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Com os elevados preços internacionais do petróleo, muitos poderiam imaginar que a Venezuela 
vive um período de grande fartura, bonança e apogeu econômico, tendo em vista que o país é 
um dos maiores exportadores mundiais do produto.  

Entretanto, tal como ocorre com o Brasil, o incremento comercial e o maior fluxo do comércio 
internacional não repercutem necessariamente na melhora de vida da população em geral, em 
virtude do crônico problema da distribuição de renda.  

Nas ruas e comércios da capital, Caracas, o panorama traz signos de descontentamento. 
Longas filas de pessoas que esperam, muitas vezes irritadas e impacientes, diante dos 
pequenos negócios para poder adquirir bens tão básicos como leite, ovos, arroz, carne, frango 
etc. Em outras palavras, a escassez de produtos de primeira necessidade converteu-se em 
tema freqüente entre os venezuelanos.  

O governo oficial reage a esse aspecto sintomático da economia com discursos e assegura que 
a falta de produtos deve-se a um aumento do consumo, realçando o aumento do poder 
aquisitivo da população.  

Outras vezes, o argumento esgrimido é o de que a escassez simplesmente não existe, sendo 
um discurso falacioso empregado pela oposição política ao regime revolucionário bolivariano.  

Sem embargo, analistas e expertos têm afirmado que existem razões de fundo distintas que, 
se não forem sanadas com urgência, podem implicar a perda do forte respaldo doméstico 
gozado nestes últimos anos pelo presidente Hugo Chávez.  

A promessa de governo de Chávez sempre esteve atrelada ao bem-estar da grande massa da 
empobrecida população venezuelana, que, sob os anteriores regimes, padeceu de uma 
contínua debilitação socioeconômica.  

A Venezuela teve o crescimento econômico mais elevado da América Latina em 2007, com 
8,4%. Apesar disso, esse crescimento não se traduziu em um aumento da produção nacional, 
tampouco em melhoramento significativo do padrão de vida da população.  

A insuficiência na produção local levou a que as importações de alimentos disparassem 380% 
nos últimos quatro anos. Compreende-se que isso esteja diretamente relacionado com os 
controles de preços dos bens e do tipo de câmbio imposto pelo governo de Chávez desde 
2003, que desestimulou a produção e o investimento doméstico. Também se afirma que 
muitos produtos se comercializam atualmente a preços inferiores aos custos de produção ou 
aos dos insumos importados requeridos para sua elaboração.  

Desde que assumiu o poder, em 1999, Chávez gozou quase sempre de uma forte 
popularidade, especialmente entre as classes sociais mais desfavorecidas, que se 
entusiasmaram com sua proposta de “revolução socialista do século 21”. Contudo, no princípio 
de dezembro de 2007, o presidente Chávez sofreu sua primeira derrota eleitoral em nove 
anos, ao perder um referendo popular, com o qual pretendia ampliar seu poder e permitir uma 
reeleição presidencial indefinida.  

Segundo levantamento recente, 78% dos venezuelanos responsabiliza diretamente Chávez 
pelo desabastecimento no país. O descontentamento da população, se for em aumento, poderá 
afetar a estabilidade do governo e o poder presidencial, socavando-o desde suas promessas de 
bem-estar e igualdade social.  



Internacionalmente, o governo de Chávez teve atritos com diversos países. Um dos mais 
importantes foi com o vizinho governo da Colômbia, em virtude da aproximação com as FARC 
e sua intervenção na situação de centenas de reféns que são mantidos cativos por esse grupo.  

Enfim, em momentos como esse, o ânimo da população pode converter uma figura pública 
identificada como herói nacional em uma pedra associada ao passado que os venezuelanos 
desejam evitar. Cabe a Chávez driblar o touro antes de ser espetado. 
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