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RESUMO 
 

A República Bolivariana da Venezuela (RBV) passa por uma crise econômica e 
política expressiva nesse século XXI. O ambiente caótico originou-se por intermédio 
de políticas econômicas influenciadas pelo viés ideológico, bem como por disputas 
políticas, que tiveram como consequencia a ruptura de instituições do Estado e 
violação dos preceitos das Constituição Federal daquele país. O povo venezuelano 
padece da necessidade de gêneros alimentícios básicos e serviços públicos 
essenciais, como ocorre em estados falidos, o que desencadeou uma saída de nativos 
para países fronteiriços. Assim, uma análise do conceito de Estado falido foi realizada, 
verificando as caracterísitcas apresentadas pelo Estado Venezuelano. Diante do fluxo 
migratório de milhares de venezuelanos para o Brasil, em busca de melhores 
condições de vida, o país adapta-se a esse quadro e à legislação internacional. Em 
seguida, busca-se esclarecer as consequências que a falência estatal da RBV tem 
gerado para o Brasil e em que medida esse processo migratório impacta no aspecto 
psicossocial brasileiro. 
 
Palavras-chave: Venezuela. Crise. Imigração. Psicossocial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The Bolivarian Republic of Venezuela (RBV) have experienced a significant economic 
and political crisis in this 21st century. The chaotic environment originated through 
economic policies influenced by ideological bias, as well as political disputes, which 
resulted in the rupture of state institutions and violation of the precepts of the country's 
Federal Constitution. The Venezuelan people suffer from the need for basic foodstuffs 
and essential public services, as occurs in failed states, which has triggered a 
departure of natives to border countries. Thus, an analysis of the concept of failed state 
was performed, verifying the characteristics presented by the Venezuelan State. Faced 
with the migration of thousands of Venezuelans to Brazil in search of better living 
conditions, the country adapts to this framework and to international law. Then, we 
seek to clarify the consequences that the state failure of RBV has generated for Brazil 
and to what extent this migratory process impacts the Brazilian psychosocial aspect. 
 
Keywords: Venezuela. Crisis. Immigration. Psychosocial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o fim da Guerra Fria e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), em 1991, o socialismo entrou em decadência. Os países que 

estiveram na órbita daquele país buscaram ajustar suas economias no sistema 

capitalista. Alguns países do mundo mantiveram o socialismo como sistema político e 

na América do Sul, a Venezuela, na década de 1990, adotou uma nova forma de 

socialismo, o Bolivarianismo. 

Situado na parte norte da América do Sul, a República Bolivariana da Venezuela 

possui 916.445 Km2 de área. Em vista dessa grande extensão territorial, sua superfície 

possui considerável quantidade de recursos minerais, sendo as vastas reservas 

petróleo a principal fonte de recursos. Em relação à delimitação territorial, a Venezuela 

faz fronteira com o Brasil e é banhado pelo Mar do Caribe e Oceano Atlântico (ABRIL, 

2014). 

O território venezuelano detém uma das maiores reservas mundiais de gás 

natural, petróleo e minérios. De acordo com o relatório estatístico da British Petroleum, 

de 2015, a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo, com cerca de 

298 bilhões de barris, o que representa a principal fonte de recursos de sua economia 

(BARBOSA, 2016). 

O presidente eleito Hugo Chávez, em 1999, promoveu uma Assembleia 

Constituinte que criou as bases de seu projeto político. Ele estabeleceu uma política 

nacionalista, atacou latifúndios e promoveu uma onda de nacionalizações em setores 

estratégicos – petróleo, siderurgia, telecomunicações, eletricidade e parte do setor 

alimentar. Essas medidas teriam assustado investimentos estrangeiros e empresários 

locais que deixaram de apostar no desenvolvimento industrial do país por temor ao 

"comunismo" (JARDIM, 2013). 

A República Bolivariana da Venezuela encontra-se colapsada por uma crise 

desde o início da década. A origem dessa situação do país tem como marco, o final 

do mandato de Hugo Chávez, e está relacionada à crise mundial e a redução dos 

preços das commodities. Assim, esses fatores têm causado grande impacto nos 

setores socioeconômicos e ainda persistem muitos outros problemas no governo do 

presidente Nicolás Maduro. 

