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Resumo 
O trabalho analisa a trajetória econômica e política da Venezuela nas últimas duas décadas à luz 
das transformações da Améria Latina. Busca-se compreender por que o sistema político não foi 
capaz de amortecer o impacto das pressões sociais advindas da reforma do modelo de 
desenvolvimento, o que conduziu à implosão do bipartidarismo e à ascenção de um outsider ao 
poder. A análise histórico-institucional permite mostrar as dificuldades políticas em torno da 
proposta de reformas estruturais na década de 1990, levando os governos que intentaram 
realizá-las, bem como o sistema político que os sustentavava, ao colapso. Ao lançar luz sobre o 
período dos governos do chavismo (1999-2017), destacam-se especificidades, semelhanças e 
diferenças em relação a outros governos de esquerda que chegaram ao poder no mesmo período 
na América Latina.  
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Abstract: 
The paper analyzes the economic and political trajectory of Venezuela in the last two decades in 
light of the changes in Latin America. It seeks to understand why the Venezuelan political 
system was not able to cushion the impact of the social pressures arising from the reform of the 
development model, which led to the implosion of bipartisanism and the rise of an outsider to 
power. Historical-institutional analysis shows the political difficulties surrounding the proposal 
for structural reforms in the 1990s, leading the governments and the political system that 
underpinned them to collapse. In shedding light on the period of the Chavismo governments 
(1999-2017), particularities, similarities and differences stand out in relation to other leftist 
governments that came to power in the same period in Latin America. 
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As trajetórias de desenvolvimento dos países da América Latina foram marcadas 

por diversas similaridades desde a implantação de estratégias de industrialização por 

subsistuição de importações, a partir dos anos 1930. A crise desse modelo, no final dos 

anos 1970, impeliu as nações latino-americanas para uma “década perdida” nos anos 

1980. Reformas neoliberais foram adotadas nos anos 90, contribuindo para a 

estabilização econômica, mas falhando na condução de um processo sustentável de 

crescimento. A frustação com o neoliberalismo explica a emergência de governos de 

centro esquerda no início dos anos 2000. Esses governos fortaleceram as políticas para 

combater a pobreza e recuperaram a política industrial. A primeira década do século 

XXI foi assim marcada por elevadas taxas de crescimento econômico e significativos 

avanços sociais, muito favorecidos pelo contexto internacional favorável. No entanto, as 

dificuldades econômicas e sociais retornaram após a crise de 2008, deixando a maior 

parte desses países imersos em sérios problemas e impasses.  

As direções similares compartilhadas por países diferentes são explicadas por 

eventos ligados à ordem internacoinal, mas também por similaridades institucionais. A 

Venezuela ilustra, de forma extrema e dramática, as nuances e as dificuldades 

político/econômicas vividas pelos países latino americanos. As reformas neoliberais 

iniciadas no governo de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) e continuadas na gestão de 

Rafael Caldera (1994-1998) foram uma resposta desesperada à crise da dívida externa e 

ao esgotamento do modelo baseado no intervencionismo estatal. Com a conjuntura 

interna adversa e um cenário internacional de baixos preços do petróleo, Pérez fracassou 

em seu programa e foi afastado do cargo por meio de um processo de impeachment. A 

tentativa de Caldera de solucionar a crise econômica também não surtiu o efeito 

desejado (KARL, 1997). A partir da ascenção do outsider Hugo Chávez ao poder, em 

1999, impulsionado por uma coalizão de esquerda, o país vivenciou um momento de 

intensas reorientações políticas e institucionais, com a decomposição definitiva do 

sistema partidário e a implosão do Pacto de Punto Fijo
3 (ROBERTS, 2015).  

Ao contrário do que ocorreu na maior parte do século XX, a chegada das esquerdas 

ao poder na América Latina deixaram de se associar a ameaças de implantação do 

                                                           
3 O Pacto de Punto Fijo foi um “contrato social fundacional” formalizado entre os partidos políticos, as 
Forças Armadas, a Igreja, os trabalhadores e os patrões visando a manutenção do Estado de Direito. Ponto 
de partida da nova ordem política, através de um engenhoso “spoils system”, consignou uma aliança tácita 
entre a AD e a COPEI para o compartilhamento consensual de poder, garantindo-lhes acesso a um 
número mínimo de ministérios, cargos na burocracia e contratos com o setor privado (NEVES, 2010: 46; 
KARL, 1997: 98-99).  
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socialismo, mas ao repúdio ao neoliberalismo e à valorização de princípios como 

igualdade, justiça social e participação democrática. Levitski e Roberts (2011) 

contestam as classificações binárias existentes de experiências de governos de esquerda 

nos anos 2000 (moderados∕radicais, socialdemocráticos∕populistas) e propõem uma 

tipologia que considera dois eixos: (i) o nível de institucionalização dos regimes 

(estruturas, redes de suporte, organicidade e identidade partidária) e (ii) locus da 

autoridade política (poder mais concentrado no líder ou disperso na estrutura partidária). 

Assim, haveriam quatro categorias: (i) a esquerda partidária instiutucionalizada (Partido 

Socialista Chileno e Partido dos Trabalhadores, no Brasil); (ii) as máquinas populistas 

(peronismo, na Argentina); (iii) a esquerda populista (chavismo, na Venezuela); (iv) os 

movimentos de esquerda (MAS, na Bolívia).  

A esquerda chavista estruturou uma Constituição centralizadora e um regime 

baseado no hiperpresidencialismo. O boom petroleiro dos anos 2000 permitiu ao 

governo manter gastos públicos crescentes, moeda apreciada, inflação baixa e uma rede 

de benefícios sociais para as populações de baixa renda, ampliando o apoio das classes 

mais pobres ao regime (WESBROT E SANDOVAL, 2007).  Chávez procurou ampliar 

a influência externa do país, reforçando o discurso autonomista, terceiro-mundista e 

anti-americano (BELÉM LOPES et alli, 2016). A petro-diplomacia criou um enorme 

mercado de favores, doações, transferências, ajudas, parcerias e financiamentos na 

América do Sul e no Caribe.  

