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No Nordeste do Brasil, o presi-
dente venezuelano, Hugo Chá-
vez, sonhou em construir uma
refinaria de petróleo e batizá-
la de “José Inácio de Abreu e
Lima” – nome do aventureiro
brasileiro que lutou pela inde-
pendência da Venezuela. Em
visita à cidade, Chávez disse
que essa joint venture entre
Caracas e Brasília uniria a
América Latina contra um co-
mum adversário: os EUA.

A refinaria, cuja construção
tem valor estimado em US$ 15
bilhões, deve ser concluída em
dois anos, mas recebe poucas
contribuições da Venezuela.

Temperamental, Chávez du-
rante anos apoiou projetos na re-
gião numa tentativa de levar a Ve-
nezuela à vanguarda de uma no-
va era na América Latina. Mas
sua influência fora de seu país
está minguando, enquanto cres-
cem as preocupações com a eco-
nomia venezuelana – alicerçada
principalmente no petróleo – e
com seu estilo de governo, sobre-
tudo após as recentes detenções

de seus opositores.
Acentuada desde 2009, quan-

do a economia venezuelana co-
meçou a se enfraquecer, a revira-
volta parece chocante se compa-
rada aos dias em que Chávez cir-
culava pela América do Sul fazen-
do inflamados discursos antia-
mericanos e inaugurando obras
cuja construção fora financiada
por petrodólares.

“Ele não está na crista da onda
como há dois anos”, disse Luiz
Felipe Lampreia, ex-chanceler
brasileiro. “Acho que está per-
dendo sua capacidade de influen-
ciar os outros e liderar, mesmo

entre seus próprios amigos.”
Silenciosa e discretamente, al-

guns dos maiores projetos do po-
pulista venezuelano foram aban-
donados ou esquecidos, ou ain-
da nem decolaram, entre eles
um oleoduto da Venezuela à Ar-
gentina, um banco de desenvolvi-
mento sul-americano, projetos
habitacionais, estradas e um fun-
do continental de investimento.

Não se sabe por que alguns
projetos foram descartados. Os
porta-vozes do governo venezue-
lano não responderam aos pedi-
dos de entrevista. / TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL E CELSO PACIORNIK
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Pesquisas de opinião realizadas
em países latino-americanos
mostram que a imagem do presi-
dente Hugo Chávez foi mancha-
da depois que ele recorreu a uma
série de medidas tidas como “an-
tidemocráticas”, entre elas ata-
ques à mídia e o uso de decretos
para governar. Chávez também
aproximou-se de governantes
polêmicos, como Alexander Lu-
kashenko, da Bielo-Rússia, e
Mahmoud Ahmadinejad, do Irã.

“Os latino-americanos têm
uma imagem ruim da democra-
cia na Venezuela”, disse Marta
Lagos, diretora do Latinobaro-
metro, organização chilena que
realiza pesquisas de opinião na
região. Em fevereiro, o Latinoba-
rometro publicou um relatório
mostrando que os latino-ameri-
canos enxergam a Venezuela co-
mo um país menos democrático
do que os demais, atribuindo ao
governo Chávez a nota de 4,3 nu-
ma escala que vai até 10. Quando
o grupo pediu aos entrevistados
que dessem uma nota aos líderes
das Américas, Chávez ficou em
penúltimo lugar.

Mesmo na Bolívia e na Argenti-
na, países que mantêm boas rela-
ções com a Venezuela, menos de
35% dos entrevistados manifes-
taram uma opinião favorável a
respeito de Chávez. “Evidente-
mente, tudo isso mostra que
Chávez não é um líder na re-
gião”, disse Marta.

Para a Venezuela, essa nova di-
nâmica reflete a convergência
de fatores que interferiram no
objetivo de Chávez de limitar a
influência americana. O presi-
dente Barack Obama tem um al-
to índice de aprovação em toda a
América Latina e a maioria dos
líderes sul-americanos é de cen-
tristas que facilitam a globaliza-
ção e nutrem laços comerciais
com os EUA.

Instituições multilaterais, co-
mo o Banco Mundial, que conce-
dem empréstimos a países em di-
ficuldades e foram acusadas por
Chávez de serem ferramentas
do imperialismo americano, se-
guem em plena atividade e chega-
ram até a emprestar quantias re-
cordes a toda a América Latina
nos últimos anos.

Intromissão. Em reuniões par-
ticulares com diplomatas ameri-
canos, alguns líderes latino-ame-
ricanos expressaram seu desa-
grado com o que consideram ser
o estilo invasivo de Chávez no
tratamento dos assuntos do con-
tinente, de acordo com docu-
mentos diplomáticos dos EUA
divulgados pelo WikiLeaks.

No início do ano, o presidente
peruano Alan Garcia disse ao jor-
nal chileno El Mercurio que Chá-
vez se intrometia nos assuntos
de outros países, mas era agora
menos influente. “Não respeito
ninguém que queira pregar além
das próprias fronteiras”, disse
Garcia. / THE WASHINGTON POST

RICARDO MORAES/REUTERS-1/1/2011
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