
FLAVIA CARBONARI, DE WASHINGTON

N o próximo dia 6 de agosto, Christopher
McMullen, atual cônsul-geral dos Estados
Unidos em São Paulo, deixa o cargo para

assumir a posição de vice-secretário adjunto para
a América do Sul no Departamento de Estado.
McMullen será o segundo homem na hierarquia
do bureau para América Latina da instituição,

uma espécie de braço direito de Thomas Shannon,
o responsável pela região no governo dos EUA.
Ocupará o lugar de Patrick Duddy, seu antecessor
também no Consulado em São Paulo, que deixa
o posto para assumir o atualmente delicado - e
por isso ainda mais importante - cargo de em-
baixador dos EUA na Venezuela.



Duddy e McMullen seguem uma
trajetória repetida por diversos outros
diplomatas americanos que passaram
pelo cargo de cônsul-geral em São Paulo.
Depois da grande metrópole brasileira,
a maioria partiu para desafios maiores
e posições estratégicas no governo dos
EUA. Esse foi o caso, por exemplo, de
Melissa Wells, que, ao deixar o Consu-
lado, tornou-se embaixadora no então
Zaire, hoje República Democrática
do Congo, e anos depois na Estônia.
Phylip Taylor, que chegou à capital
paulista depois de Wells, voltou para
Washington e assumiu a função de
embaixador dos EUA na Organização
dos Estados Americanos (OEA). Gwen
Clare, por sua vez, cônsul-geral em São
Paulo em meados dos anos 1990, foi
ser embaixador no Equador, e Carmen
Martinez, antecessora de Duddy no
Consulado, tornou-se embaixadora em
Zâmbia. "Esse cargo tem um histórico",
diz McMullen, ao recordar os caminhos
tomados por seus predecessores depois
de deixarem o Consulado. "Quando fui
designado para essa função, sabia que
partia para um posto excelente, que seria
um passo para coisas maiores."

Os números da representação em
São Paulo não deixam dúvida sobre a
relevância do cargo. A repartição é a
maior do seu tipo na América Latina, e o
terceiro maior Consulado americano no
mundo, atrás apenas do de Hong Kong,
na China, e de Frankfurt, na Alemanha.
Ao todo, cerca de 350 funcionários traba-
lham em suas instalações, dos quais 2/3
são brasileiros e o restante, americanos.
Dez agências dos EUA, ligadas a assun-
tos comerciais ou temas relacionados a
segurança, também cooperam com ele.
Isso faz do Consulado paulista o segundo
do mundo em termos de prestação de
serviços comerciais, perdendo apenas
para o de Pequim.

As biografias do atual cônsul e de
seus antecessores ajudam a enfatizar a
importância do posto de cônsul-geral em
São Paulo. Quando assumiu o cargo, em

2005, McMullen já
carregava 20 anos
de bagagem junto
ao Departamento de
Estado. Havia pas-
sado pela Ásia, pela
África e por outros
países da América
Latina. Antes de ser
transferido para o
Brasil, estava no
Panamá como mi-
nistro conselheiro, o
segundo posto numa
Embaixada.

Apesar de tanta
experiência, McMul-
len conta que foi
um grande desafio
comandar uma ins-
talação tão grande
e importante como
a de São Paulo. Ele
chegou num período
em que o número
de pedidos de visto
começava a crescer
exponencialmente. Nos últimos dois
anos, a média diária de entrevistas para
pedidos de vistos triplicou, passando de
500 em 2005 para 1.500 em 2007. No
ano passado, mais de 200 mil vistos
foram concedidos, o que deixou o Brasil
em quarto lugar entre os que recebem
mais pedidos, depois de México, índia e
China. "Isso coloca uma pressão muito
grande no Departamento de Estado, pois
temos de trazer funcionários dos EUA, o
que requer treinamento", explica.