A crise política e social na Venezuela e suas sequelas realçam o desgaste do 

modelo político adotado em muitos países da América Latina (AL). Dessa maneira, os 
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movimentos de esquerda, de diferentes naturezas e plataformas ideológicas que 

chegaram ao poder na AL, aproveitaram a bonança econômica provocada pelos 

preços das commodities e alimentaram os sucessos sociais desses governos. Assim, 

após a queda dos preços, o projeto tornou-se insustentável e o fenômeno da 

corrupção ficou visível nas investigações. (O GLOBO, 2016). 

Um dos principais fatores que contribuíram para a derrocada do país foi a queda 

de preço do barril de petróleo, desde 2014, já que o setor responde quase pela 

totalidade da exportação do país, e por cerca de metade da receita do governo. O 

acesso insuficiente as divisas em dólares, o controle de preços e a rígida 

regulamentação trabalhista levaram algumas empresas dos EUA e multinacionais a 

reduzir ou encerrar suas operações venezuelanas (O GLOBO, 2017). 

Durante o período de alta do petróleo, nos quais o preço do barril estava acima 

de 100 dólares, o então presidente Hugo Chávez, não diversificou a economia 

nacional e nem diminuiu a dependência econômica quanto à venda dessa fonte. O 

líder venezuelano resolveu adotar uma política populista e assistencialista, na qual ele 

chamava de “Socialismo do Século XXI”1. Dessa forma, os princípios do socialismo 

do século XX permaneciam, porque o Estado controlava a economia e outras 

atividades (BERGEN, 2015).  

A crise afetou os venezuelanos em vários aspectos, como o crescimento do 

desemprego e elevada inflação, o que resultou em movimentos sociais no seio da 

população. Logo, o anseio do povo é a mudança na economia, bem como existem 

protestos contra o sistema político, cuja finalidade é uma renovação democrática. 

Desde que a crise foi deflagrada a população enfrenta uma grande escassez de 

bens de consumo e alimentares. Com isso, o governo venezuelano depende de 

importações para atender às essas necessidades básicas (O GLOBO, 2017). 

Por conseguinte, o colapso venezuelano teve, ainda, como ingredientes a 

corrupção política e o fechamento de empresas como resultados da degradação da 

produtividade. Estes fatores agravaram o quadro da crise, sendo que um fator 

fundamental foi a desvalorização do preço do petróleo no mercado internacional (BBC, 

2018). 

 
1 É um conceito político inventado por Heinz Dieterich, em 1996 e foi usado por Hugo Chávez, no 

período em governou a Venezuela. A ideologia do socialismo do século XXI seria direcionada para 
solução de problemas que afligem as minorias, por meio da aplicação de políticas sociais. 
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Sob o regime de Nicolás Maduro, a Venezuela vive uma das piores crises 

mundiais e, desde 2014, vê sua economia encolher. O país, que já havia registrado 

uma retração de 6,2% em 2015, acentuou ainda mais esse movimento em 2016, 

quando caiu 16,4%, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

O colapso da Venezuela já faz algum tempo que deixou de ser um problema 

apenas do próprio país para afetar toda a vizinhança imediata, inclusive o Brasil. O 

êxodo venezuelano passou a ser considerado um fenômeno à crise de refugiados na 

Síria, afetando todo o entorno fronteiriço (AFP, 2018). 

Destarte, a crise atinge, principalmente, a população local e áreas adjacentes na 

fronteira da Venezuela. Além disso, as consequências desse problema ultrapassam 

os limites territoriais da Venezuela, produzindo impactos nos países fronteiriços, como 

o Brasil. Dessa maneira, o Estado Venezuelano tem demonstrado certa incapacidade 

de tomar atitudes eficazes diante da crise. Essa ineficiência do Governo de Nicolás 

Maduro, em mitigar os efeitos da crise, poderia caracterizar, aquele país, como um 

Estado falido. 

Além do mais, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados 

Unidos da América (EUA), ocorrido há 18 anos, trouxe a relevância da designação de 

Estados falidos ou fracassados. Tal fato ressaltou a importância de identificar a 

gravidade de que cerca de um terço da população mundial vivem em Estados em 

perigo de colapso e seus reflexos têm se espraiado para outras nações (FOREIGN 

POLICY; FUND FOR PEACE, 2005). 

