
A DECISÃO DE FIDEL CASTRO EM RENUNCIAR ao poder após 49 anos
pegou o mundo de surpresa. O anúncio veio cinco dias antes da abertura da As-
sembleia Nacional, no domingo 24, que decidirá o nome do novo presidente de
Cuba. E a pergunta que se faz agora é: o que será da economia cubana daqui para
a frente? Se há dois anos era improvável um debate sobre a abertura de Cuba,
hoje não faltam exercícios de futurologia. Àquela época, quando Fidel se licenciou
do cargo, abrindo espaço para seu irmão Raul Castro assumir a Presidência, Cuba
experimentava os efeitos de mudanças idealizadas pelo próprio Raul que se ma-
terializaram em crescimentos do PIB em torno dos 9%. É também nas mãos de
Raul que se encontra parte do destino de Cuba. Discreto adepto da abertura eco-
nómica promovida pela China, o atual presidente comandará o processo de suces-
são de Fidel. E o velho comandante deixou claro em seu testamento político o que
quer ver. "Felizmente, nossa revolução ainda pode contar com quadros da velha
guarda, junto a outros que são muito jovens", escreveu Fidel. "Dispõe igualmen-
te nosso processo da geração intermediária." Pela vontade do comandante, Raul
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deve manter-se no cargo que já ocupa.
Outro quadro importante é Carlos
Lage, 56 anos, vice-presidente do
Conselho de Estado, considerado o
primeiro-ministro de Cuba. É credita-
da a ele a facilidade de negociação
para trazer o petróleo venezuelano
que abastece a Ilha. O mais jovem é
Felipe Pérez Roque, 43 anos, ministro
das Relações Exteriores, favorável à
negociação com os Estados Unidos
para o fim do embargo comercial.

Essa tríade começou, há alguns
anos, a desenhar o mapa político-eco-
nômico de Cuba, para a fase pós-Fi-
del. Raul Castro, junto a Che Gueva-
ra, representava, no início, o setor
mais radical da revolução. "Eles eram
os únicos que se reconheciam como
marxistas", diz o historiador Pacho
0'Donnell, autor da biografia Che. Em
parceria com Carlos Lage, Raul con-
venceu Fidel a suavizar a mão do Es-
tado comunista, liberando parcial-
mente setores como turismo, ener-
gia, mineração e transporte portuário
ao capital externo. Nessas áreas, os
estrangeiros participam de 362 em-
preendimentos em Cuba, sendo 237
empresas de capital misto e 125 ar-
ranjos contratuais. Juntos, movimen-
taram, em 2007, quase 10% do PIB cu-
bano, de US$ 45,4 bilhões, tendo à
frente canadenses e espanhóis como
principais investidores. E um cresci-
mento que contrasta com a Cuba pós-
União Soviética, quando o PIB chegou
a cair a US$ 17 bilhões. De lá para cá,
Raul e Lage fundamentaram a econo-
mia em quatro pilares: abertura gra-
dual; boa maré mundial; exportação de
níquel; e Hugo Chávez. É o venezuela-
no quem abastece a Ilha com 100 mil

barris diários de gasolina, diesel e gás.
O problema é que essa base é frágil.
Nem Chávez e nem a maré mundial
são confiáveis. E sobre a abertura, há
a desconfiança dos investidores. "A
transição exigirá a construção de insti-
tuições com credibilidade. Entre esses
preceitos está o direito à propriedade
privada", diz Ricardo Amorim, chefe
do departamento de pesquisas do
WestLB. "Quando o capital se sentir
mais seguro, Cuba será o país de maior
crescimento mundial."

Mas para que a transição cubana te-
nha efeito, será preciso convencer os
Estados Unidos de que a Ilha não me-
rece continuar a viver na década de 50.
E ainda não há a menor garantia disso.
O vice-secretário de Estado america-
no, John Negroponte, deu o tom do go-
verno ao dizer que o embargo econó-
mico, imposto em 1962, continuará. "A
saída de Fidel não representa o fim da
família Castro no poder", disse. Contu-
do, com as eleições batendo à porta e o
eleitorado cubano a ser conquistado,
tanto Barack Obama quanto Hillary
Clinton disseram que os Estados Uni-
dos devem estar prontos para refor-
mas graduais em Cuba. E o Brasil
exercerá papel importante nesse pró-



cesso. Na visita do presidente Lula a
Cuba, em janeiro, Raul Castro afirmou
que desejava acelerar o processo de
transição política e económica na
ilha. Ele pediu a Lula ajuda para au-
mentar investimentos no país e me-
lhorar as relações internacionais, so-
bretudo com os EUA. "Raul disse que
Lula seria o interlocutor ideal", disse
um diplomata à DINHEIRO.

É um trabalho que pode render ne-
gócios para o País. Na visita a Havana,
Lula chegou a anunciar investimentos
de US$ l bilhão em Cuba, mas só US$
200 mil se concretizaram. Ao contrário
do que se pensou à época, o problema
não foram os cubanos. O que inviabili-
zou o acerto dos negócios foi o temor
de uma retaliação americana às em-
presas brasileiras. "Temos um amplo
mercado a explorar nos setores de ali-
mentos, máquinas, construção civil e
bens de consumo", avisa Alessandro
Teixeira, presidente da Apex. Ao veri-
ficar o comércio entre os dois países,
desde 2003, as trocas evoluíram
348%, passando de US$ 91 milhões
para US$ 412 milhões. "Temos espaço
para crescer mais", avalia Bernardo
Pericaz, embaixador do Brasil em
Cuba. "E, se pudermos ajudar Cuba a
sair do ostracismo comercial, podere-
mos nos estabelecer com uma ima-
gem única". Uma imagem que poderá
ficar nos muros de Havana, a exem-
plo de Fidel, Che e Cienfuegos.
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