
Mais do que recontagem, oposição quer vetar atrasados 

Marcelo Ribeiro  

 

Especialistas indicam que correligionários de Henrique Capriles acreditam que resultado 

poderia ter sido diferente caso votação fosse interrompida dentro do horário previsto. 

 

 
Especialista avalia que Maduro saiu bastante prejudicado da disputa, já que não conseguiu 

consolidar a vantagem que era apontada pelos levantamentos 

 

Os acirrados números da corrida eleitoral venezuelana, fugindo às expectativas apontadas 

pelas pesquisas de intenção de voto, atribuíram ao país um cenário de indefinição e 

nervosismo.  

 

Enquanto o vencedor Nicolás Maduro considerou que a sua vitória representa o triunfo 

constitucional, legal e popular da Revolução Bolivariana, o candidato da oposição Henrique 

Capriles afirmou que Maduro não é um presidente legítimo antes de o Conselho Nacional 

Eleitoral realizar a recontagem de votos. 

 

Com 99,1% dos votos computados, o presidenciável chavista alcançou 50,66% de apoio 

popular (7.505.338 votos), contra 49,07% (7.270.403) obtidos pelo governador de Miranda. A 

taxa de participação foi alta e chegou a 78,7%, ligeiramente abaixo do registrado em outubro 

de 2012 (80,5%).  

 

O relatório da Goldman Sachs, assinado pelo analista Alberto Ramos, avalia que Maduro saiu 

bastante prejudicado da disputa, já que não conseguiu consolidar a vantagem que era 

apontada pelos levantamentos.  

 

"O resultado foi ainda mais significativo e marcante, se levarmos em conta que Maduro 

explorou uma abordagem mais emocional e apelativa ao fazer referências constantes a Hugo 

Chávez ao longo de sua campanha. Nem mesmo o pouco tempo de campanha de Capriles fez 

com que o opositor tivesse uma derrota expressiva. Isso evidencia a falta de carisma e a 

escassez de habilidade políticas do presidente eleito". 

 

O pedido de recontagem não seria o principal objetivo do presidenciável da oposição, segundo 

explica Regiane Bressan, professora de relações internacionais das Faculdades Rio Branco. 

Para ela, Capriles e seus correligionários questionam o fato de as urnas terem permanecido 

abertas mesmo após o encerramento oficial da votação.  

 

"O pedido é viável diante de um resultado tão apertado. A oposição reclama, porque os 

colégios eleitorais de regiões mais carentes ficaram abertos até mais tarde. As classes mais 

pobres, agraciadas pelos programas sociais de Chávez, teriam votado em seu sucessor", 

explica. "Acho viável a solicitação de recontagem, mas ela não deve deflagrar uma fraude ou 

um novo resultado", complementa. 
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Para Mario Gaspar Sacchi, professor de relações internacionais da ESPM, a recontagem 

dificilmente modificaria o panorama atual. Na sua avaliação, uma auditoria internacional mais 

minuciosa poderia atribuir alguma alteração significativa.  

 

"Mesmo com Capriles vencedor, a fragilidade financeira da Venezuela deve prevalecer e 

dificultará a trajetória do novo governante", considera.  

 

A situação econômica turbulenta do país, com destaque para a crescente dívida externa, a 

dependência do petróleo e os altos níveis de inflação, é considerada o obstáculo mais relevante 

a ser enfrentado por Maduro. Marcus Vinícius de Freitas, coordenador da Faap, avalia que a 

votação acirrada representa o enfraquecimento da revolução bolivariana e a rejeição crescente 

ao partido chavista. "Apesar da comoção social que ocorreu no país nas semanas posteriores a 

morte do líder bolivariano, o resultado indica que o modelo chavista está esgotado".  

 

Os especialistas acreditam que a permanência de Maduro a frente da Venezuela não deve se 

prolongar até 2019. "A falta de carisma deve fazer com que ele não consiga ocultar os 

problemas crescentes na economia", aponta o relatório do Goldman Sachs. "Persistindo as 

condições atuais, ele deve perder espaço dentro do próprio partido", emenda Regiane. 