Além dos problemas atuais, reapareceu recentemente a disputa territorial 

centenária na região de Essequibo. É uma área de selva com baixa população que 

compõe dois terços do território vizinho da Guiana, que faz parte daquele país desde 

a decisão de 1899 de um tribunal internacional. Assim, a Venezuela decidiu não acatar 

à essa resolução posteriormente (REUTERS, 2019). 

A situação atual da Venezuela tem sido tema de discussões entre os principais 

atores internacionais. A 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas (ONU), realizada na Suíça, teve a participação do secretário-geral, 

António Guterres, de 90 países, de organizações regionais e internacionais, que 

trataram dos atos de violência na fronteira venezuelana (ISTOÉ, 2019). 

A Venezuela foi suspensa do exercício de membro do Mercosul. O país 

descumpriu obrigações, com as quais se comprometeu em 2012, e recebeu uma nova 

sanção por "ruptura da ordem democrática". O quadro agravou-se a partir da 
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assunção de Michel Temer, como Presidente, que condenou o governo autoritário de 

Maduro e suas medidas antidemocráticas (BAZZO, 2017). 

Assim, constata-se que a crise na Venezuela há inúmeros aspectos que 

resultaram na situação atual. Ademais, tais aspectos, sob o enfoque psicossocial, 

trouxeram vários reflexos que foram absorvidos, principalmente, nos países 

fronteiriços. Destaca-se o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil.  

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Diante do cenário crítico anteriormente elencado, constata-se que a atual crise 

venezuelana não está próxima de um desfecho e ressalta graves problemas nos 

campos político, social e econômico do Estado, o que aumenta a possibilidade de 

instabilidade na região fronteiriça entre a Venezuela e os demais países. Diante desse 

cenário sensível, esta pesquisa se depara com o seguinte problema:  

De que maneira o Brasil pode minimizar os reflexos negativos e maximizar os 

reflexos positivos decorrentes da crise atual na Venezuela? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A declaração do objetivo é a parte mais relevante em todo estudo de pesquisa 

e precisa ser de maneira clara e específica. Além disso, ressalta-se que devido a essa 

importância, a declaração desse propósito deve ser estabelecida de forma separada 

e destacada de outros aspectos do estudo, sendo estruturada num tópico exclusivo. 

Assim, esta pesquisa apresenta o objetivo geral e seus três objetivos específicos 

(CRESWELL, 2007).  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A atual crise venezuelana tem gerado reflexos para o Brasil? Ao responder esse 

questionamento este trabalho encontra o seguinte objetivo geral, conforme descrito 

logo a seguir: 

Verificar a atual crise na República Bolivariana da Venezuela, sob o 

enfoque psicossocial, e seus reflexos para o Brasil. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descrito apresentado nesse estudo, os quais são 

elencados em seguida: 

a. Apresentar as razões que levaram à crise venezuelana; 

b. Verificar a atual crise na Venezuela, sob o enfoque psicossocial; 

c. Expor os reflexos para o Brasil, que é impactado pela crise na Venezuela. 

O problema do referido estudo será elucidado por meio do alcance dos objetivos 

intermediários elencados. Destaca-se, ainda, que a crise na Venezuela está em curso 

e que outros reflexos poderão surgir ao término deste trabalho.  

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

Este trabalho esclarecerá a crise venezuelana e suas verdadeiras razões, tendo 

como delimitação temporal a partir do final da década de 1990, com a chegada de 

Hugo Chávez ao Poder Executivo, até o início de 2019. A delimitação quanto ao 

espaço geográfico, que tem sido impactado pelos efeitos da crise venezuelana, está 

relacionada com o Brasil, a maior nação que faz fronteira com a República Bolivariana 

da Venezuela. 

O país tem sofrido os impactos da crise econômica mundial, principalmente, pela 

redução dos valores das commodities, como o petróleo, base da economia 

venezuelana. A morte de Hugo Chávez, em 2013, o líder do Bolivarianismo ou 

Socialismo do Século XXI, conseguiu, até certo ponto, conter as insatisfações internas 

do povo na primeira década de seu governo. 

