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Em 30 de setembro de 2005, em
Brasília, o então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva deu a mais
inesperada declaração sobre o
governo de Hugo Chávez. A Ve-
nezuela, segundo ele, tinha ex-
cesso de democracia. Chávez fo-
ra demonizado no Brasil e come-
ra o pão que o diabo amassou
nos seus quatro primeiros anos
no poder, segundo o brasileiro.

Lula dera essa declaração no
Palácio do Planalto, logo depois
de assinar o acordo de investi-
mento conjunto, da PDVSA e da
Petrobrás, na construção da refi-
naria Abreu de Lima, em Pernam-
buco. O projeto binacional ainda

patina, mas a frase do então pre-
sidente brasileiro deu o tom de
como as relações entre os dois
governos era próxima, apesar
das críticas ao equilíbrio entre
os poderes no país vizinho.

Depois de eleito presidente,
em 1998, Chávez fez ao Brasil
sua primeira viagem ao exterior.
Repetiu o gesto depois de empos-
sado, em uma visita de Estado. O
então presidente Fernando Hen-
rique Cardoso estreitou laços,
manteve contato cordial e até
mesmo enviou um carregamen-
to de gasolina para a Venezuela,
em dezembro de 2002, quando

Chávez enfrentava uma greve de
petroleiros.

No início do governo de Lula,
o presidente brasileiro, mostra-
va-se pragmático quando o tema
era a expansão das exportações
do Brasil para a Venezuela. As ex-
portações brasileiras para a Ve-
nezuela somavam apenas US$
536,7 milhões no primeiro ano
de mandato de Chávez. No ano
em que Lula tomou posse, 2003,
alcançaram US$ 608,2 milhões.
Em seu último ano no governo,
haviam saltado para US$ 3,854 bi-
lhões, segundo os dados do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior.

Em 2011, subiram 19,1% e so-
maram US$ 4,592 bilhões. Em
2012, o recorde foi batido outra
vez. Em novembro, as exporta-
ções já somavam US$ 4,695 bi-
lhões. Parte desses embarques
deveu-se a grande obras públi-
cas tocadas por empreiteiras bra-
sileiras na Venezuela. Nos en-
contros bilaterais, a cada semes-
tre, executivos dessas empresas
acomodavam-se nas antessalas
à espera dos resultados e de mo-
mentos oportunos de contato.
Chávez foi, de longe, o líder es-
trangeiro com o qual Lula mais
se encontrou em seus dois man-
datos.

Conforme montou a aliança
estratégica entre Brasil e Vene-
zuela, estendida ao setor de ener-

gia, Lula tentou assumir a posi-
ção de moderador nas relações
entre Chávez e os EUA. O brasi-
leiro dava-se bem com o então
presidente dos EUA, George W.
Bush. Mas, em diversas oca-
siões, as críticas de Lula aos EUA
levaram o embaixador america-
no em Brasília a protestar.

Em certa medida, Lula conse-
guiu conter os impulsos de Chá-
vez, que poderiam desenganar
os próprios projetos brasileiros
de liderança sul-americana e
seus interesses na região. A inter-
ferência de Chávez nas decisões
de Evo Morales sobre a nacionali-

zação do setor de petróleo e de
gás, que culminaram na interven-
ção militar em uma refinaria da
Petrobrás em Cochabamba, re-
percutiram mal em Brasília, as-
sim como sua intromissão em
questões relacionadas com a

guerrilha colombiana. Lula con-
versou seriamente com Chávez
sobre esses temas. Mas nunca o
governo brasileiro criticou publi-
camente as ações de Chávez. O
Palácio do Planalto, mais per-
meável ao discurso chavista, da-
va um tom de afinidade à relação
entre os governo. No Itamaraty,
a execução da política bilateral
era um exercício obrigatório,
mas conduzido a contragosto.

A expectativa de uma adequa-
ção da relação Venezuela-Brasil
no governo Dilma Rousseff, em
especial na vertente Democra-
cia e Direitos Humanos, desmon-
tou-se logo no início de seu go-
verno. A presidente manteve os
encontros com Chávez. Mas foi
além de Lula ao dar seu aval ao
ingresso pleno da Venezuela no
Mercosul, sem o voto do Para-
guai e o cumprimento, por Cara-
cas, de sua agenda de convergên-
cia para as regras do bloco de li-
vre comércio e de união aduanei-
ra. A iniciativa, segundo Dilma,
teve “significado histórico”.