Apesar do aumento da demanda e
dos problemas de infra-estrutura que
a acompanharam, levando à reestrutu-
ração das instalações da representação,
outras prioridades permaneceram no
topo da agenda. A repartição atende
cinco estados brasileiros (além de São
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul), onde estão concentrados
cerca de 37% da população brasileira

DUDDY, EX-CÔNSUL EM SÃO PAULO E RECÉM-INDICADO
EMBAIXADOR NA VENEZUELA, LÊ PARA CRIANÇAS NUMA ESCOLA
PAULISTANA, EM ATIVIDADE DO PROJETO GLOBAL EDUCATION

e mais de 50% do PIB do País. Por
isso, diz Douglas Barnes, diretor para
Assuntos Relacionados ao Brasil e ao
Cone Sul do Departamento de Estado,
tanto o Consulado de São Paulo como
seu comandante, o cônsul-geral, são
peças-chave no processo de aprofun-
damento das relações entre os Estados
Unidos e o Brasil.

Cidadãos e empresas
Além de oferecer serviços consu-

lares para cerca de 35 mil cidadãos
americanos residentes em sua área de
cobertura, o Consulado de São Paulo
atua junto a companhias americanas
para aumentar os laços comerciais entre
os dois países. "Mais de 100 grandes
empresas americanas operam nesse
distrito consular, contribuindo para
relações comerciais que, em 2006,
somaram mais de US$ 43 bilhões", diz
Barnes. Segundo ele, a seção Econômica



e de Serviço Comercial Internacional
do Consulado da capital paulista é
uma das maiores do mundo, e tem
um papel vital no estabelecimento de
contatos e informações entre com-
panhias americanas interessadas em
fazer negócios no Brasil e empresas
brasileiras interessadas em fazer ne-
gócios nos Estados Unidos.

Diante de tais dimensões, McMullen
considera o Consulado de São Paulo um
centro de treinamento muito importante,
que requer habilidade do cônsul e de
sua equipe para lidar com uma grande
variedade de questões. "Compreender a
cultura política brasileira, que é muito
diferente do resto da América Latina,
foi essencial para minha carreira, e me
ajudará muito no novo posto", diz o
ainda cônsul. "Passei a entender essa
unicidade e a compreender melhor
sua importância para os interesses dos
Estados Unidos", avalia. "O cargo de
cônsul-geral em São Paulo é visto como
central para a promoção do comércio
e dos investimentos americanos em
toda a região", conclui. A caminho de
Washington, McMullen diz que, assim

O ENTÃO JÁ EX-CONSUL FRECHETTE DESEMBARCA NA COLÔMBIA NA DÉCADA DE
ELE SAIU DE SÃO PAULO ANTES DO TEMPO PARA COMANDAR O PROGRAMA
INICIATIVA PARA AS AMÉRICAS, DO PRESIDENTE BUSH PAI

O CÔNSUL-GERAL MCMULLEN DEIXA
O POSTO NO INICIO DE AGOSTO
E VAI SER O BRAÇO DIREITO DE
THOMAS SHANNON, SECRETÁRIO DE
ESTADO ADJUNTO PARA ASSUNTOS
DO HEMISFÉRIO OCIDENTAL

como seu antecessor Duddy, enfrentará
em seu novo trabalho o desafio de buscar
uma política externa moderada e equi-
librada para lidar com a região.

A importância do Consulado ameri-
cano em São Paulo vem de longa data.
A primeira representação oficial na
cidade foi criada em 1915, com chefia
de Robert L. Keiser. Não se sabe mais
onde estava localizada. Sabe-se, no
entanto, que nos anos anteriores à Se-
gunda Guerra Mundial ocupava partes de
dois edifícios no Centro Velho, junto ao
Largo São Francisco. Com o passar das
décadas e diante da crescente relevância
da economia paulista para o Brasil, o
Consulado passou a receber cada vez
mais atenção do governo americano,
como demonstra o nível dos diplomatas
que o comandaram.

Posto privilegiado
Depois de trabalhar no Consulado

do Rio de Janeiro nos anos 1970, em
1988 Myles Frechette assumiu o cargo

de cônsul-geral em São Paulo. Com
sotaque carioca perfeito, o diplomata,
já aposentado, conta que durante os
anos em que esteve no posto sentia-se
um privilegiado por ter sido enviado
para um centro cultural, gastronômico
e econômico tão diversificado como a
capital paulista. "Aquela já era uma
das instalações diplomáticas mais
importantes dos Estados Unidos na
América Latina, mais importante in-
clusive que diversas Embaixadas na
região", lembra. Naquela época, as
instalações do Consulado ainda eram
na região central da cidade, de onde
tiveram de ser transferidas sobretudo
por problemas de segurança.

