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QUEM É

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

A visita do presidente america-
no Barack Obama reforça a di-
mensão da importância do Bra-
sil no cenário internacional, diz
o embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Thomas Shan-
non. Em entrevista ao Estado,
Shannon exaltou os caças da
Boeing, falou em melhorar o co-
mércio bilateral e minimizou os
recentes atritos diplomáticos
entre os dois países – em ques-
tões como o controverso acor-
do que o Brasil mediou com o
Irã de Mahmoud Ahmadinejad,
a crise em Honduras e a instala-
ção de bases americanas na Co-
lômbia. “Nossas convergências
são mais importantes que nos-
sas divergências”, afirmou, em
ótimo português, como pediu
para fazer a seguinte entrevista.

● Dois anos após assumir a Casa
Branca, o que a viagem do presi-
dente Barack Obama ao Brasil
representará para os dois paí-
ses?
A visita do presidente Obama
mostra grande interesse dos Es-
tados Unidos no Brasil, um re-
conhecimento do papel do Bra-

sil no mundo como poder emer-
gente. É uma reunião histórica,
repleta de simbolismos: Barack
Obama, o primeiro presidente
americano descendente de pai
africano; Dilma, a primeira mu-
lher eleita presidente do Brasil.
Os Estados Unidos veem o Bra-
sil como uma grande nação,
uma democracia fundamental
no sistema internacional, na
ONU e em questões como os di-
reitos humanos. O Brasil de-
monstrou como a democracia e
a economia de mercado podem
promover justiça social.

● Por falar na questão dos direi-
tos humanos, como o senhor ava-
lia a postura da diplomacia brasi-
leira diante da turbulência no
mundo árabe?

Faço uma avaliação positiva. O
papel do Brasil no Conselho de
Segurança, liderando a resolu-
ção contra a Líbia, foi extrema-
mente importante.

● Na viagem de Obama, um dos
principais assuntos em pauta é a
venda dos caças para a Força
Aérea Brasileira, um negócio de
US$ 7 bilhões de dólares (cerca
de R$ 12 bilhões) que ainda não
foi definido. Apesar da preferên-
cia da administração anterior pe-
lo modelo francês, vai ser possí-
vel virar o jogo?
A concorrência segue aberta,
com os caças da Boeing sob ava-
liação do governo. Temos a cer-
teza de que temos não apenas o
melhor avião, como o melhor
pacote de transferência de tec-
nologia, que pode crescer com
o tempo nos próximos anos. Es-
se pacote é inédito e estamos
muito confiantes em ter o Bra-
sil como parceiro.

● A viagem de Obama vai ameni-
zar atritos recentes entre a Casa
Branca e o Palácio do Planalto,
como a reação americana ao
acordo mediado pelo Brasil com
o Irã e as divergências quanto à
crise em Honduras?
Discordâncias são normais, es-
pecialmente quando considera-
mos um país como o Brasil,
que tem suas próprias opi-
niões. Nossos valores, contu-
do, são os mesmos. Temos inte-
resses compartilhados. Nossos
pontos de convergência são

mais importantes que os de di-
vergência.

● Abre-se a possibilidade de al-
gum resultado concreto para as
questões comerciais, como a tari-
fa imposta ao etanol brasileiro?
O etanol é um assunto que pas-
sa pelo Congresso, do qual não
posso me antecipar. Mas pre-

tendemos melhorar a relação
comercial entre os dois países e
aperfeiçoar as oportunidades
de investimento.

● Especula-se muito sobre a pas-
sagem de Obama pelo Rio. Afinal
de contas, ele vai subir morro e
discursar para a população?
O presidente Obama tem um

desejo e interesse muito forte
de ir para o Rio, cidade que vai
receber a Olimpíada e jogos da
Copa do Mundo e que passa
por um tempo de muitas mu-
danças e transformações. É um
momento de confiança no Rio e
o presidente quer falar com o
povo do Rio e do Brasil, mas
vou guardar algumas surpresas.

Thomas Shannon,

ENTREVISTA

Embaixador afirma
que as convergências
entre os dois países são
mais importantes que
as divergências

CELSO JUNIOR/AE

✽ Diplomata de carreira, foi
nomeado embaixador ameri-
cano no Brasil em 2009 por
Barack Obama. Antes, ocupa-
va o cargo de subsecretário
de Estado americano para o
Hemisfério Ocidental, o mais
alto posto diplomático dos
EUA para a América Latina.
Já serviu em posições diplo-
máticas na Venezuela, África
do Sul e em Brasília, onde foi
assistente especial do embai-
xador norte-americano entre
1989 e 1992

‘Brasil e EUA têm
os mesmos valores’

Expectativa. ‘O presidente Obama tem um desejo e interesse muito forte de ir para o Rio’

embaixador americano no Brasil
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