Entretanto, a crise internacional de 2008-2009 mergulhou a economia venezuelana 

numa profunda recessão. Apesar do declínio da capacidade de o regime bolivariano 

entregar as suas promessas, Hugo Chávez foi eleito para um novo mandato nas eleições 

de 2012, por uma margem estreita de votos, vindo a falecer de câncer, em 2013. Seu 

herdeiro, Nicolas Maduro, assumiu a presidência sem o carisma, a experiência e a 

liderança de seu antecessor. A recessão econômica prolongada, o crescimento das 

oposições e a perda de aliados externos (Argentina e Brasil) têm sido os principais 

elementos desestabilizadores do governo Maduro, que enfrenta uma economia em 

frangalhos e uma forte oposição nas ruas, na Assembleia Nacional e no exterior. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os determinantes políticos e 

institucionais do fracassado processo de implementação das reformas econômicas na 

Venezuela, tanto durante a experiência neoliberal como quando do governos governos 

chavistas. O artigo procura entender, inicialmente, por que o sistema político 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A democracia num Barril: o colapso das reformas econômicas neoliberais e a implosão do 

socialismo do século XXI na Venezuela 

 

 

4 

venezuelano fracassou em implementar reformas de mercado, deixando um vácuo que 

foi aproveitado pelas forças anti-sistema para chegar ao poder. Segundo, procura 

entender as particularidades históricas, sociais, políticas e institucionais que 

dificultaram a implementação das reformas. Terceiro, visa identificar as causas que 

explicam a trajetória de radicalização, ao invés de uma rota mais moderada, como 

verificada no Brasil, Chile e Uruguai. A hipótese central é a de que a trajetória 

institucional inerente a um petro-estado teria sido decisiva para explicar tanto a 

trajetória como as dificuldades enfrentadas tanto no período neoliberal como nos 

governos Chavistas.  

A abordagem metodológica utilizando conceitos extraídos das teorias histórico-

estruturalistas (SKOPCOL, 1979;  HALL, 1986) e também das teorias ligadas aos 

petro-estados e à “maldição dos recursos naturais” (KARL, 1997). Em consonância com 

a teoria de Karl (1997) acerca das dificuldades de alteração do modelo de 

desenvolvimento dos países exportadores de petróleo, o trabalho antecipa a hipótese de 

um artigo em construção de que o petróleo é a variável independente central para 

explicar a instabilidade político-institucional e as crises econômicas na Venezuela.   

 

 

Maldição dos recursos naturais: uma análise política 

 

O exame da trajetória de países como Irã, Venezuela, Nigéria, Argélia e Indonésia 

mostra a inexistência de fronteiras nítidas entre a economia e a política. As turbulências 

político-institucionais, as tensões étnico-religiosas, os golpes de Estado, as revoluções e 

as guerras civis estiveram intimamente relacionados à desorganização econômica 

provocada pelos grandes booms; os fatores externos ajudaram a agravar, de forma 

insuperável, as dificuldades domésticas desses países. O Irã, por exemplo, sofreu o 

maior nível de instabilidade, experimentando uma revolução islâmica e o envolvimento 

desastroso numa guerra com o Iraque. A Venezuela, embora tenha sido bem sucedida 

em manter-se politicamente estável por mais de uma década, vivenciou o colapso do seu 

sistema político e o fracasso das reformas econômicas que tentaram desmontar o 

modelo rentista. (KARL, 1997). 

Diversas explanações foram utilizadas no campo da Economia Política para explicar 

a trajetória problemática de desenvolvimento dos países ricos em recursos naturais. A 
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teoria da ação racional monstra que os atores políticos se guiam pela maximização de 

utilidades e interesses, competindo pela alocação e controle dos recursos (REIS, 1997: 

127). No caso dos petro-estados, a utilização das rendas extraordinárias para influenciar 

eleições, cooptar adversários, beneficiar grupos privados e alavancar empreendimentos 

de eficiência duvidosa falham em gerar instituições e políticas econômicas que 

aumentem as chances de promoção do desenvolvimento econômico de longo prazo 

(REIS, 1997: 128; ROSS, 1999; ACEMOGLU e ROBINSON, 2012). Do ponto de vista 

da teoria da “exuberância irracional”, Ross (1999) e Rosser (2006) mostram que a 

abundância de recursos naturais incentiva comportamentos míopes, disfuncionais e 

pródigos. A ausência de instituições fortes leva os políticos a acelerar a exploração dos 

recursos naturais para aumentar as chances de permanência no poder por longo período. 

Isso reduz drasticamente a qualidade do gasto público e faz proliferar as práticas de 

rent-seeking. Nesse diapasão, a distribuição ineficiente dos recursos, o clientelismo e os 

desperdícios contaminam a eficiência do resto da economia (ROBINSON et. alli, 2005: 

25-29).  

As explanações estatistas defendem que a abundância de recursos naturais 

compromete a capacidade do Estado de perseguir o desenvolvimento econômico de 

longo prazo. Ao receber enormes somas de recursos na forma de impostos, taxas, 

participações ou royalties, os políticos expandem extraordinariamente a sua jurisdição 

para ampliar a capacidade de distribuição desses recursos (ROSS, 1999: 310-312; 312-

13). Assim, as agências e as empresas responsáveis pela exploração dessas atividades 

adquirem um grande poder dentro do aparato governamental e influenciam o curso das 

políticas públicas. A menor dependência de fontes de arrecadação doméstica, a baixa 

carga tributária e os programas assistencialistas reduzem os incentivos para a adoção de 

iniciativas consistentes e sistemáticas voltadas ao incentivo ao trabalho, ao 

empreendedorismo e à inovação. (ROSSER, 2006: 20; ROSS, 2008: 20-22).  

