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O presidente venezuelano, Hugo Chávez, venceu no início do ano o referendo que lhe 
dá a possibilidade de se candidatar indefinidas vezes à Presidência da República. 
Mais do que um pleito, a consulta popular mostra a consolidação da legitimidade 
presidencial na sociedade local. Tendo vencido as primeiras eleições em dezembro de 
1998, com 56% dos votos, o mandatário teve agora 54,6% dos sufrágios.

No entanto, o processo político venezuelano segue aberto. As análises sérias sobre 
seu desenvolvimento são forçosamente inconclusas. Talvez a melhor síntese possível 
sobre o tema esteja na expressão “Por ahora”, vocalizada pelo próprio Hugo Chávez, 
após ser derrotado na tentativa de tomar o poder na ponta das baionetas, em fevereiro 
de 1992. Os problemas não são basicamente internos dessa vez. Vêm de fora, mas 
podem afetar duramente a vida social e política do país caribenho.

O desarranjo econômico entre a especulação financeira e o setor produtivo, iniciado 
nos Estados Unidos, é profundo. Uma de suas marcas é a queda acentuada dos 
preços internacionais das commodities, principal modalidade de produtos de 
exportação do continente. A especulação em tais produtos tornou-se opção para 
grandes investidores quando a taxa de juros norte-americana caiu sensivelmente.

Incertezas

As incertezas estão no ar. Apesar da eleição de governos embalados em campanhas 
que se opunham às chamadas reformas neoliberais, a partir de 1998, o fato é que 
nenhum deles mudou radicalmente os modelos de desenvolvimento então vigentes. 
Alguns exemplos são claros. Soja, cana, carne e minérios in natura ainda dominam a 
pauta de exportações brasileira, carne e trigo definem as vendas da Argentina ao 
exterior, gás e soja ordenam o comércio boliviano com outros países, cobre e 
pescados ainda são o que o Chile tem de melhor para comercializar e a economia 
venezuelana segue dependente das exportações de petróleo.



Uma onda especulativa internacional nos preços de tais produtos, entre 2004 e 2008, 
produziu seguidas elevações nos PIBs de cada país e superávits nas balanças 
comerciais. Se tudo corria aparentemente bem na economia, não havia porque colocar 
na agenda mudanças significativas nas matrizes produtivas nacionais. O preço do 
petróleo conheceu sucessivas altas, até bater os US$ 150 por barril em julho de 2008. 
Em quase toda a América Latina, o aumento de receitas de exportação possibilitou 
expansão de crédito, melhorias nos padrões de vida das populações, elevação de 
gastos sociais e alta popularidade para os novos governantes.

A partir da segunda quinzena de setembro de 2008, a bolha internacional desinflou. 
Especuladores que defendiam suas posições em commodities buscaram cobrir 
rombos no mercado doméstico dos EUA, onde seqüências de falências financeiras e 
bancárias geraram insegurança nos especuladores.

A saída de capitais e o naufrágio da especulação em commodities tiveram seu efeito 
mais espetacular na queda dos preços do petróleo. Mesmo as previsões mais 
pessimistas, feitas em setembro pela área econômica do governo venezuelano, 
mostraram-se equivocadas. A receita orçamentária para 2009, estabelecida naquele 
mês, dava conta de uma cotação média de US$ 60 o barril. Em dezembro de 2008, a 
unidade valia cerca de US$ 40.

Menos dinheiro

A tradução prática é que haverá menos dinheiro para os programas sociais, 
responsáveis em grande medida por alavancar a popularidade de Hugo Chávez, a 
partir de 2004. O fato pode se repetir em outros países. Além disso, a diplomacia 
petroleira do governo venezuelano, que lhe valeu amplo respaldo internacional, 
possivelmente terá seu raio de ação limitado.

A crise pode ter outro efeito, que não apenas o de arranhar economias e reputações. 
Os cânones em que se assentavam o modelo neoliberal perderam legitimidade. O 
próprio papel do Estado é um exemplo disso. Desde pelo menos os anos 1980, este 
foi tido como o culpado por todos os males do mundo. Difundia-se que os tempos de 
intervencionismo e planejamento haviam ficado para trás, em favor do velho mito do 
mercado auto-regulável.

