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U ma das primeiras nações a de

clarar sua independência no 

continente americano, o Hai

ti quer agora pôr um ponto fi

nal na condição de dependente de recursos 

externos e fazer o impossível para reerguer 

sua economia. Após ter seus recursos dre

nados durante a ditadura de Papa Doe e 

seu filho, Baby Doe (entre 1957 e 1986), o 

país viveu décadas de instabilidade política, 

seguidas de sanções econômicas, que debi

litaram ainda mais sua economia. A situa

ção caótica que se seguiu ao afastamento 

do presidente Jean-Bertrand Aristide levou 

o Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas (ONU) a criar a Missão 

de Estabilização das Nações Unidas (Mi -

nustah), liderada por um contingente mili

tar do Brasil, em 2004. Em 2010, veio mais 

um golpe: em janeiro, o país foi devastado 

por um terremoto - que levou à irrupção de 

um surto de cólera. Em novembro do ano 

passado, foi a vez do furacão Sandy causar 

vítimas e destruição. 

Apesar desta conturbada história re

cente, o Haiti busca se recuperar por meio 

da atração de investimentos externos -

e o Brasil, país com o qual a nação ca-

ribenha estabeleceu vínculos importan

tes nos últimos anos, é uma clara opção. 

Com isso em mente, uma delegação do 

governo haitiano, liderada pelo primei

ro-ministro Laurent Lamothe, desem

barcou no final de maio no país. Na pauta 

figuraram propostas de colaboração en

tre os dois países, como a construção de 

um hospital comunitário na capital Porto 

Príncipe e cooperação técnica do Minis

tério de Minas e Energia para a eletrifica

ção do Haiti; o fortalecimento das forças 

de segurança após a retirada dos contin

gentes da Minustah, prevista para 2016; 

e a situação dos imigrantes ilegais hai

tianos, que entram no Acre pela fronteira 

com a Bolí\ ia e o Peru. E, naturalmente, 

encontros com empresários brasileiros. 

Entre uma reunião com o prefeito de 

São Paulo, Fernando Haddad, e uma v i 

sita à comunidade haitiana na Casa do 

Migrante, mantida pela Igreja de Nos-

sa Senhora da Paz, o primeiro-minis

tro Lamothe falou com exclusividade à 

AméricaEconomia. 

América Economia - Quais são os obje

tivos do governo haitiano ao promover 

a aproximação com o Brasil? 

Laurent Lamothe - Queremos trans

formar o Haiti em um país para o qual 

as pessoas não venham com a ideia de 

fazer caridade, mas sim de fazer inves

timentos que permitam colaborar com 

o desenvolvimento do país. Queremos 

criar empregos e melhorar a condição 

de vida dos haitianos. Necessitamos de 

uma política econômica agressiva, de 

abertura comercial para o exterior e de 

um modelo de desenvolvimento com o 

setor privado que leve em conta as de

sigualdades sociais existentes hoje em 

nosso país, no qual muitos haitianos v i 

vem em uma condição de miséria extre

ma. Queremos algo similar ao sistema 

implantado pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, que levou em conta o sis

tema privado e a necessidade de atender 

às camadas mais carentes da população. 

AE - Como o Brasil poderá colaborar 

nesse novo momento do Haiti - tanto em 

termos de cooperação governamental 

quanto de investimentos privados? 

Lamothe - De duas maneiras. Em pri

meiro lugar, por meio da cooperação e da 
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solidariedade econômica e política exis