Os estudos voltados à geração de capital social mostram que os países exportadores 

de commodities tendem a ter grandes dificuldades para gerar coesão social. O 

desemprego, a segmentação salarial, a inflação alta, a corrupção e a ausência de 

aparatos estatais para oferecer serviços de qualidade tendem a elevar as tensões sociais e 

provocar instabilidade política. A capacidade de mascarar as tensões com a distribuição 

das rendas é  viável apenas nos períodos de prosperidade e de crescimento contínuo do 

fluxo de recursos (ROSS, 1999: 309-310; ROSSER, 2006: 14; 17).  
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Karl (1997) enfoca as complexas interações históricas entre desenvolvimento 

econômico e instituições políticas para tentar entender a trajetória de desenvolvimento 

dos grandes países exportadores de petróleo. Na visão de Karl, os diferentes padrões de 

desenvolvimento dependem de uma análise do papel das instituições que regulam os 

padrões de conduta individuais, o uso da autoridade pública, o fornecimento dos 

recursos para o exercício do poder estatal e a capacidade de ação da burocracia. O fato 

de países exportadores de petróleo terem fracassado na transformação de suas riquezas 

em desenvolvimento sustentável não constitui uma coincidência de equívocos apenas 

administrativos. Seus problemas econômicos e políticos teriam um padrão estrutural e 

determinista mais profundo (KARL, 1997: 236). Isso porque a coincidência entre o 

processo de construção estatal e a dependência de commodities moldou o 

comportamento rentista dos agentes privados, a divisão institucional do setor público e 

as políticas de tributação, administração e repartição de recursos. Tais constrangimentos 

produziram um ciclo retro-alimentador de interesses que perpetuou a rigidez das 

instituições. (KARL, 1997: 46-47). 

Em síntese, o ponto aprofundado por Karl (1997) e outros é que a “maldição dos 

recursos naturais” influencia fortemente a trajetória institucional desses países, ajudando 

a explicar certas tendências e regularidades. Mas é preciso evitar uma abordagem 

determinista, uma vez que a abundância de recursos naturais em outras circunstâncias 

pode levar a resultados bem diferentes. A experiência da Noruega ilustra muito bem 

esse caso, dado que combina a exploração dos  hidrocarbonetos com a manutenção da 

estabilidade macroeconômica e política e com a produção de amplo estado de bem estar 

social (EIFERT et alli, 2003: 5-6). Uma das razões é o fato de as primeiras jazidas de 

petróleo só terem sido descobertas tardiamente, o que permitiu ao país estruturar uma 

base econômica extrativista, agrícola e industrial mais diversificada. O planejamento 

cuidadoso da exploração marítima, a extração gradual do óleo, o recebimento de 

quantidades mais modestas de recursos e a prudência fiscal diferem totalmente esse país 

das outras experiências citadas.   

 

 

Institucionalização do petro-estado e processo de substituição de importações na 
Venezuela 
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Após o tortuoso processo de centralização do Estado no período pós-independência, 

a Venezuela se converteu, ainda no começo do século XX, num dos maiores produtores 

e exportadores mundiais de petróleo. Com a ascensão de uma classe média urbana após 

a II Guerra Mundial, iniciou-se um experimento democrático que marcou a ruptura com 

a tradição caudilhista e militarista. Em 1946, foram convocadas eleições para a escolha 

de uma Assembléia Nacional Constituinte, disputada pelos dois principais partidos 

recém criados: a Acción Democrática (AD), de Rómulo Betancourt, e o Comitê Político 

Electoral Independiente (COPEI), de Rafael Caldera. Em 1948, o governo da Acción 

Democrática foi derrubado por golpe de Estado orquestrado por uma aliança entre os 

militares, companhias estrangeiras de petróleo, elites conservadoras, Igreja e partidos de 

oposição.  

Um ponto chave na história do pais foi a celebração do pacto de punto fijo, em 

1958. Desde então, a democracia pactuada se estruturou em torno de compromissos e 

barganhas entre as elites políticas visando a contenção dos conflitos. Os atores políticos 

e sociais, cooptados via clientelismo e patronagem, foram atrelados ao modelo 

petroleiro e se tornaram beneficiados pelo rentismo. Os principais partidos políticos 

(AD e COPEI) se apoderaram do Estado e criaram clientelas eleitorais entre os 

trabalhadores, os empresários e os burocratas. O pactualismo moldou um sistema 

bipartidário rígido, no qual as legendas se transformaram em máquinas de extração de 

rendas do Estado. O petróleo ajudou a forjar estabilidade, mas criou uma sociedade 

protegida, acostumada a pagar poucos tributos, a extrair elevados lucros da indústria 

extrativista e a buscar acesso privilegiado às rendas estatais (KARL, 1997: 94-96; 

NEVES, 2010: 112-113). Essas características marcaram a política venezuelana até os 

anos de 1970. 

Após o boom do petróleo de 1973-74, a obsessiva busca pela construção de uma 

“Gran Venezuela” no governo de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) trouxe uma 

sensação de riqueza nunca experimentada e levou ao apogeu o modelo de 

desenvolvimento “semeado pelo petróleo”.4 Imaginava-se que esse “El-Dorado” 

petroleiro permitiria a resolução de todos os problemas da maneira mais simples e 

indolor (GALL, 2006: 9). Segundo Karl (1997), a expansão da jurisdição do Estado 

                                                           
4 Em 1976, a renda per capita da Venezuela correspondia ao dobro da italiana e equivalia à da Alemanha 
Ocidental (KARL, 1997: 119-120). No mesmo ano, nacionalizou-se a indústria petroleira com a criação 
da companhia Petróleos de Venezuela (PDVSA), dando ao governo maior controle sobre as rendas 
extraordinárias do petróleo. Bom: há algum indicador social, em contraponto? 
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através de mais gastos públicos com projetos industriais, subsídios e empréstimos 

aumentou a corrupção, a ineficiência, os desperdícios e o descontrole fiscal. Os 

compromissos políticos assumidos com os partidos e as organizações sociais 

funcionaram como um poderoso mecanismo de lock-in, enrijecendo os gastos públicos e 

tornando-os pouco flexíveis a contextos subsequentes de crise, como ocorreu nos anos 

de 1980 (NEVES, 2010: 103 e 108).  

Combinado ao personalismo das elites políticas, o padrão populista de distribuição 

dos dividendos reforçou a rede de privilégios existente. Nessa direção, houve um 

engessamento do sistema político por máfias que controlavam as duas principais 

organizações partidárias (AD e COPEI), uma “partidocracia” com enorme poder de 

vetar medidas impopulares. A má gestão da economia, o endividamento estatal, a 

deterioração dos serviços públicos, o desemprego, a inflação elevada e e a queda nos 

padrões de vida tiveram efeitos imediatos no ambiente político (KARL, 1997: 156-160). 

