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● O ESTADO EM CUBA

HAVANA

H á cinco anos, a opção de
hospedagem mais barata
em Cuba eram as chama-
das casas particulares, re-

sidências familiares cujos donos ce-
diam, com autorização expressa do
Estado, um quarto por US$ 30 por
noite. O preço era tabelado.

A flexibilização econômica levada
a cabo por Raúl Castro incluiu tam-
bém esse nicho de mercado, o que
mudou o cenário da hospedagem ba-
rata em Cuba. Qualquer família pode
agora conseguir uma licença – antes
privilégio de amigos do regime –, o
que levou os preços a baixar a uma
média de US$ 25 (há quem cobre me-
nos, até US$ 20).

Edson Frias, de 65 anos, mudou pa-

ra o térreo o próprio quarto para poder
alugar o segundo andar do sobrado em
que vive no centro de Havana, e assim
complementar os ganhos de militar re-
formado.

“Também é uma forma de conhecer
gente de fora, saber o que está ocorren-
do em outros países”, explica o ex-com-
batente em Angola nos anos 80, empoei-
rado pelo gesso usado na divisória que
garantirá o segundo quarto de aluguel.

A concorrência em torno dos chama-
dos “turistas independentes” abriu
campo para a multiplicação dos chama-
dos “gineteros”, atravessadores espe-
cializados em explorar estrangeiros por
meio de comissões.

No centro de Havana, é comum vê-
los oferecendo vagas em casas particula-
res e acompanhando os turistas em tro-
ca de valores que vão de US$ 2 a US$5.

Por mês, o Estado embolsa US$ 150 por
quarto em impostos.

Outro efeito cascata das mudanças
que ocorreram no ramo da hotelaria de

baixo custo – hotéis que poderiam se
orgulhar de ter uma estrela tiveram de
reduzir suas diárias a preços que che-
gam a US$ 15. / R. C.

A anunciada redução em massa de fun-
cionários representa o fracasso mais
claro do pacote de medidas econômi-
cas anunciado pelo presidente Raúl

Castro neste ano – embora caminhe devagar, a
venda de carros e de casas tende a reduzir a
informalidade no longo prazo.

Apesar de ter superado a expectativa do go-
verno cubano, a multiplicação de “cuentapro-
pistas”, como são chamados os microempresá-
rios em Cuba, e de seus negócios é inexpressiva
se o objetivo for absorver os 1,3 milhão de empre-
gados públicos do país que o próprio Estado
considera “demais” e tem intenção de demitir
até 2015.

Ate mesmo a intenção de demitir 500 mil pes-

soas até abril foi abortada, por uma silenciosa e
incomum rebelião dentro do funcionalismo –
uma camada fortalecida em número e quadros
ao longo de cinco décadas de regime.

A falha principal do governo, afirmam dois
militantes do Partido Comunista Cubano, foi
anunciar a demissão sem dar nome aos demiti-
dos. Cada empresa pública recebeu ordem de
cortar, a seu critério, um determinado número
de empregados em certo prazo. Como o critério
dos chefes nem sempre foi o da produtividade,
parte dos que ficariam empregados nessa pri-

meira leva de cortes não só opinou, como se
opôs ao apadrinhamento.

No leste de Cuba, a parte mais pobre e expos-
ta à crise econômica da ilha, alguns núcleos des-
contentes chegaram a entoar a palavra “huelga”
(greve, em espanhol), ausente por imposição
do dicionário cubano (até mais do que “lucro”).
As greves estão proibidas na ilha. Mas o rápido
recuo do governo no plano de demissões sugere
que esse ato “antirrevolucionário” nunca este-
ve tão perto de ocorrer nas últimas cinco déca-
das.

Empreendedorismo cubano

DISPUTA REDUZ PREÇO DE HOSPEDAGEM
● Carros novos
Em outubro, Havana autorizou o
comércio de automóveis, até então
liberado apenas para veículos
fabricados antes de 1959

● Bens de consumo
Comércio de eletrodomésticos foi
autorizado em julho

● Trabalho autônomo
Desde o fim de 2010, Raúl Castro
autorizou 181 profissões

● Empreendimentos
A abertura de pequenas empresas
também foi autorizada

● Expectativas
Também devem ser adotadas
mudanças na política migratória e
na permissão de saída do país

✽

Cenário: Rodrigo Cavalheiro

MICROEMPRESAS TORNAM
‘LUCRO’ PALAVRA
CORRENTE EM CUBA
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Número de microempresários cubanos saltou de 148 mil para 333 mil em um ano
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“Um a b a c a t e
com camarões
de entrada e
uma lagosta fa-
tiada de ‘prato
forte’”, grita o

garçom a caminho da cozinha. Senta-
da em um banco ao lado do bar, Leti-
cia Garrido anota em um caderninho
o pedido do cliente que acaba de ocu-
par a última mesa entre as sete do
restaurante. “Meu lucro não chega a
20%, mas o negócio vai bem”, explica
esta ferreira que há um ano aposen-
tou soldas e tornos para transformar
seu ateliê em um “paladar” – apelido
dado pelos cubanos a seus restauran-
tes. Os paladares são a mais evidente
cara do aumento dos pequenos negó-
cios no país. Em um ano, o número
de “cuentapropistas”, eufemismo
castrista para microempresário, sal-
tou de 148 mil para 333 mil.