Outrossim, serão observados os aspectos da crise, sob o enfoque psicossocial 

e seus reflexos. Assim, o espaço estudado compreenderá a Venezuela e sua 

conjuntura atual, apresentando os desdobramentos da crise para o Brasil.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Esta seção busca, de forma sucinta, discorrer sobre os tópicos principais que 

justificam essa obra. Assim, a relevância desta pesquisa está apoiada em alguns 

aspectos importantes, os quais serão relatados a seguir. 
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A Venezuela é um país de grande instabilidade política e econômica, que 

resultou em mazelas, de difícil solução, para a população, desde o final da primeira 

década do século XXI. O país foi considerado o 2º mais perigoso do mundo devido à 

alta taxa de homicídios. No cenário mundial, o país encontra-se no foco dos temas da 

agenda internacional, despertando a preocupação dos principais Estados e 

organismos (SCHARFENBERG, 2014). 

O governo do presidente Hugo Chávez implementou diversas políticas sociais, 

de caráter populista. A medidas adotadas estão relacionadas à concepção populista, 

que se refere ao conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao "povo", 

geralmente contrapondo este grupo a uma "elite", o qual Chávez identificou como o 

imperialismo norte-americano. Tais ações causaram inconsistências que resultaram 

no colapso da Venezuela (POLITIZE, 2017). 

A Venezuela tem ocupado posição de destaque mundial, haja vista que possui 

a maior reserva global de petróleo. Contudo, esse fator não consolidou o país como 

grande potência regional. As medidas assistencialistas do governo Chávez aliadas à 

queda mundial do preço do petróleo traduziram-se em dificuldade econômica, 

revertendo o progresso conquistado na primeira década do governo de Hugo Chávez 

(BARBOSA, 2016). 

Alguns aspectos estiveram nas principais pautas mundiais, como as ações 

rígidas do regime não democrático do presidente Nicolas Maduro. O atual chefe do 

Poder Executivo da Venezuela é acusado de praticar o desrespeito total aos direitos 

humanos e as instituições, reprimir adversários políticos e opinião pública, o que pode 

ser considerado um dos fatores que resultou em grave crise migratória de 

venezuelanos para os países fronteiriços (AFP, 2017).  

Destarte, este trabalho avulta de importância, haja vista que o leitor identificará 

alguns problemas mundiais, que estão presentes na América do Sul. As razões e 

consequências da crise venezuelana são assuntos nos principais fóruns 

internacionais, o que demonstra a relevância do assunto. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, porque baseou sua fundamentação na investigação de assuntos 

relacionados à crise na Venezuela e seus reflexos para os países fronteiriços em 
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livros, manuais e artigos de acesso livre ao público em geral, bem como aqueles 

disponibilizados em fontes confiáveis pela rede mundial de computadores. 

Acerca da maneira de abordar o problema neste trabalho, foi utilizada, quanto à 

forma, a pesquisa qualitativa, que dispensa o uso de técnicas estatísticas. A pesquisa 

qualitativa esteve relacionada à técnica de abordagem, no sentido que o pesquisador, 

que é parte integrante do processo, interpreta os fenômenos e concede-lhes 

significados.  

No que tange ao alcance do objetivo geral, esta pesquisa foi descritiva, porque 

ressaltou as características de uma população e estabeleceu correlações, e 

explicativa porque tornaram os fatos descritos inteligíveis. Assim sendo, foi também 

um trabalho bibliográfico e documental, em que foram utilizados livros, manuais e 

trabalhos acadêmicos, além de consultas à documentos. 

O universo do estudo foram os principais fatos, desde o início do século XXI, 

relacionados à crise venezuelana e seu entorno. Como principais amostras foram 

utilizadas duas do tipo não probabilísticas e classificadas como sendo por 

acessibilidade, sendo elas a crise humanitária, econômica e política da Venezuela e 

os reflexos percebidos pelo Brasil. 

Desse modo, o universo selecionado foi a Venezuela e seus principais atores 

envolvidos na crise do país. O enfoque considerado foi a expressão psicossocial do 

poder nacional. 

Nesse ínterim, as amostras por acessibilidade foram coletadas em dados de 

instituições da América do Sul. Também foram estudadas as informações 

disponibilizadas em artigos científicos e obras que elucidem as características 

principais da crise venezuelana e seus impactos no entorno do país, bem como os 

possíveis problemas.  

Essa pesquisa iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica na literatura em livros, 

manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, internet, teses e dissertações, com 

dados pertinentes ao assunto. Nessa oportunidade, foram levantadas as 

características da crise na Venezuela e esclarecidas algumas dessas raízes e feita 

uma breve análise da atual situação, sob o enfoque psicossocial. Logo, foram 

abordados os reflexos da crise para o Brasil.  