Como consequência, o modelo rentista entrou em crise logo que os preços da 

commodity declinaram após o segundo boom petroleiro (1979-82), deixando o país à 

beira da insolvência.  

 

 

Reformas neoliberais na Venezuela em comparação com a américa latina 

 

Candidato da Acción Democrática (AD) nas eleições de 1988, o ex-presidente 

Carlos Andrés Pérez, representante da era de bonança do petróleo, foi eleito para um 

segundo mandato, com larga margem de votos. No entanto, bloqueado por uma situação 

doméstica caótica e por uma conjuntura externa desfavorável, Pérez promoveu uma 

guinada econômica radical.5 Com a recusa da AD e das principais forças políticas e 

sociais em apoiar as reformas, Pérez iniciou o governo enfraquecido. Em 1989, 

agitações de massas tomaram as ruas de Caracas e outras cidades, resultando no 

Caracazo, uma explosão civil que deixou a Venezuela numa situação de anarquia. A 

                                                           
5 Seu plano de austeridade, denominado “El Gran Viraje”, foi anunciado como um instrumento salvador 
(JONES, 122-123). Dentre as ações contempladas, figuravam: (i) redução de barreiras tarifárias e não-
tarifárias; (ii) livre flutuação do bolívar; (iii) aumento nas taxas de juros; (iii) redução do déficit fiscal; 
(iv) desregulamentação dos preços; (v) eliminação de subsídios; (vi) reforma tributária e financeira; (vii) 
correção nos preços dos combustíveis; (viii) congelamento de salários e de contratações no setor público; 
ix) privatização de bancos e indústrias; (x) reabertura do setor petrolífero aos investimentos privados 
(KARL, 180; NEVES, 57; ROBERTS, 258).  
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resistência popular às reformas se deu de forma violenta, algo sem paralelo na região 

(ROBERTS, 2003: 259). O processo de ajuste econômico colocou, assim, enormes 

desafios para os partidos e as lideranças.  

Para Roberts (2015), as reformas econômicas estruturais na América Latina durante 

a década de 1980 foram momentos cruciais que viabilizaram mudanças institucionais e 

novos alinhamentos políticos, condicionadas por três fatores: (i) as características do 

sistema partidário construído durante o modelo econômico desenvolvimentista; (ii) a 

profundidade e a duração das crises econômicas durante a transição para o 

neoliberalismo; (iii) a orientação política dos condutores das reformas e de seus 

oponentes. Na Venezuela, assim como em outros países, os ajustes econômicos foram 

aplicados de surpresa, assim como na Argentina, por partidos muito associados ao 

modelo de desenvolvimento econômico anterior (ROBERTS: 2015: 8). Isso porque os 

links programáticos, as clivagens sociopolíticas, as clientelas políticas e as formas 

organizacionais que sustentavam aquelas organizações foram abalados pelo colapso do 

modelo de industrialização. Nos países em que os partidos conseguiram se adaptar para 

apoiar as reformas, a transição foi mais suave e estável. (ROBERTS: 2015: 40). 

 Na Venezuela, o ajuste pretendido foi obstaculizado pelos grupos de veto presentes 

na extensa rede rentista de patronagem (ROBERTS, 2003: 267). Ao contrário do Peru, 

da Argentina e do Brasil, em que as reformas macroeconômicas tiveram o apoio de 

amplos setores sociais e políticos, na Venezuela a oposição foi radical desde o começo. 

Na ótica de Roberts, o fato de o país não ter sofrido um processo hiperinflacionário, 

como ocorrido em Brasil, Argentina e Peru, reduziu a disposição dos atores econômicos 

a tolerarem os custos intrínsecos às reformas. Como resultado, os partidos se 

fracionaram internamente, com alas que apoiavam e outras que se opunham às medidas 

reformistas. Na AD, a oposição foi substantiva, uma vez que as medidas representavam 

uma ruptura total com a tradição corporativista e clientelística do partido. Pérez contou 

com o apoio de um único grupo: os jovens tecnocratas instalados em postos-chave do 

governo (ROBERTS, 2003: 261).  

Não obstante, reformas foram introduzidas para descentralizar o sistema político, 

visando minimizar as pressões sobre o Executivo. As medidas mais importantes foram a 

eleição direta para governador e o voto distrital para a Câmara dos Deputados, decisões 

que fortaleceram as oposições e aumentaram a incerteza política (GALL, 2006: 14). As 

reformas só avançaram por meio de decretos-executivos, pois o Congresso se converteu 
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numa trincheira de resistência às medidas que exigiam mudanças constitucionais, como 

a reforma tributária, a reforma bancária, a flexibilização trabalhista e as privatizações 

(ROBERTS, 2003: 260). Apesar de resistência contra as reformas começar no meio 

civil, o descontentamento atingiu fortemente as fileiras militares. Em fevereiro 1992, 

jovens oficiais liderados pelo tenente-coronel Hugo Chávez Frias deflagraram uma 

tentativa fracassada de golpe de Estado. Uma segunda tentativa de golpe foi desfechada, 

com apoio do alto comando, tendo dimensões ainda mais dramáticas. Embora contidas, 

as duas queteladas tiveram uma surpreendente margem de apoio popular (ROBERTS, 

2003: 262).  

O contexto de caos político inviabilizava a adoção de ar uma política econômica 

minimamente coerente. Mesmo assim, Carlos Andrés Pérez lançou um segundo plano 

de austeridade para enfrentar a queda na arrecadação fiscal, tendo em vista os baixos 

preços do petróleo e os crescentes gastos com a dívida externa (KARL, 1997: 182). No 

entanto, em 1993, sob alegação de corrupção, Pérez foi afastado do cargo por meio de 

um processo de impeachment. Desacreditados, os partidos políticos tradicionais 

entraram em processo de desintegração e foram rechaçados pelos eleitores. Rompendo 

com o sistema bipartidário, o septuagenário ex-presidente Rafael Caldera, fundador do 

COPEI, lançou-se na disputa por uma frente independente (Convergencia). Em 

dezembro de 1993, foi eleito com 31% dos votos, numa eleição que teve mais de 40% 

de abstenção, o mais alto índice registrado desde 1958. Sua vitória representou o 

término do revezamento de poder entre a AD e o COPEI, decretando a morte do Pacto 

de Punto Fijo (GALL, 2006: 17).  

