de choque”, admitiu.
“Nossas reuniões eram muito
longas. Mudamos isso. É parte
da nova atmosfera, de reuniões
mais focadas.”

O brasileiro sabe que tem
poucos dias para evitar um de-
sastre. Em apenas dez semanas,
a OMC realiza sua conferência
ministerial em Bali. Um acordo
representará o primeiro resulta-
do concreto da entidade em 20
anos. Mas um fracasso coloca-
ria a entidade num congelador
por vários anos e, na prática, de-
cretaria um período dos mais di-
fíceis para o brasileiro.

Azevêdo tem pressa. Uma
das medidas foi a de bater o mar-
telo e começar as reuniões na
hora marcada. “No início, as sa-

las estavam vazias. Mas deixei
claro que começaria com quem
estivesse no local e vou tomar
decisões com eles na sala ou
não.” O resultado é que reu-
niões têm até terminado antes
dos horários estipulados.

“Não podemos ter um proces-
so que se prolonga no tempo de
forma indefinida e não vai a lu-
gar algum”, disse. “Se não há
avanço, encerramos a reunião.
Essa é a nova dinâmica: mostrar
às pessoas que chegou a hora de
tomar decisões”, insistiu.

Presença. Ao contrário de ou-
tros diretores, Azevêdo decidiu
que estaria em todas as reu-
niões, demonstrando que quer
tomar as rédeas do processo.
“Quando é necessário, interve-
nho, peço sugestões e dou bron-

cas”, disse. “Estamos num mo-
mento que a presença é impor-
tante.” Seu antecessor, Pascal
Lamy, foi criticado por passar
parte de seu tempo viajando pe-
lo mundo para fazer discursos.

Outra medida adotada por
Azevêdo foi a de promover reu-
niões com um número maior de
países, e não apenas grupos fe-
chados das grandes potências,
conhecidos como Green Room.

Para garantir que governos fa-
çam concessões, ele passou a
convocar encontros sobre os vá-
rios temas, na esperança de que
um determinado país que hesi-
te em fazer uma concessão em
um tema veja que o assunto que
lhe interessa também está cami-
nhando. Mas, para garantir o su-
cesso de Bali, parte da estraté-
gia de Azevêdo tem sido a de
forçar os governos a tomar uma
decisão política sobre o que es-
tão dispostos a ceder.

“Tecnicamente será um acor-
do difícil e politicamente sensí-
vel. Por isso, não podemos dei-
xar para o último momento.
Não se pode adiar a decisão polí-
tica”, defendeu. Sua meta é a de
conseguir que, já em meados de
outubro, governos cheguem a
um acordo sobre o que será
aprovado em Bali. Isso incluiria
agricultura e facilitação de co-
mércio que, na prática seria a
capacidade de reduzir proces-
sos burocráticos nas aduanas.

Se perceber que não conse-
guiu que governos tomem deci-
sões em Genebra, Azevedo já in-
dicou que viajará em outubro
para falar com líderes asiáticos.
“Se eu não as consigo aqui, terei
de ir buscá-las”, declarou.

Se o entusiasmo toma conta
do brasileiro, nem todos estão
de acordo com sua forma de

conduzir os trabalhos. Para de-
legações africanas, Azevêdo es-
tá defendendo uma agenda que
atende aos interesses das expor-
tações americanas ao querer
acabar com os entraves burocrá-
ticos para o comércio, sem ga-

nhos reais em outros setores de
interesse dos emergentes.

Já outros negociadores di-
zem que Azevêdo adotou a es-
tratégia de convencer o gover-
no de Barack Obama de que a
OMC pode trazer ganhos para a

Casa Branca, num esforço de
trazer de volta para a entidade a
maior economia do mundo. “Se
fecharmos um acordo em Bali,
será a primeira vez que teremos
um acordo multilateral na
OMC em sua historia”, diz.

Comemoração. ‘Os governos estão se mexendo e o ambiente mudou’, diz Roberto Azevêdo
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