Por conseguinte, para a análise das informações de interesse foi realizada uma 

revisão de literatura conforme as fontes de buscas, como sites e artigos científicos da 

Rede de Bibliotecas Integradas (REDEBIE); livros e monografias da Biblioteca da 
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Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME); periódicos da Comissão 

de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e artigos de sites 

confiáveis no Google Web. 

 A estratégia de busca, para as bases de dados eletrônicas, utilizou os termos, 

como "Crise na Venezuela”, “Reflexos para o Brasil” e “Crise Humanitária 

venezuelana”, de acordo com as peculiaridades. As referências bibliográficas dos 

estudos relevantes serão revisadas, no intuito de encontrar artigos ainda não 

localizados na pesquisa. 

Os critérios de inclusão, que foram utilizados, são estudos publicados em outros 

idiomas, publicados a partir de 1998 até os dias contemporâneos e qualitativos que 

descrevam a crise na Venezuela e suas consequências para o Brasil. 

Como resultado da natureza do problema utilizou-se a abordagem que prioriza 

métodos qualitativos de pesquisa: a fenomenológica. Deste modo, foi executado um 

trabalho de interpretação dos dados alcançados em confrontação com os resultados 

das pesquisas bibliográficas e documentais.  

O método de tratamento de dados utilizado foi a análise de conteúdo, no qual 

foram realizados estudos de textos para se obter a fundamentação teórica para se 

confirmar ou não a hipótese apresentada. 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo a ser realizado, pois não contemplou, dentre outros aspectos, 

o estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos em 

estudo. 

Ademais, é importante ressaltar que o assunto está em processamento, ou seja, 

o cenário caótico da Venezuela ainda se mantém, juntamente com todos os seus 

reflexos, que estão ultrapassando suas fronteiras. Assim, o grau de incerteza aumenta 

e torna-se árduo tecer conclusões precisas acerca da temática em estudo.  

 

3 AS RAÍZES DA CRISE VENEZUELANA E ATUAL SITUAÇÃO, SOB O ENFOQUE 

PSICOSSOCIAL 

 

Esta seção promoveu um debate acerca dos principais pontos que servem como 

lente conceitual para consecução da presente pesquisa. Assume-se a importância da 

compreensão de todos os fatos, sob o enfoque psicossocial, que resultaram na crise 
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venezuelana e as consequências para esse país. É importante iluminar que esse 

colapso do país trouxe efeitos para o Brasil. 

O entendimento das raízes da crise venezuelana é fundamental para 

compreensão da situação atual. Nesse viés, o estudo inicia com a assunção de Hugo 

Chávez, em 1998, o qual foi vitorioso na eleição, pelo Movimento Quinta República 

(MVR). A presidência para Chávez representava o controle do petróleo, grande fonte 

de recursos para o país, e uma ruptura à política neoliberal vigente (MENDICELLI, 

2013).  

A compreensão da problemática social venezuelana relaciona-se com o contexto 

da história política do país. Nesse enfoque, o Pacto Punto Fijo, firmado no final da 

década de 1950, partilhou o poder entre os dois principais partidos, a Ação 

Democrática e o Comité de Organização Política Eleitoral Independente (COPEI). 

Uma democracia débil que proporcionava estabilidade política ao país enquanto o 

aumento do preço do barril de petróleo preservava a economia. Essas duas bases 

política e econômica possibilitaram a Venezuela passar pelo período turbulento da 

década de 1970 sem que houvesse um golpe militar (MIGOWSKI, 2017). 

Nesse contexto, o modelo oligárquico, presente na Venezuela, não permitia que 

a renda gerada pelos dividendos do petróleo chegasse à maior parte da população. 

Esse ambiente de dificuldades tornou-se complexo com a adoção do neoliberalismo 

na Venezuela. O presidente Carlos Peres, no final da década de 1980, adotou uma 

política de austeridade, conforme a orientação do Consenso de Washington 

(MIGOWSKI, 2017). 

Assim, as medidas, que visavam a estabilização econômica, resultou reveses 

sociais e revoltas, fatos que fizeram com que Peres convocasse o Exército para 

avalizar seu governo. É neste período que a esquerda tenta derrubá-lo, sendo que um 

desses golpes fora orquestrado por um coronel das forças armadas, Hugo Chávez 

Frias. Este militar foi preso e pelo fato de ter assumido publicamente a 

responsabilidade pela conspiração, ganhou bastante popularidade no patamar 

nacional (MIGOWSKI, 2017). 