A tentativa de Rafael Caldera (1994-1998) de solucionar a crise econômica não 

surtiu o efeito desejado.6 Sem saída, Caldera buscou sustentação na AD para tentar 

recompor a base de apoio. Num gesto de reconciliação, anistiou ainda os militares 

revoltosos de 1992 e libertou Hugo Chávez da prisão. Seu malogro em impulsionar as 

reformas levou à descrença generalizada no sistema político. O crescimento econômico 

não foi retomado e a crise se agravou, com o aumento nos índices de pobreza, 

desigualdade e criminalidade (NEVES, 2010; KARL, 1997). Em 1998, Hugo Chávez 

reuniu uma coalizão de partidos de esquerda para apoiar sua candidatura à presidência 

                                                           
6 Em 1996, a renda per capita da Venezuela permanecia abaixo do patamar médio da década de 1960. A 
porcentagem de venezuelanos vivendo na pobreza passou de 22% em 1981 para 42% em 1994. Num país 
que nunca havia registrado hiperinflação na sua história, o índice de inflação em 1996 chegou a 103%. 
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da República.7 Venceu as eleições com 56% dos votos válidos, frente a 37% de eleitores 

que se abstiveram, tornando-se o presidente mais jovem da Venezuela. O líder do golpe 

fracassado de 1992 soube capitalizar o ressentimento dos venezuelanos com a velha 

ordem político-partidária e a insatisfação com as reformas de mercado para fortalecer 

uma coalizão de forças que apoiavam a sua proposta de “Revolução Bolivariana” 

(AUMAITRE, 2003: 378). Para Roberts (2015: 224-225), a vitória de Chávez  foi um 

momento crucial que marcou a decomposição definitiva do sistema partidário.  

Em todo esse processo, impressiona a incapacidade do sistema partidário viabilizar 

a realização de reformas dentro das “regras” do tradicional jogo político, o que as 

tornaria bem menos erráticas e imprevisíveis. O fato de haver dois partidos moderados 

tenderia a facilitar a  barganha e a coordenação necessárias ao ajuste econômico.8 Como 

os interesses empresariais e trabalhistas também estavam representados no Estado, esse 

arranjo poderia moderar pressões, articular demandas, institucionalizar compromissos e 

diminuir resistências (ROBERTS, 2003: 255).9  

A explicação para o aparente paradoxo é que a “partidocracia” insulou a classe 

política, engessou o sistema de tomada de decisões e restringiu a capacidade de 

formulação autônoma de políticas públicas. Numa atmosfera de possibilidades ilusórias 

proporcionadas pelas rendas extraorinárias do petróleo, os atores políticos podiam ser 

seduzidos e cooptados; os bens materiais, comprados ou produzidos; as reformas 

econômicas e administrativas, substituídas pela postergação de ajustes e de decisões 

impopulares.  Dessa forma, o excesso de institucionalização do sistema político, 

inerente ao petro-Estado venezuelano,  levou à rigidez dos programas, à paralisia 

decisória e ao enfraquecimento das agremiações partidárias, deixando o sistema político 

exposto ao ataque de outsiders que souberam explorar a deterioração das condições 

econômicas e sociais (ROBERTS, 2003: 254; SALAMANCA, 126 e 157; GALL, 14). 

Naquele contexto, a Crise econômica mostrou-se altamente desestabilizadora, erodindo 

                                                           
7 Com o apoio declarado do COPEI à conservadora Irene Saéz, ex-miss Universo, Chávez cresceu nas 
pesquisas. O descrédito da AD e do COPEI eram tão grandes que uma aliança com qualquer um deles 
equivalia a um suicídio político. Caldera terminou o mandato desacreditado e os demais partidos estavam 
tão desmoralizados que não conseguiram apresentar alternativas viáveis. 
8 A AD e o COPEI tinham abrangência nacional, estruturas hierarquizadas, eleitorado leal e profundas 
raízes na sociedade organizada. Ideologicamente, eram moderados e pragmáticos, com um histórico de 
diálogo e acomodação pactuada de conflitos. Nos anos 1970 e 1980, obtiveram, juntos, mais de 90% dos 
votos e 85% das cadeiras no Congresso (ROBERTS, 2003: 253). 
9 Em outros países latino-americanos, os regimes democráticos sofreram pressões distributivas tanto dos 
grupos políticos emergentes quanto dos interesses cristalizados. Além disso, haviam múltiplos pontos de 
veto que bloquearam a implementação de mudanças muito radicais (ROBERTS, 2003: 251). 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A democracia num Barril: o colapso das reformas econômicas neoliberais e a implosão do 

socialismo do século XXI na Venezuela 

 

 

12 

e deslegitimando o apoio político de grupos e clientelas até então sustentados pelo 

modelo desenvolvimentista (ROBERTS, 2015: 93).  

Além disso, três dos pilares que sustentaram o pactualismo foram objeto de 

desmonte com os ajustes neoliberais: o intervencionismo estatal, os subsídios generosos 

aos interesses organizados e os elevados gastos públicos (KARL, 1997: 180-181). Nesse 

sentido, reduziram-se os recursos econômicos e as ferramentas políticas para a 

manutenção das redes de patronagem. Como resultado, o desmantelamento de uma 

estrutura rentista enraizada sem a sua substituição por um Estado autônomo, capaz de 

responder a uma realidade econômica mutável, condenou a experiência de 

transformação ao fracasso. A Venezuela chegou assim à última década do século XX 

com instituições ossificadas. A letargia econômica, a vulnerabilidade externa, o 

desemprego elevado, o aumento da pobreza, as assimetrias de renda, a divisão da 

sociedade e o alastramento da insatisfação popular levaram à decomposição das 

instituições (SOARES DE LIMA E COUTINHO, 2009: 12-15).  

