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Mesmo antes da renúncia de Fidel Castro ser anunciada, o governo já trabalhava para garantir 
espaço às empresas brasileiras no processo de abertura econômica pelo qual Cuba passará nos 
próximos meses. Cientes de que a ilha depende da importação de todos os tipos de produtos e 
pode conquistar maior poder de compra se começar a explorar as reservas de petróleo 
localizadas em seu território, integrantes do Executivo promoveram, mês passado, uma 
viagem do presidente Lula ao local para consolidar o Brasil como parceiro. 
 
Na viagem, Lula reuniu-se com Fidel e anunciou investimentos brasileiros de aproximadamente 
US$ 1 bilhão. Só na área de infra-estrutura, os desembolsos de empresas brasileiras em Cuba 
poderão somar US$ 600 milhões nos próximos anos. Se realizados, os investimentos 
aumentarão a ligação entre os dois países. Em 2006, por exemplo, os investimentos nacionais 
em Cuba só chegaram a US$ 20 milhões. 
 
Promessas 
 
A consolidação da parceria é vista como essencial por formuladores da diplomacia nacional, 
evitando uma condição de dependência dos cubanos em relação ao mercado americano. Além 
disso, os cubanos percebem que não podem contar apenas com as promessas feitas pelo 
presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Atualmente, o Brasil é o quarto maior fornecedor de 
Cuba, atrás de Venezuela, China e EUA. 
 
Cuba e Venezuela mantêm acordo de cooperação que garante à ilha a importação de petróleo 
venezuelano a preços subsidiados em troca do envio de médicos, enfermeiros e equipamentos 
hospitalares ao país de Chávez. Já a China vende ao país bens de consumo, máquinas, 
equipamentos, automóveis e equipamentos de transporte público. 
 
Apesar do embargo comercial, 25% dos alimentos importados por Cuba são produzidos nos 
EUA. Os principais produtos exportados pelo Brasil são máquinas e materiais elétricos, 
aparelhos de som e televisão, máquinas e equipamentos mecânicos, equipamentos 
odontológicos e hospitalares, além de automóveis. 
 
Recente estudo da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil (Apex) 
destaca que as melhores oportunidades para empresários brasileiros em Cuba estão nos 
setores de tecnologia em saúde, moda, cosméticos, jóias e construção civil. Cuba quase 
dobrou compras de equipamentos médicos nos últimos anos. Apesar de ainda ocuparem lugar 
de destaque na pauta de exportações do Brasil para aquele país, as vendas nacionais desses 
bens caíram 24% no mesmo período. 
 
Petrobras 
 
Roupas e outros produtos de consumo de luxo são exportados por empresários brasileiros para 
as lojas cubanas que têm como público-alvo os turistas. Com as potenciais mudanças na 
economia, tais artigos podem chegar à população local. 
 
Foi a segunda viagem de Lula ao país comunista, em que patrocinou um acordo entre a 
Petrobras e o governo cubano para a prospecção de petróleo no Golfo do México. Ofereceu 
linhas de financiamento para a importação de alimentos brasileiros, assim como para 
modernização de uma fábrica de níquel, para execução de obras de infra-estrutura e na rede 
hoteleira. Foram também assinados atos de cooperação bilateral nas áreas de educação 
superior, energia, investimentos, saúde e recursos hídricos. 
 
Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, reconheceu a importância de Fidel e 
disse que o Brasil manterá bom relacionamento político com Cuba.  
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