Chavismo estabeleceu
aliança estratégica
Brasil-Venezuela
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Dupla. Chávez e Lula em refinaria em Pernambuco, em 2008

Desde que o bolivariano
chegou ao poder, as
exportações brasileiras
foram de US$ 536 milhões
para US$ 4,69 bilhões

Amorte do presidente
venezuelano, Hugo
Chávez, muito prova-
velmente marcará o iní-
cio do fim da influên-
cia política da Venezue-

la na América Latina, mas é provável
que sua influência na Venezuela du-
re muitas décadas.

Ao contrário da sabedoria conven-
cional na mídia internacional de que
Chávez era o herdeiro político do lí-
der guerrilheiro Fidel Castro que vi-
rou presidente em Cuba, o venezue-
lano, morto na terça-feira, provavel-
mente passará para a história como
um fenômeno político mais próximo
do homem forte argentino Juan Do-
mingo Perón.

Como Perón, Chávez era um ofi-
cial militar e golpista que primeiro
flertou com o fascismo, depois gui-
nou para a esquerda, e uma vez no
poder, distribuiu milhões aos pobres
graças a um boom nos preços mun-
diais das commodities, o que o distin-
guiu de presidentes venezuelanos an-
teriores que só haviam tratado dema-
gogicamente as massas empobreci-
das do país. E, como Perón, Chávez
era um narcisista – ele uma vez usou
a palavra “eu” 489 vezes em apenas
um discurso (em 15 de janeiro de
2011) – que construiu um culto da
personalidade ao seu redor e impulsi-
vamente distribuiu bilhões de dóla-
res no país e no exterior sem nenhu-
ma prestação de contas, mesmo des-
truindo as instituições e boa parte da
economia de seu país.

A influência de Chávez na América
Latina durante seus 14 anos no poder
cresceu na proporção direta dos pre-
ços mundiais do petróleo.

Quando ele assumiu o cargo, em
1999, os preços do petróleo paira-
vam em torno de US$ 9 o barril.
Quando os preços do petróleo come-
çaram a subir gradualmente para
mais de US$ 80 o barril nos anos se-
guintes, Chávez começou a cobrir as
despesas de políticos leais na Bolí-
via, Nicarágua, Equador e outros paí-
ses latino-americanos, e por fim
construiu seu bloco, a Alba (Aliança
Bolivariana para a América), coali-
zão de aliados latino-americanos
que seguiam seu modelo “narcisista-
leninista”.

Em 2006, Chávez estava distri-
buindo até US$ 3,7 bilhões por ano

na América Latina – ante US$ 1,2 bilhão
do governo George W. Bush – para com-
prar influência política na tentativa
frustrada de conseguir respaldo
para obter um assento para
a Venezuela no Conselho de
Segurança das Nações Uni-
das.

Muitas de suas promes-
sas grandiosas de dinheiro
jamais se materializaram –
como o oleoduto que deve-
ria ir de Caracas a Buenos
Aires, que os céticos da épo-
ca batizaram de “Hugodu-
to” – e algumas de suas pro-
messas de projetos enor-
mes de infraestrutura na
África e na Ásia provoca-
ram críticas em casa, onde
havia estradas e pontes em
ruínas.

Mas a influência de
Chávez no
exterior co-
meçou de-
pois que os
preços do pe-
tróleo atingiram um preço recorde de
US$ 146 o barril, em 2008. Desde então,
e especialmente depois que Chávez foi
diagnosticado com uma nunca revela-
da forma de câncer em meados de 2011
e os preços do petróleo caíram, a gene-
rosidade de Chávez com os petrodóla-
res confinou-se a Cuba, Bolívia, Nicará-
gua, Equador e alguns países do Caribe.

Agora, com a economia venezuelana
beirando o caos, uma taxa de inflação
de 30% e os preços do petróleo sem pro-
babilidade de atingir os recordes ante-
riores no futuro próximo, a Venezuela
terá de desistir de suas ambições regio-
nais pela simples razão de que ficou
sem caixa.

E, a despeito de quem governará a
Venezuela no futuro, os dias da megalo-
mania populista com base no petróleo
provavelmente acabaram em razão das
tendências do setor energético.