 

 

O populismo chavista e governos de esquerda na América Latina: ascenção, auge e 
declínio 

 

Tendo em vista as diferentes trajetórias nacionais latino-americanas, notam-se 

variações entre as respostas, constituindo-se diferentes modelos. Levitski e Roberts 

(2011), como argumentado, contestam as classificações binárias existentes de 

experiências de governos de esquerda nos anos 2000, consideradas incapazes de 

incorporar múltiplas nuances. Ao invés disso, propõem uma tipologia que considera 

dois eixos: (i) nível de institucionalização dos regimes (estruturas, redes de suporte, 

organicidade e identidade partidária) e (ii) locus da autoridade política (poder mais 

concentrado no líder ou disperso na estrutura partidária). Assim, haveriam quatro 

categorias: (i) a esquerda partidária instiutucionalizada (Partido Socialista Chileno e 

Partido dos Trabalhadores, no Brasil); (ii) as máquinas populistas (peronismo, na 

Argentina); (iii) a esquerda populista (chavismo, na Venezuela); (iv) os movimentos de 

esquerda (MAS, na Bolívia). 

Para Levistki e Roberts (2011: 6-7), o populismo pode ser definido como a 

mobilização de massas de cima para baixo por parte de lideranças que promovem a 

subversão das forças políticas tradicionais, podendo assumir um discurso de direita ou 
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de esquerda, prometendo a redistribuição de renda, estabilidade econômica ou 

segurança física. Ao invés de definições ideológicas, o que marca o populismo é o 

padrão de mobilização entre as lideranças carismáticas e as massas mobilizadas, 

contornando as instituições representativas. Na Venezuela, as reformas fracassadas 

vieram acompanhadas de um sentimento de desamparo de grande parte da população, 

rescendendo o apelo a líderes populistas, esvaziando os esforços de lideranças que 

tentaram promover mudanças sem romper com a ordem política vigente (MENDONZA, 

2008: 14).  

Na visão de Melo (2015), partidos ou movimentos que assumem posições 

populistas polarizadoras tornam-se pouco afeitos a negociações, coligações ou 

composições, gerando instabilidade e confronto. Chávez não tinha origem numa 

corrente populista tradicional, como o peronismo argentino ou o aprismo peruano, mas 

num movimento criado para viabilizar sua candidatura, batizado como Movimiento 

Quinta República (MVR), uma extensão do protagonismo do líder, sem nenhuma 

burocratização ou organicidade.10 Nesse sentido, a Constituinte de 1999 foi o 

instrumento-chave para que assumisse crescente controle sobre os outros poderes e 

órgãos de Estado, concentrando em suas mãos as alavancas necessárias para direcionar 

aspectos da vida política e econômica do país (GALL, 2006: 17). Houve um incentivo à 

participação popular, sujeita à tutela do Poder Executivo. A queda do sistema 

bipartidário, o agravamento da crise econômica e a desmoralização do velho regime 

facilitaram as propostas centralizadoras, moldando um Estado com maior jurisdição 

sobre a economia e a sociedade. A longa crise de legitimidade da AD e do COPEI, a 

derrota nas eleições e a falta de renovação de lideranças, programas e discursos 

conduziram os opositores para a margem do processo político (LEVITSKI E 

ROBERTS, 2011; AUMAITRE, 2002: 31).  

Apesar de a oposição partidária estar enfraquecida, diversos atores aumentaram o 

teor das críticas à Revolução Bolivariana, principalmente os funcionários da PDVSA, os 

meios de comunicação privados, as classes altas e médias, a Igreja Católica e algumas 

                                                           
10 Para Dalton, Farrel e McAllister (2011), três ameaças são particularmente difíceis de enfrenatamento 
pelos partidos políticos, causando maior risco de desalinhamentos e desagregações: o antipartidarismo, os 
líderes carismáticos e a democracia direta.  
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alas militares. Até então desalinhados, os opositores se fortaleceram quando o governo 

começou a implementar medidas de maior alcance. Desgastadas por tentativas 

malsucedidas de derrubar o presidente, as oposições consumiram sua credibilidade com 

o golpe fracassado de 2002, as greves gerais e o referendo revogatório, todos vencidos 

pelo governo. Chávez, por sua vez, passou a explorar o argumento da existência de uma 

trama liderada pelas elites venezuelanas, pelas indústrias petroleiras estrangeiras e pelo 

governo dos Estados Unidos para removê-lo do poder (ROMERO, 2005: 216).  

Após duas décadas de estagnação e um declínio acentuado entre 2002 e 2003, a 

economia da Venezuela teve uma expansão acumulada de 76% entre 2003 e 2007, 

impulsionada pelo aumento dos preços internacionais do petróleo (WESBROT E 

SANDOVAL, 2007: 5). O novo boom petroleiro permitiu ao governo manter gastos 

públicos crescentes, moeda apreciada, inflação baixa e dívida pública em níveis 

sustentáveis. O crescente controle estatal sobre as rendas da PDVSA forneceu margem 

de manobra à gestão chavista para desprezar as instituições financeiras internacionais, 

rejeitar acordos de livre-comércio e nacionalizar setores da economia (MENDONZA, 

2008: 15-16). Chávez acelerou ainda a utilização do poder de barganha, pressão e 

atração do petróleo para ampliar a influência externa do país na América Latina e 

Caribe (NEVES, 2010: 85; LOPÉZ MAYA E LANDER, 2007: 9; ROMERO, 2005: 11-

12).11  

Nessa direção, o governo aproveitou que as receitas ficais haviam sido 

multiplicadas por seis para iniciar uma grande ofensiva. Na PDVSA, um dos principais 

redutos oposicionistas, demitiu cerca de 18 mil funcionários que haviam apoiado o 

movimento grevista. Ao expulsar os elementos das forças armadas que ajudaram a 

tramar o golpe de 2002 e distribuir generosas benesses aos que lhe foram leais, Chávez 

acabou também por politizá-las.12 Investiu numa mídia estatal forte, com a estatização 

de canais de rádio e televisão. Num outro plano, aplicou as receitas do petróleo numa 