Nesse contexto, Hugo Chávez foi eleito com uma votação expressiva em 1998 

e iniciou seu primeiro mandato com o objetivo de realizar mudanças significativas, que 

estavam relacionadas aos interesses nacionalistas e de esquerda. As principais 

mudanças foram constitucionais, cujo objetivo era enfraquecer a oposição. Os 
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recursos de Chávez foram as Leis Habilitantes, cujos decretos davam poderes amplos 

ao presidente da república. (JUNIOR, 2013).  

O fortalecimento político, por meio de decretos-leis com posturas nacionalistas 

e radicais, tornou seu governo autoritário e centralizador, principalmente após a 

derrota da oposição por ocasião do referendo revogatório. Por conseguinte, as 

possibilidades de alternância do poder tornaram-se reduzidas (MACCOY, 2005). 

 O presidente Hugo Chávez convocou um plebiscito com intuito de obter apoio 

popular para realização de uma Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era que 

ao final dos trabalhos fosse promulgada a nova constituição. Assim, o chefe do 

executivo, por meio de um referendo popular obteve êxito ao final de 1999. O cargo 

de vice-presidente foi criado e a nomeação tornou-se exclusiva do Presidente da 

República (RAMIRO, 2018). 

Por conseguinte, a concentração de poder nas mãos de Chávez ficou 

evidenciada pela condução política do país, por intermédio de Leis Habilitantes. Dessa 

maneira, a Lei de Hidrocarbonetos, que estabeleceu medidas no setor petroleiro, e Lei 

de Terras, que tratava de reforma e desenvolvimento agrário, foram aprovadas. 

(VILLA, 2005). 

A população venezuelana aderiu a uma greve geral, em 2002, que durou dois 

dias. A mobilização esteve associada aos sindicatos de trabalhadores, que fizeram 

um longo protesto porque funcionários da Petróleo da Venezuela Sociedade Anônima 

(PDVSA) tinham sido demitidos, e foi somada a insatisfação geral pelo fracasso do 

governo no combate à pobreza e corrupção. Naquele evento, Chávez sofrera um 

rápido golpe de Estado por militares que anunciaram a sua renúncia e empossaram 

Pedro Carmona. Entretanto, após rápido período, Chávez reassumiu o governo. 

(BRASLAUSKAS, 2002). 

Destarte, no governo Chávez, os recursos de exportação, beneficiados com a 

alta do barril de petróleo nos anos 2000, foram utilizados para ampliar os 

investimentos sociais, o que resultou em grande apoio popular. Esses programas 

sociais direcionados para as populações de baixa renda, como as Misiones Sociales, 

priorizaram as áreas de educação, agrícola e necessidades básicas (D’ÉLIA, 2006).  

O projeto político adotado pelo governo de Hugo Chávez, conhecido como 

chavismo, tinha como objetivo recuperar o controle estatal sobre a economia, 

destinando recursos aos setores sociais e fomentando a democracia participativa. 

Nesse contexto, foram criados os Conselhos Comunitários, que correspondiam a uma 
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forma de organização de comunidades que avaliavam as políticas públicas (SEABRA, 

2010). 

A Venezuela liderou o crescimento econômico, nos anos de 2004 e 2005, na 

América Latina, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL). Assim, com uma taxa de 9% ao ano, tal fato contribuiu para a redução do 

desemprego, do trabalho informal e recuperação remuneratória. Esse bom 

desempenho econômico ocorreu devido ao aumento do valor do barril de petróleo, 

possibilitando a implementação do programa “missões sociais”, destinado a 

população em situação de pobreza, o que possibilitou Chávez obter um intenso apoio 

popular (UOL, 2005). 

O chavismo difundiu a proposta do socialismo do século XXI, incentivando outras 

nações latino-americanas a seguirem novos rumos políticos, de caráter nacionalista e 

contrário a política neoliberal. As reformas importantes, como a nacionalização das 

indústrias estratégicas e reservas naturais, foram características da política chavista. 

A empresa estatal PDVSA obteve a exploração exclusiva dos campos de petróleo, 

que, anteriormente, eram operados por empresas privadas estrangeiras, aumentando 

as taxas sobre a exploração (BBC, 2018). 