 

Vitória positiva para o Brasil 

 

A consternada eleição venezuelana não deve gerar impactos negativos nas relações comerciais 

do país com o Brasil. Ao menos no curto prazo, os brasileiros devem permanecer com 

privilégios quando o tema é exportação para a república bolivariana.  

 

Mesmo com vantagem pouco expressiva, a vitória de Maduro representa a continuidade do 

modelo adotado por Chávez, que estabeleceu singular proximidade com Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff. 

 

Após a apuração das urnas, nenhuma autoridade brasileira se manifestou de maneira enfática 

sobre o resultado. Vale lembrar que durante a campanha do candidato chavista, Lula divulgou 

um vídeo de apoio a Maduro.  

 

O posicionamento mais tímido do país não surpreende Regiane. Diante da postura do governo 

brasileiro, a especialista explica que não deve ser esperado do país qualquer tipo de 

intervenção, visto que o panorama ainda está indefinido. "O Brasil não tem nenhum interesse 

em confrontar o presidente eleito. O Brasil vem conquistando uma relação nobre e importante 

com a Venezuela e não quer perder isso independente de quem seja proclamado ganhador", 

considera. "Se a vitória de Maduro prevalecer, ele deve flexibilizar a maneira de governar e 

buscar uma aproximação econômica ainda maior com o Brasil", completa Freitas.  

 

Com Chávez no poder, o Brasil conseguiu quadruplicar as suas exportações para a Venezuela. 

Visto isso, é possível considerar que o país tem menos a perder caso o herdeiro de Chávez se 

estabeleça na presidência.  

 

"Com a vitória de Maduro, o Brasil é muito beneficiado. A aproximação ideológica se manterá e 

a tendência é que as exportações devem continuar subindo. Nós só ganhamos com a 

manutenção de um governo chavista", explica Regiane.  

 

Sacchi avalia que mesmo com Maduro a frente do país, o Brasil pode perder participação no 

mercado venezuelano. Para ele, isso deve ocorrer em função da crise financeira do país, que 

pode obrigar Maduro a estabelecer investimentos no segmento industrial da Venezuela.  

 

"Esse aporte na indústria cortaria parte das transações comerciais que o Brasil mantém com os 

venezuelanos. Ainda assim, a permanência do correligionário de Chávez é melhor para o 

governo brasileiro", acredita. 

 

O especialista da Faap considera que as políticas econômicas de retaliação ao mercado dos 

Estados Unidos devem perder força no médio prazo caso o país não consiga se recuperar em 
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pouco tempo. "A Venezuela deve se distanciar de Nicarágua, Cuba e os outros países da Alba 

em razão dos custos financeiros dessas parcerias. Com o Maduro no poder, o Brasil só tem a 

ganhar. Porém, mudanças contundentes no modelo chavista podem ocorrer em pouco tempo", 

diz Freitas. 

 

As mudanças, porém, seriam bem mais expressivas caso Capriles se convertesse no novo 

presidente venezuelano. Durante a campanha, o candidato da oposição afirmou que reveria 

todas as políticas regionais.  

 

"Capriles indicou que reveria principalmente as relações com Cuba, Bolívia e Equador, mas 

obviamente que poderia sobrar para o Brasil", explica Sacchi. "Mas há a nítida intenção de 

manter as relações comerciais com o Brasil. O que poderia acontecer é que o comércio teria 

um pouco mais de dificuldades para colocar produtos brasileiros por lá, já que Capriles sempre 

disse que investiria pesado na industrialização", emenda a professora da Rio Branco. 

 

Fonte: Brasil Econômico [Portal]. Disponível em: 

<http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/mais-do-que-recontagem-

oposicao-quer-vetar-atrasados_130927.html>. Acesso em: 16 abr. 2013.  
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