                                                           
11 Em 2002, por exemplo, a Venezuela enviou 53 mil barris de petróleo por dia a Cuba, a preços 
subsidiados, quota elevada para 97 mil barris diários em 2005 (68% do consumo total do país). Em 2005, 
foi criada a Petrocaribe, a principal peça da estratégia de expansão da influência venezuelana no 
hemisfério (ROMERO, 2005, 17-19). Além da Petrocaribe, a Petrosur e a Petroandina tornaram-se 
peças da petro-diplomacia de generosidades do presidente venezuelano. Simultaneamente, Chávez 
começou a formar a Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). (GALL, 
2006).  
12 Chávez concentrou poderes para a nomeação e promoção de oficiais, nomeou militares para 
ministérios, estatais e embaixadas e apoiou candidatos militares para os governos subnacionais. 
Constituiu ainda grupos para-militares independentes das forças regulares e tornou a Venezuela a oitava 
maior importadora mundial de armamentos. 
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rede de benefícios sociais para as populações de baixa renda, as Misiones Sociales. Ao 

contrário das políticas dos governos passados, tentou implantar políticas redistributivas 

mais diretas, beneficiando um número maior de pessoas (NEVES, 2010: 116; 

ROMERO, 2005: 33). 

Nas eleições presidenciais de dezembro de 2006, Chávez reelegeu-se com 59% dos 

votos e inaugurou o chamado “Socialismo do Século XXI”, radicalizando a condução de 

seu governo. Foi aprovada outra lei habilitante, concedendo poderes quase ilimitados 

para implementar seus projetos. Ademais, todos os governadores estaduais perderam 

poderes e recursos para o governo central e para os conselhos comunais. O governo 

pretendeu elevar a participação estatal no setor petroleiro para subsidiar outras 

atividades econômicas, como energia, siderurgia e telecomunicações. Uma proposta de 

reforma constitucional foi rejeitada, por uma margem pequena, num referendo realizado 

em dezembro de 2007. Ausentes da Assembléia Nacional após boicotar as eleições 

parlamentares, as oposições alegavam que o controle total do Legislativo, a politização 

do Judiciário, a ideologização da administração pública, a exploração ostensiva da 

propaganda oficial, os ataques à liberdade de imprensa e os sucessivos plebiscitos e 

referendos conduziriam o país no rumo de uma autocracia personalista (NEVES, 2010: 

70-71). 

Com a crise internacional de 2008, a queda dos preços do petróleo mergulhou a 

economia venezuelana numa profunda recessão, com consequências deletérias para toda 

a população, em especial a mais pobre. Graças a essa conjuntura, as oposições 

conquistaram, nas eleições regionais de 2008, 46,8% dos votos em cidades importantes, 

iniciando um processo de reagrupamento. Por outro lado, Chávez venceu, por pequena 

margem, um novo referendo convocado em 2009, obtendo permissão para disputar 

outra reeleição. Após as seguidas derrotas sofridas durante a década, a estratégia das 

oposições passou a ser ocupar espaços nas instituições.13 Nesse sentido, foi criada a 

Mesa de Unidade Democrática (MUD), inspirada na Concertación chilena, com o 

objetivo de fazer frente ao poderoso Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), de 

                                                           
13 Nas eleições de outubro de 2010, a oposição obteve 5.642.553 votos e o governo, 5.399.574. Com a 
anuência da Assembléia Nacional e do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Chávez alterou o formato dos 
distritos eleitorais, meses antes da votação, para fortalecer os redutos governistas (zonais rurais) e 
enfraquecer os da oposição (áreas urbanas). Dessa forma, a MUD obteve 52% dos votos, mas fez 65 
deputados, enquanto o PSUV obteve 48% dos votos, obtendo 98 cadeiras. Os estados que mais sofreram 
com cortes de orçamento, repasses do governo central e cancelamento de programas sociais foram os que 
mais apoiaram as oposições.  
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apoio ao chavismo. A MUD englobou mais de vinte partidos e movimentos de oposição 

e apresentou uma lista única para as eleições da Assembléia Geral de 2010, agregando 

forças da centro-direita à centro-esquerda. Apesar da revelação de que tinha um câncer, 

Chávez foi reeleito em 2012, numa campanha com forte tom emocional. Em meio ao 

agravamento dos problemas econômicos e sociais, Chávez faleceu no ano seguinte, após 

permanecer 14 anos no poder. 

Para Levitski e Roberts (2011), o radicalismo chavista debilitou o Estado 

venezuelano e ampliou as suas atribuições, gerando distorções, desperdícios e 

contradições. Ao mesmo tempo, Chávez não fez progressos na diversificação da 

economia, permitindo que a Venezuela sofresse de Doença Holandesa e de uma grave 

recessão tão logo as receitas petrolíferas cessaram. Nesse sentido, reproduziu, numa 

escala ainda maior, o padrão tradicional do populismo petroleiro. Para os partidários da 

Revolução Bolivariana, os problemas econômicos, políticos e sociais do país 

continuariam a ser resolvidos pela distribuição dos recursos do petróleo. As rendas 

extraordinárias, apesar de permitirem a expansão da jurisdição estatal, não 

proporcionaram as condições de fortalecimento da institucionalização e da autoridade 

política.  

Em contraposição,  países como Uruguai e Chile buscaram expandir os serviços 

públicos de saúde, educação e serviço social, ampliando a cobertura de tais benefícios 

para uma parcela maior da população, além de estimular medidas de fortalecimento do 

mercado de trabalho. Buscaram também um grau maior de regulação sobre o setor 

privado, subordinando a propriedade privada e as regras de mercado a projetos 

redistributivistas moderados. 

 

 

Considerações Finais 

 

As hipóteses complementares apontam, em primeiro lugar, na direção de que os 

dois governos que tentaram reformar a economia venezuelana na década de 1990 

enfrentaram resistências praticamente instrasponíveis. Por que isso oorreu? 