tente entre o Brasil e o Haiti. Em segun

do lugar, por meio de uma política de in

vestimentos privados, principalmente na 

área de infraestrutura. Um exemplo é o 

projeto da usina hidrelétrica do rio Ar t i -

bonite [localizada a 60 quilômetros da 

capital haitiana, trata-se de uma inicia

tiva conjunta da qual também partici

pa Cuba, cujo projeto foi realizado pelo 

Exército brasileiro. Com potência ins

talada de 32 MW, ela possibilitará ge

rar energia para 230 mil famílias]. Além 

disso, o Haiti ocupa hoje uma situação 

única no setor de montagem têxtil. Te

mos um sistema com os Estados Unidos 

por meio do qual as peças de roupas são 

enviadas ao Haiti, onde é feita sua mon

tagem, e dali são levadas de volta sem o 

pagamento de impostos. Queremos criar 

um mecanismo semelhante com o Brasil, 

por meio do qual o país possa importar 

roupas montadas no Haiti sem pagar im

postos. Isso criaria milhares de empregos 

em nosso país. Poderia ser instalado um 

parque têxtil na região norte do Haiti, no 

qual o setor têxtil brasileiro possa inves

tir. Afinal, o Brasil é hoje a sexta econo

mia mundial; a cidade de São Paulo tem 

um PI B [Produto Interno Bruto] que é 20 

vezes maior do que o nosso. O Haiti quer 

se transformar, e o Brasil tem a capacida

de de ser um parceiro que pode colabo

rar nesse processo de desenvolvimento. 

M.-A experiência brasileira em pro

gramas de combate à pobreza poderá 

ser aplicada no Haiti? 

Lamothe - O Haiti já implementou 

alguns programas sociais que são cal

cados no modelo brasileiro. Sei que no 

Brasil esse programa [o Bolsa Família] 

já atinge 40 milhões de pessoas. Temos 

13 programas de assistência social no 

Haiti , como o Programa Ajude o Povo 

[equivalente ao Bolsa Família]. Quere

mos pensar nos pobres. Em nosso orça

mento nacional, todos os setores estão 

representados, mas queremos especifi

camente pensar nos pobres. 

AE - Alguma companhia brasileira 

manifestou interesse em se estabele

cer no Haiti? 

Lamothe - Qualquer empresa que in

vista em diversas partes do mundo tem 

como objetivo obter um retorno finan

ceiro. E o Haiti representa um enorme 

campo de oportunidades para essas 

empresas, tanto no setor têxtil quanto 

no agrícola - além de representar a pos-

sibilidade de expansão no mercado in

ternacional, principalmente na região 

do Caribe. Daqui do Brasil, a Brasilin-

vest irá trabalhar conosco para desen

volver modelos financeiros que permi

tam ao Haiti identificar a melhor forma 

de atrair investimentos. Há várias em

presas brasileiras, das maiores até as de 

porte médio, que já demonstraram al

gum interesse de atuar no Haiti, apro

veitando as muitas similaridades que 

existem entre os dois países. Queremos 

fazer parcerias com a iniciativa priva

da [brasileira] a f im de lutar contra o 

desemprego e desenvolver nosso país. 

AE -Além do Brasil, o Haiti tem bus

cado formas de cooperação econômi

ca e investimentos junto a outros paí

ses da América Latina? 

Lamothe - Temos uma cooperação 

franca e honesta com vários países co

mo Chile, Argentina, Cuba e Venezue

la; e a solidariedade bolivariana com o 

Haiti tem nos permitido enfrentar mui

tos problemas. Hoje, o país vai para a 

frente, estamos em situação bem me

lhor atualmente do que estávamos dois 

anos atrás. Continuaremos trabalhan

do com parceiros internacionais, não só 

latino-americanos, mas t ambém com 

outros países. Juntos, iremos reduzir 

as desigualdades, investir nos pobres e 

em programas de educação, microcré-

dito, alfabetização e criação de empre

gos. Para tanto, precisamos de investi

mento privado. Esta é a razão de minha 

visita ao Brasil. 

AE - O senhor manteve conversas com 

o ministro brasileiro das Relações Exte

riores, Antonio Patriota, a respeito da 

situação dos haitianos que entram ile

galmente no Brasil. O que deverá ser 

feito com relação a esta situação? 

Lamothe - Sim, discutimos o assunto. 

Iremos montar estratégias para reduzir 

a imigração ilegal e favorecer a imigra

ção legal, além de trabalhar no sentido 

de legalizar os imigrantes. Iremos tra

balhar com o embaixador do Brasil no 

Haiti , promovendo os métodos legais 

para se migrar. Além disso, buscare

mos desencorajar os traficantes de pes

soas, identificá-los, e ter um programa 

de conscientização, a f im de que os hai

tianos não corram o risco de chegar ao 

Brasil de maneira ilegal. Queremos que 

tenham condições de vir para o Brasil 

para viver com honra e dignidade. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 424, p. 38-39, jun. 2013.




