
BRASIL política externa

O AMIGO AMERICANO

T
ANTO NO BRASIL QUANTO
nos Estados Unidos, o car-
go de embaixador costuma
ser concedido a dois tipos
de pessoa. A primeira ca-
tegoria é a dos diplomatas
de carreira, que se formam

em relações exteriores. A segunda é a dos
nomeados por indicação política. Nessa
categoria, o critério geralmente é o apa-
drinhamento. Embaixador americano no
Brasil desde agosto de 2006, Clifford So-
bel, de 58 anos, conquistou o posto gra-
ças às suas conexões com o Partido Re-
publicano e à amizade com o presidente
George W. Bush, de quem foi um dos
maiores arrecadadores de campanha. Ao
desembarcar em Brasília, Sobel não im-
pressionava os meios diplomáticos. Nos
corredores do Itamaraty, o pouco que se
sabia dele era que, além de ser amigo de
Bush, não falava português, já havia si-
do embaixador americano na Holanda e,
na década de 90, fora um empresário de
sucesso da internet nos Estados Unidos.
No Brasil, Sobel teria a ingrata missão de
destravar as negociações da Área de Li-
vre Comércio das Américas (Alca), que,
como se sabe, naufragaram fragorosa-

mente pouco depois de sua chegada. Va-
lendo-se de sua experiência como ho-
mem de negócios, Sobel então buscou
outro caminho: estreitar as relações co-
merciais entre empresas brasileiras e ame-
ricanas. Em vez de limitar-se ao relacio-
namento na esfera diplomática, saiu a
campo para conhecer o país e os princi-
pais atores da política e da economia.
"Em pouco tempo, ele tornou-se um dos
embaixadores americanos mais influen-
tes das últimas décadas", afirma o cien-
tista político Murillo de Aragão. "Sobel,
além de contar com a amizade de Bush,
tem se revelado um grande articulador

junto ao governo Lula e aos empresários
brasileiros."

Com a Alca descartada, os biocombus-
tíveis transformaram-se no principal te-
ma da agenda comum aos dois países.
Próximo de Bush, o embaixador logo se
articulou também com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. No ano passado,
com a vinda do presidente americano ao
Brasil, Lula e Bush fecharam um acordo
de cooperação tecnológica no setor. No
campo comercial, em que os americanos
continuam impedindo a importação de
etanol brasileiro, por enquanto não hou-
ve avanço. Agora, Sobel trabalha para co-



locar de pé uma coalizão pró-etanol que
inclua os dois governos, o setor privado,
universidades, pesquisadores e ONGs.
"Planejamos uma conferência sobre bio-
combustíveis centrada na cooperação bi-
lateral", diz Sobel. "Creio que o trabalho
dos embaixadores seja construir pontes e
enxergar as oportunidades."

Diferentemente do que muitos no Ita-
maraty supunham, o fato de Sobel não ser
diplomata de carreira acabou se mostran-
do uma vantagem. "Ele usa uma lingua-
gem clara, direta, ligada ao mundo dos ne-
gócios", diz Marcus Regueira, sócio da
FIR (gestora de fundos de venture capi-
tal) e um dos interlocutores mais próxi-
mos ao embaixador americano no meio
empresarial. Ao longo de 2007, Sobel em-
penhou-se na organização de um encon-
tro de altos executivos dos dois países.
Realizado em outubro, em Brasília, o fó-
rum reuniu 20 figurões, entre eles. do la-
do americano, Rick Wagoner, da GM,
Craig Barrett, da Intel, e Bill Rhodes, do
Citibank. A representação brasileira con-
tou, entre outros, com Roger Agnelli, da
Vale, José Roberto Ermírio de Moraes, do
grupo Votorantim. e Jorge Gerdau Johann-
peter, do grupo Gerdau. Agora, Sobel tra-
balha para realizar o próximo fórum, em
Washington, em meados deste ano.

O EMBAIXADOR TAMBÉM tem buscado
percorrer diferentes estados no Brasil —
já conheceu uma dúzia em um ano e meio
no país. Em São Paulo, uma de suas prio-
ridades é a promoção de projetos de boa
cidadania corporativa da ordem de 250
milhões de dólares que envolvem a em-
baixada e 60 empresas americanas — os
programas vão desde a prevenção do cân-
cer de mama até campanhas contra a ma-
lária na região Amazônica. Em Belo Ho-
rizonte, Sobel esteve cinco vezes. "Nun-
ca um embaixador americano deu tanta
atenção a Minas", diz Jorge Perutz, pre-
sidente da seção mineira da Câmara Ame-
ricana de Comércio (Amcham). "Ele foi
decisivo para que o secretário do Tesou-
ro, Henry Paulson, viesse a Belo Hori-
zonte no ano passado."

Mas, de todas as andanças de Sobel,
talvez as mais reveladoras de seu estilo
pragmático sejam as visitas a Pernambu-
co. Foi em janeiro de 2007 que o republi-
cano Sobel conheceu Recife, sendo rece-
bido pelo governador do estado, Eduardo

Campos, presidente do Partido Socialis-
ta Brasileiro. Na ocasião, Sobel ofereceu
os préstimos de um navio-hospital ame-
ricano ao precário sistema de saúde per-
nambucano. "Agradeci a oferta, mas pre-
feri usar o encontro para mostrar a ele que
o Nordeste era o pedaço do Brasil mais
próximo dos Estados Unidos, mas tam-
bém o mais distante, já que não recebía-
mos investimentos nem turistas america-
nos", diz Campos. "Ele me escutou com
atenção e acabamos formando uma par-
ceria." Desde então, a embaixada e os go-
vernos de Pernambuco e da Bahia têm
pressionado conjuntamente a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) para au-
torizar vôos diretos de companhias aéreas
americanas ao Nordeste — a Anac ainda
estuda a idéia. Sobel retornou a Recife no
dia da independência dos Estados Uni-
dos, 4 de julho, sendo homenageado, jun-
to com a embaixatriz, Barbara Sobel, num
jantar em que o governador pernambuca-
no presenteou o casal com suvenires.
"Apesar das diferenças ideológicas, nos
tornamos amigos", afirma Campos. Um
desprevenido Sobel não tinha nada para
retribuir. Foi aí que ele deu um jeitinho:
quebrou o protocolo, sacou as abotoadu-
ras com a insígnia que traz a águia ame-
ricana e as deu a Campos.

Se o estilo de Sobel tem agradado aos
brasileiros, sua gestão também tem sido
favorecida pela conjuntura. Fragilizado pe-
la Guerra do Iraque e pela onda de antia-
mericanismo, capitaneada na América La-
tina pelo venezuelano Hugo Chávez, o go-
verno Bush busca estreitar os laços com
nações emergentes com as quais mantém
relações amigáveis, como o Brasil. Ape-
sar das divergências em questões comer-
ciais, como as barreiras a produtos agríco-
las brasileiros nos Estados Unidos, a ten-
dência é que os dois países continuem se
aproximando. Caso as próximas eleições
presidenciais americanas conduzam um
democrata à Casa Branca, como apontam
hoje as pesquisas, é possível que este seja
o último ano de Sobel no Brasil. Ele não
comenta o assunto—numa demonstração
clara de que o homem de negócios, de fa-
to, está aprendendo a ser diplomata. «
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