Historicamente, a democracia venezuelana se estruturou em torno de compromissos e 

barganhas entre as elites políticas, cimentada no Pacto de Punto Fijo (1958). Os atores 

políticos e sociais, cooptados via clientelismo e patronagem, foram atrelados ao modelo 
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de desenvolvimento petroleiro. Os dois principais partidos políticos, a Acción 

Democrática (AD) e o Comitê Político Electoral Independiente (COPEI), se 

apoderaram do Estado e criaram clientelas eleitorais entre os trabalhadores, os 

empresários e os burocratas (KARL, 1997). Com os booms do petróleo dos anos 1970, o 

Estado venezuelano ampliou a sua jurisdição sobre a economia por meio da 

nacionalização da produção de petróleo, de mais gastos públicos e de empréstimos para 

custear projetos industriais, subsídios, aumentos de salários e programas 

governamentais.  

Em segundo lugar, os ajustes econômicos pretendidos teriam sido obstaculizados 

pelos grupos de veto presentes na extensa rede rentista de patronagem, na sociedade, 

nos partidos e no Estado (ROBERTS, 2003). Acostumada à baixa carga tributária e aos 

poucos sacrifícios para a manutenção dos gastos públicos, a sociedade se negou a 

respaldar politicamente as agendas contrárias ao padrão distributivista. O malogro da 

agenda reformista causou profundos choques sócio-políticos e enfraqueceu as estruturas 

institucionais garantidoras da estabilidade numa democracia considerada, até então, uma 

das mais estáveis da América Latina (ROBERTS, 2015; BELÉM LOPES et. alli, 2016).  

Em terceiro lugar, o sistema partidário teria se mostrado incapaz de manter a 

hegemonia eleitoral e blindar o país contra a investida de figuras anti-sistema. Nesse 

sentido, a Revolução Bolivariana de Hugo Chávez representou uma ruptura em relação 

ao sistema bipartidário vigente desde 1958, tornando o Estado mais centralizador e o 

Executivo mais forte, enfraquecendo o sistema de freios e contrapesos. Vale destacar 

que, assim como no passado, o governo chavista não extraía o grosso dos seus recursos 

da carga tributária, mas de receitas transferidas das empresas estatais para o tesouro 

nacional. Assim, o petróleo ajudou a centralizar, petrificar e personalizar ainda mais o 

poder político, conferindo ao presidente da República enorme discricionariedade na 

alocação das receitas fiscais.  

Por fim, as esquerdas latino-americanas mais moderadas (Brasil, Chile e Uruguai) 

teriam sido igualmente abençoadas com o boom econômico, mas buscaram percorrer 

outro caminho. A bonança permitiu que os partidos de esquerda efetivamente 

implementassem políticas de esquerda sem que as restrições fiscais, cambiais e 

monetárias prejudicasse o processo. Assim, puderam oferecer amplos benefícios e 

programas para suas bases políticas sem incorrer em medidas distributivas altamente 

custosas e polarizadoras. Em contraponto, o Chavismo, ao expandir as atribuições do 
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Estado e elevar os gastos públicos além do limite, contribuiu para ampliar o 

endividamento e debilitar o Estado, ao mesmo tempo em que progressos não foram 

feitos na direção da diversificação da economia. (LEVITSKI E ROBERTS, 2011).  

Como argumentado, o modelo de desenvolvimento venezuelano se legitimou, ao 

longo das décadas, por meio da exploração de petróleo e da distribuição das rendas para 

os atores domésticos politicamente influentes (KARL, 1997). Os recursos foram 

também canalizados para a constituição de uma extensa rede assistencialista. Nessa 

direção, o petróleo moldou e constrangeu a representação política, transformando os 

políticos e burocratas em administradores dessas rendas. Até 1999, o Estado deixou-se 

controlar pela agenda de interesses particularistas dos dois principais partidos e das 

associações representativas, tornando-se um ente politicamente inserido na sociedade, 

mas com pouca autonomia (ROBERTS, 2003). Dada a inexistência de capacidades 

estatais adequadas, os dois booms do petróleo, ao proporcionar uma efêmera sensação 

de riqueza e poder, aceleraram o processo de deterioração econômica, de 

desorganização administrativa e de declínio político. Os dois governos que tentaram 

reformar a economia na década de 1990 enfrentaram ferozes resistências. Acostumada à 

baixa carga tributária e aos poucos sacrifícios para a manutenção dos gastos públicos, a 

sociedade se negou a respaldar politicamente as agendas contrárias ao padrão 

distributivista. Naquele contexto, o sistema partidário provou-se incapaz de manter a 

hegemonia eleitoral e blindar o país contra a investida de figuras anti-sistema. 

A Revolução Bolivariana de Hugo Chávez, como visto, representou uma ruptura em 

relação ao sistema bipartidário, tornando o Estado mais centralizador: o Legislativo foi 

enfraquecido, o Judiciário foi politizado, os entes federados perderam autonomia e o 

Executivo passou a controlar enormes atribuições. Houve um processo acelerado de 

politização das últimas ilhas de racionalidade que restararam na administração pública, 

ampliando o clientelismo e a corrupção. A redução dos investimentos privados, a 

deterioração da infraestrutura, a queda na produtividade, o congelamento de preços e as 

nacionalizações, agravados pela queda dos preços internacionais do petróleo 

desorganizaram ainda mais a economia. Como o petróleo produziu poucas 

externalidades positivas para os setores não-petroleiros (agricultura e indústria), os 

resultados do crescimento se concentraram nas principais áreas urbanas 

(SALAMANCA, 1997). Além disso, dados os altos custos de produção internos, o país 

se tornou ainda mais dependente de importações. Em síntese, o petróleo ajudou a 
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centralizar, petrificar e personalizar ainda mais o poder político, conferindo ao 

presidente da República enorme discricionariedade na alocação das receitas fiscais.  

Os próximos passos desse artigo ainda em construção passam por procurar trabalhar 

um pouco mais o exemplo venezuelano a partir das teorias do institucionalismo 

histórico. Pretendemos reforçar os pontos de inflexão da trajetória venezuelana e 

comparar com países como a Colômbia, cujo peso do petróleo é muito menor. Essa é 

uma forma de testar e trabalhar melhor a hipótese da maldição dos recursos naturais, 

relacionando-o com a particular e mais dramática trajetória venezuelana. Outro ponto 

importante é se aproximar do período atual, mostrando a quase impossibilidade de 

reformar a economia e a sociedade e indicando como o imbróglio atual está muito 

ligado à inflexão com o período chavista. 
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