A experiência histórica mostra ser justamente em períodos de depressão econômica 
que vários países conseguiram atuar no contra-ciclo de crises, mudando suas matrizes 
produtivas e obtendo novas inserções internacionais. Os exemplos clássicos estão na 
industrialização do Brasil, da Argentina e do México, a partir dos escombros da crise 
de 1929. Intensas lutas políticas no interior de cada país terminaram com a vitória de 
concepções nacional-desenvolvimentistas, concretização de maciças intervenções 
estatais na economia e adoção de eficientes processos de substituição de 
importações. Em poucas décadas, regiões caracterizadas como pouco mais que 
imensas fazendas agrícolas foram palco da instalação de indústrias modernas e de 



mudanças significativas no panorama da infra-estrutura, com impulsos na eletrificação, 
nos transportes e em comunicações. O padrão agrário exportador e sua representação 
política em repúblicas oligárquicas foram substituídos por processos produtivos 
lastreados em cadeias fabris e governos nacionalistas.

Redução do crescimento

No caso atual, possivelmente o ritmo de crescimento futuro do PIB venezuelano, em 
torno de 8% a partir de 2005, venha a cair. A oscilação dos preços do petróleo 
dificilmente levará o produto de volta ao seu preço máximo.

Às incertezas na economia soma-se uma crescente complexidade no cenário político 
interno, percebida desde o ano anterior. O novo sinal foi dado nas eleições para 
governadores e prefeitos, realizadas em novembro de 2008. Os aliados de Chávez 
obtiveram uma expressiva vitória numérica. O governo ganhou a disputa em pelo 
menos 18 dos 23 Estados da federação. Cerca de 5,6 milhões de eleitores votaram 
em candidatos do PSUV, quase 1,2 milhão a mais dos apoiadores das propostas 
governistas no referendo de 2007. Após dez anos e 14 eleições, Chávez exibiu uma 
surpreendente margem de aprovação. Estavam em disputa 23 governos regionais, 
328 prefeituras, além de 233 cadeiras em legislativos regionais.

No entanto, tais resultados quantitativos não puderam esconder debilidades sérias na 
dinâmica política local. Elas ficaram claras desde pelo menos o referendo de 2007. 
Naquela ocasião, as alterações propostas pelo oficialismo na Constituição do país 
foram derrotadas por pequena margem. 

Chávez, nas duas oportunidades, apostou na tática eleitoral que lhe garantiu doze 
vitórias entre 1998 e 2006: transformar as eleições em um plebiscito entre sua gestão 
e a “oposição golpista”, segundo suas palavras. É algo arriscado. Dessa forma, 
qualquer embate reveste-se de características de tudo ou nada, colocando em 
questão todo o processo.

Os candidatos governistas perderam em Estados importantes. Zulia, já governado por 
Manuel Rosales por dois mandatos consecutivos, permaneceu com a oposição. Ali se 
situa o lago Maracaibo, responsável por quase 80% da produção petroleira nacional. 
Rosales, como se recorda, disputou as eleições presidenciais em 2006 e perdeu de 
Chávez por 62,8 % a 36,9 %. Seu tento foi lograr unificar uma oposição de direita 
fragmentada e dispersa, após sucessivas derrotas.

Apesar da abrangência de vários programas sociais, assustadores índices de violência 
e desordem administrativa redundaram em desgaste das gestões municipais dos 
apoiadores de Chávez. Continua o cenário de lixo nas ruas, iluminação pública 
deficiente e problemas na gestão das missões emergenciais.



O governo segue com o apoio da maioria da população, mas o cenário político 
apresenta-se mais matizado. A linha plebiscitária das disputas é algo que não leva em 
conta o surgimento, em 2007, de uma direita não golpista, evento comentado no 
segundo capítulo. A mudança não se deveu a uma alteração programática, mas pelo 
fato de a tática anti-institucional ter se mostrado ineficaz. Se, até certo ponto, Chávez 
obteve sucesso em chamar seus detratores de “lacaios do Império”, o aprofundamento 
da democracia no país - em grande parte devido à ação governamental - gerou uma 
sociedade cada vez mais complexa e nuançada. Ou seja, a dicotomia entre o bem e o 
mal está ficando para trás. 

Perderam força os setores golpistas, remanescentes da trapalhada palaciana de 
2002. Por extrema inabilidade, fizeram o que Chávez queria e apresentaram-se 
como opositores de conquistas institucionais reais por parte da população. Ganham 
espaço novos atores, que buscam apresentar-se como “modernos” e “eficientes”. A 
situação exige maior tolerância e habilidade política.

A interferência estadunidense na política interna da Venezuela aconteceu durante todo 
o século XX e no início deste. Mas ela nem sempre se valeu das mesmas formas de 
intervenção. Desde o início de 2009, os Estados Unidos não têm, pelo menos na 
aparência, um falcão da direita, como George W. Bush na Casa Branca. Barack 
Obama encarna uma espécie de “imperialismo cordial”, diante do qual a luta política é 
forçada a se sofisticar. 
Diante deste quadro complexo, a vitória deste início de 2009 mostrou-se mais uma vez 
decisiva para o futuro do governo Chávez.
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