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A República Bolivariana de Venezuela é um país influente nos aspectos econômicos em virtude 
das riquezas naturais provenientes de suas reservas petrolíferas e de gás natural. Entretanto, 
essa influência econômica se fortificou com a eleição presidencial de Hugo Rafael Chávez Frías, 
um oficial militar que havia sido preso em 1992 por ocasião de um golpe contra o presidente 
Carlos Andrés Perez.  
 
Todavia, depois do cumprimento da pena imposta pelo golpe fracassado, em razão disso, o 
destino desse homem mudou completamente os rumos políticos da Venezuela e em seguida 
vencendo as eleições presidenciais de 1998, Chávez tornou-se um personagem incansável.  
 
Segundo esse preceito, a inquietude é uma qualidade presente nos integrantes do convívio 
militar, Chávez é detentor de uma biografia respeitosa, pelo fato de ser tenente-coronel 
reformado do Exército, professor e mestre em Ciência Política. Outra característica permanente 
na caserna militar é que o oficial sempre almeja alcançar rapidamente as promoções 
hierárquicas para estabelecer os objetivos de carreira e com efeito Chávez soube conciliar o 
renomado sucesso com a extraordinária ganância, solidificou a própria imagem como uma 
pessoa falante, tornou-se populista, se manteve como um sonhador e assumiu 
categoricamente a postura nacionalista. 
 
A figura dominante do líder venezuelano, ou seja, o chavismo ainda é um tema que provoca 
diversas opiniões, ambos representam uma confusa comparação de temperamentos, ao 
mesmo tempo em que confessa o lado espiritual divino quando as coisas estão a seu favor, 
também invoca a presença diabólica para os instantes que não correspondem aos próprios 
desejos, o autoritarismo e a simpatia estão presentes nas atitudes, as ordens severas aos 
comandados são amenizadas com as brandas palavras as multidões, a fisionomia de Chávez é 
retratada pelo amor e o ódio, mas dentre todas as qualidades visíveis do presidente 
venezuelano a que mais chama a atenção é a sede de liderança pela região sul-americana. 
 
Desde as últimas eleições presidenciais no continente sul-americano, as peças do xadrez 
político se posicionaram ao ataque, os jogadores determinaram as táticas das batalhas, 
estabeleceram os interesses comerciais para a expansão econômica e diante da realidade sul-
americana não existe um bloco continental capacitado para ordenar a união de forças. 
 
No tabuleiro do jogo político, cada lance executado por um país busca a dianteira para 
posicionar seus poderes contra os demais competidores, afinal estão em jogo um conjunto de 
aspectos que necessitam de um líder habilitado para ditar as regras. 
 
Nesse vértice a Venezuela com suas riquezas naturais proporcionou ao presidente Chávez os 
subsídios elementares para que possa negociar no interior do continente, agindo livremente 
sem a interferência dos demais países, o presidente venezuelano influenciou na rivalidade com 
os demais parceiros como Morales e Lula e aos poucos fortalece os acordos bilaterais com 
outros países sul-americanos. Tem-se o conhecimento que seus ambiciosos projetos incluem a 
construção do Gasoduto do Sul, do Banco do Sul e implementar a idéia de um Mercosul social.  
 
No âmbito externo, dando prosseguimento ao objetivo de ser o líder sul-americano, Chávez 
amplia as relações comerciais com o Irã onde consolidou o apoio político ao presidente 
iraniano Ahmadinejad na continuidade do programa nuclear daquele país, mantém contatos 
permanentes com a China, recebe conselho e apoio de Cuba e se aproxima cada vez mais da 
Rússia, que comumente, são países contrários aos interesses imperialistas dos norte-
americanos. Essas demonstrações de forças políticas e ideológicas de Hugo Chávez são 
comentadas por alguns analistas como a vontade da Venezuela na construção de um cenário 
econômico alternativo, em que o país venezuelano possa dominar como um líder 
preponderante. 
 
De certa forma, se percebe um apoio informal de alguns países sul-americanos aos anseios 
chavistas, embora os incentivos não sejam declarados, os últimos acontecimentos da 



nacionalização imposta pela Bolívia contra as empresas brasileiras e estrangeiras, nas 
questões mercosulinas com a Argentina, a Venezuela obteve uma certa vantagem quanto ao 
Brasil na área econômica, difundindo sua intenção de efetuar acordos energéticos. 
 
A própria oposição política ao governo chavista reconhece que as viagens presidenciais pela 
América do Sul são estratégias políticas que significa “uma nueva ofensiva del proceso 
bolivariano” implantada pela Venezuela frente aos demais países do mesmo continente.  
 
Aos poucos, Chávez tenta ludibriar os pontos desfavoráveis da sua política autoritária, com o 
interesse de integrar a Venezuela no Mercosul, visando qualquer possibilidade de sucesso 
contra os interesses da implementação da Alca na região. 
 
A liderança sul-americana convive atualmente com a rivalidade entre o Brasil e a Venezuela, 
ambos presidentes nas suas andanças procuram firmar alianças que tragam resultados para a 
conquista dessa relevante liderança. É sobretudo importante observar que isso representa a 
propagação do chavismo pelos países convencidos a interferir nos planos brasileiros ao 
caminho do rol das grandes potências mundiais.  
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