O uso assim espontâneo e sem ver-
gonha da palavra “ganancia”, que em
espanhol significa lucro, é uma pe-
quena revolução entre os ressabia-
dos empreendedores cubanos. No ra-
mo gastronômico, a última vez que
tinham se animado a exercitá-la fora
no início dos anos 90, com o fim da
União Soviética. Mais por necessida-
de do que por ideologia.

“Quando a ajuda dos soviéticos
acabou, centenas de cubanos fica-
ram desesperados e começaram a
abrir restaurantes clandestinos por
conta própria em qualquer lugar”,

lembra Leticia, ela mesma uma “subver-
siva” que começou a ganhar dinheiro
atraindo turistas a preços baixos ao mes-
mo beco onde tem o atual negocio, per-
to da catedral.

Preocupado com o desequilíbrio so-
cial que os embrionários negócios pode-

riam causar, o Estado colocou nas ruas
fiscais para fechar as casas. Não conse-
guiu. Impôs, então, exigências e limita-
ções que sufocaram o movimento. Os
restaurantes não podiam ter emprega-
dos e estava proibido vender carne de
gado e lagosta. Por último, cada restau-

rante só podia ter 12 assentos – daí
uma piada recorrente na ilha até ho-
je, a de que um “paladar” daquela épo-
ca nunca poderia receber a Última
Ceia.

Leticia fechou o restaurante e por
mais de uma década voltou a traba-
lhar com ferro. Até o ano passado,
quando várias das proibições caíram.
Atualmente, o número de “palada-
res” na ilha é de 1.438. “Acho que ago-
ra não há espaço para uma nova revi-
ravolta”, diz a Leticia, que tem dez
funcionários, enquanto fecha a últi-
ma conta – de US$ 18 – e pergunta ao
cliente se o abacate com camarões –
banhados em limão siciliano fresco –
estavam saborosos.

Enquanto nos ambientes sofistica-
dos da capital os fiscais parecem
orientados a deixar a palavra lucro
assentar-se, no interior do país mon-
tar um negócio ainda é uma aventura
para quem, por décadas, só pôde ser
funcionário do Estado.

Yasmin López instalou um bar no
estacionamento de casa, diante da
praça central de Holguín, leste de
Cuba. Enquanto no imponente casa-
rão colonial vizinho um prato de ar-
roz com frango custa US$ 15, ela co-
bra US$ 0,50 por um prato feito com
os mesmo elementos. O lugar está
repleto de cubanos, tão cheio que o
fiscal do Estado que faz a segunda
visita em dois dias precisa se sentar
na cozinha, já dentro da casa.

“Foram duas multas, de US$ 10 e
outra de US$ 18, ontem e hoje. Isso já
eliminou meu lucro”, conta Yasmin,
que tem quatro empregados poliva-
lentes (garçons-cozinheiros-faxinei-
ros). “Mas não posso reclamar, antes
não podíamos nem tentar”, comple-
ta, apresentando a conta de US$ 1
(uma limonada custa US$ 0,50).

O perfil dos novos empreendedo-
res cubanos é diverso. Leticia chegou
à universidade. Yasmin terminou o
secundário. E há gente como “Rober-
tico”, que chegou a ser ministro.

Dono do refinado bar Chaplin’s,
perto do cinema homônimo, no bair-
ro Vedado, em Havana, Roberto Ro-
baina – “Robertico”, para Fidel Cas-
tro – era o chanceler cubano justa-
mente durante o colapso soviético,
ou “fim do período especial”, como
os cubanos chamam o tempo do apa-
drinhamento soviético. Robaina foi
afastado do posto e do Partido Comu-
nista, onde era a jovem estrela em
ascensão. A acusação: promover-se
pensando em um período pós-Cas-
tros.

Demissão em massa,
o 1º fracasso de Raúl

‘Subversiva’. Dona de restaurante, Leticia começou seu negócio atraindo turistas com refeições a preços baixos

Leia o Estadão no
Ipad. Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Capitalismo.
Detalhe de um
dos quartos de
família
alugados para
turistas na ilha

A ILHA DE RAÚL

● Negócios

● Restaurantes
Atualmente há 1.438 ‘paladares’
em Cuba, como são chamados
os restaurantes improvisados

185 mil
novos empresários cubanos
iniciaram trabalhos
na ilha no último ano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