Pela maioria das projeções, os Esta-
dos Unidos substituirão a Arábia Saudi-
ta como os maiores produtores mun-
diais de petróleo em cinco anos, o que
acarretará uma redução das importa-
ções americanas de petróleo e um de-
clínio dos preços mundiais do produ-
to. Isso dificultará para os sucessores
de Chávez continuar financiando alia-
dos populistas radicais da Venezuela
na região.

Na própria Venezuela, porém, o cha-
vismo provavelmente permanecerá vi-
vo como a maior força política durante
gerações. Como os anos de Chávez no
poder coincidiram com o maior boom
do petróleo na história recente da Vene-
zuela, e porque Chávez distribuiu tanto
dinheiro aos pobres, ele muito provavel-
mente será lembrado mais como um
“defensor dos pobres” do que como o
populista que destruiu o setor privado
do país, afugentou investimentos e dei-
xou a Venezuela mais dependente de
petróleo do que nunca.

De agora em diante, à semelhança do
que ocorreu na Argentina após a morte
de Perón, a maioria dos candidatos pre-
sidenciais se declarará chavista, mes-
mo se tiver desprezado o militar golpis-
ta que virou presidente.

Matizes. E, como na Argentina das últi-
mas décadas, veremos políticos “chavis-
tas” de todos os matizes: esquerdistas
radicais, moderados, centristas e direi-
tistas. Em seus intermináveis discur-
sos, que às vezes duravam mais de seis
horas, eles encontrarão citações memo-
ráveis suficientes para respaldar quase
toda teoria política.

Guillermo Lousteau, um professor
da Universidade Internacional da Flóri-
da que chefia o Instituto Interamerica-

no para Democracia, acredita que Chá-
vez passará para a história não como
Perón, mas como Ernesto “Che” Gueva-
ra – uma figura cult cuja influência hoje
é mais romântica do que política.

“Chávez se tornará um ícone cultu-
ral: veremos camisetas com o rosto de
Chávez como vemos camisetas com o
rosto de Che, mas sua influência não irá
além disso”, disse Lousteau. “Chávez
não está mais vivo para manter o movi-
mento chavista unido, como Perón esta-
va após ser derrubado do cargo”, prosse-
guiu Lousteau. “Sem um líder carismáti-
co, e com uma economia se deterioran-
do, o chavismo implodirá.”

Minha opinião: os ciclos políticos da
América Latina tendem a mudar a cada
tantos anos, e a morte de Chávez – junta-
mente com a estagnação dos preços das
commodities – provavelmente acelera-
rá o declínio da “revolução bolivariana”
de Chávez na América Latina.

Assim como tivemos ditaduras mili-
tares nos anos 70, social-democracias
nos 80, governos favoráveis ao livre
mercado nos 90 e chavismo nos anos
2000, podemos estar entrando em uma
nova década de um pragmatismo um
tanto diferente, preferivelmente demo-
crático.

Mas a imagem imerecida de Chávez
como o maior defensor dos pobres da

região – aliás, países como Peru e Chi-
le reduziram suas pobrezas mais do
que a Venezuela nos últimos anos, e
sem enfraquecer suas democracias –
terá um impacto negativo duradouro
sobre a Venezuela. Como geralmen-
te ocorre em países ricos em commo-
dities, líderes populistas prosperam
durante épocas de boom das commo-
dities mundiais. Depois, quando os
preços das commodities caem e eles
deixam os cargos – seja depostos ou,
como no caso de Chávez, morrendo
no cargo – seus sucessores precisam
tomar medidas econômicas impopu-
lares, e os seguidores dos antigos líde-
res populistas podem dizer, “vocês
estavam melhores quando nós está-
vamos no poder”.

A Venezuela não será exceção na
maldição das commodities da Améri-
ca Latina. O populismo de Chávez
continuará popular por décadas. Le-
vará tempo – e educação – para con-
vencer muitos venezuelanos de que
o chavismo foi “pão hoje, fome ama-
nhã”, e os países mais bem-sucedi-
dos são antes os que têm instituições
fortes do que os que têm homens for-
tes. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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● Expansão

19,1%
foi o aumento das exportações
de produtos brasileiros para a
Venezuela em 2011, atingindo
um total de US$ 4,592 bilhões.
Até novembro do ano passado,
novo recorde: US$ 4,695 bilhões

O populismo de Chávez
durará por décadas
Morte do líder e estagnação dos preços das commodities devem acelerar declínio
da ‘revolução bolivariana’ na região, mas imagem de defensor dos pobres ficará
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