Frechette não completou seu mandato.
A pedido do então presidente George
Bush, pai, regressou a Washington um
pouco antes do final de sua estada para
coordenar o programa Iniciativa para as
Américas, que propunha, entre outras
coisas, a criação de um mercado livre
em toda a América. "Foi uma mudança



muito grande em minha carreira, da
política para as relações comerciais",
reconhece. Naqueles tempos, o cônsul-
geral lidava sobretudo com assuntos
econômicos, o que fez da experiência
um fator essencial para prepará-lo para
a transição. A mudança, no entanto,
não durou muito. Frechette voltou ao
Departamento de Estado na adminis-
tração Clinton, durante a qual serviu
como embaixador na Colômbia. "Só
tenho lembranças positivas do meu
tempo em São Paulo", diz. "Não há
nenhuma outra metrópole como essa na

América Latina, e o governo
americano está ciente de
que não pode subestimar
o poder do Consulado

na cidade."
Outro diplomata

da velha guarda com
boas recordações dos

tempos de cônsul
em São Paulo é

Stephen Dachi, que ocupou o posto
entre 1985 e 1988. Com 18 anos no
Departamento de Estado ao chegar
ao Brasil, Dachi já havia passado pelas
embaixadas americanas na Colômbia,
na Hungria, na Venezuela e no Pa-
namá. Antes de ingressar na carreira
diplomática também havia trabalhado
como dentista, o que lhe permitiu aju-
dar a identificar a ossada do médico
nazista Joseph Mengele, localizada
no Brasil durante seu mandato de
cônsul, feito que o tornou conhecido
em todo o País.

Entre os 130 fun-
cionários que traba-
lharam no Consulado
sob a chefia de Da-
chi estava Donna
Hrinak, que mais
tarde se tornou
embaixadora
dos EUA
no Brasil

A EX-EMBAIXADORA DOS EUA NO BRASIL DONNA HRINAKTRABALHOU NO
CONSULADO DE SÃO PAULO NOS ANOS 80: MARCO NA CARREIRA DE DIPLOMATA

(2002-2004). Responsável pela seção
política da repartição, Donna conta
que, naquela época, o Consulado de
São Paulo já era maior que 87 embai-
xadas dos EUA ao redor do mundo.
Embora não tenha sido cônsul-geral,
a ex-embaixadora e hoje colunista da
Update considera sua passagem pela
representação americana em São Paulo
um marco em sua carreira, e garante que
se não fosse por esse trabalho jamais
teria chegado a embaixadora.

O Consulado cresceu
Dachi, depois de servir como

cônsul, seguiu por mais oito anos no
Departamento de Estado. Foi ministro
consular em Nova Délhi, diretor para o
Leste Asiático, Oriente Médio e Norte
da África da Agência de Informações
dos Estados Unidos (Usis), hoje
extinta, e finalmente representante
permanente de seu país junto à OEA.
Numa de suas últimas passagens por
São Paulo, encontrou-se com Duddy,
quando este ainda ocupava o cargo de
cônsul. "Lembro-me dele como um
jovem rapaz ingressando na área de
relações internacionais. Havia tra-
balhado para mim por seis anos em
Washington, e naquela época eu já era
seu grande admirador", conta Dachi.
"Quando nos encontramos e ele me
contou de sua experiência, compreendi
o quanto o Consulado, que na minha
época já tinha extrema importância
para os EUA, havia crescido, e como
as atividades com as quais o cônsul
tinha de lidar haviam se multipli-
cado", avalia.

Aposentado desde 1998, Dachi fala
com confiança sobre os próximos passos
do colega. "Duddy assumirá um posto
importantíssimo nos dias de hoje, a
Embaixada dos EUA na Venezuela.
Tem um árduo trabalho pela frente, mas
suas experiências anteriores, como a de
cônsul em São Paulo, o deixaram muito
preparado, e tenho certeza de que fará
um excelente trabalho", conclui. •
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