O governo venezuelano, por intermédio da PDVSA, assumiu o controle das 

atividades no Cinturão do Orinoco, no ano de 2007. Nesse interim, ocorreu o processo 

de nacionalização das atividades com hidrocarbonetos e restrição à liberdade de 

expressão, de maneira que a estação de rádio privada RCTV não tinha permissão 

para apresentar suas programações (EFE, 2013). 

A Milícia Nacional Bolivariana (MNB), criada em 2007 por Chávez, tem como 

missão principal a defesa integral do território com a atuação de civis. Entretanto, essa 

milícia tem sido utilizada para manter a ordem pública no país e sufocar os protestos 

contra o governo. Dessa forma, o Estado mantinha a população controlada e distante 

da participação nos processos democráticos (FOLHA, 2009). 

Outro aspecto do chavismo esteve relacionado à política externa. O presidente 

Hugo Chávez considerou os Estados Unidos da América (EUA) como principal inimigo 

ao desenvolvimento da Venezuela e direcionava duras críticas à política externa norte-

americana. Ademais, tinha controvérsias com vários países da América Latina, 

especialmente aqueles com viés ideológico de direita, como a Colômbia que permitiu 

a utilização, pelos EUA, de bases militares em seu território (CASTILLO, 2009). 
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Nesse sentido, a Venezuela procurou formar alianças, na América do Sul, na 

primeira década do século XXI, com países de mesmo alinhamento ideológico, como 

a Argentina, o Brasil, a Bolívia, o Equador e Uruguai. Ainda assim, Chávez procurou 

firmar acordos armamentistas com a Rússia (CASTILLO, 2009). 

A relação estreita da Venezuela com o Brasil foi intensificada, a partir de 2003, 

pelos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), com a chegada de Luís Inácio Lula 

da Silva ao Poder Executivo. A colaboração entre Chávez e Lula, adeptos das ideias 

do Socialismo do Século XXI, recrudesceu as ações governamentais entre os dois 

países (MORAES, 2016).   

As empresas brasileiras executaram grandes obras de infraestrutura, no período 

de intensa relação bilateral entre o Brasil e a Venezuela. A Odebrecht e a Andrade 

Gutierrez mantiveram grandes projetos nas áreas de transportes, minas e energia, o 

que resultou no fomento do comércio entre ambos países, garantindo a balança 

comercial superavitária para o Brasil (JULIBONI, 2013). 

Assim, em alguns anos, o governo de Hugo Chávez trouxe melhora significativa 

na área social. A inclusão e igualdade social, bem como o impacto cultural na 

mudança de valores e comportamentos, garantidos pelas Misiones Sociales 

favoreceram o líder venezuelano para que obtivesse o apoio incondicional da 

população. Todavia, essas políticas públicas tiveram um alto custo para sua 

manutenção (D’ÉLIA, 2006). 

Atualmente, cerca de um quarto da população da Venezuela necessita de ajuda 

humanitária urgente, conforme relatório da ONU enviado ao regime de Nicolás 

Maduro. De acordo com este estudo, cerca de 7 milhões de venezuelanos têm 

necessidades prioritárias urgentes de assistência e proteção (GLOBO, 2019).  

Além disso, este documento apontou alguns dados alarmantes sobre o colapso 

econômico e humanitário na Venezuela. A população venezuelana que vive na 

pobreza é cerca de 94% e na pobreza extrema é de 60 %, sendo que esses números 

representam um total de 3,7 milhões de pessoas subnutridas (GLOBO, 2019).  

Por conseguinte, no aspecto relacionado à saúde, cerca de 300 mil 

venezuelanos estão sob risco de morte, porque não tem acesso aos medicamentos 

para doenças como câncer, diabetes ou para controle do HIV. A situação é agravada 

pelo acesso restrito da população a água potável, saneamento e higiene (GLOBO, 

2019). 
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Nesse interim, o governo de Chávez implantou uma política cambial para segurar 

o valor do bolívar, a moeda local, e controlar a compra de dólares pela população, o 

que gerou um mercado paralelo da venda da divisa americana. Esse controle cambial 

trouxe um aumento significativo da corrupção, com desvio de dólares para o mercado 

paralelo. Dessa forma, o governo implementou manobras diversas, como a criação de 

bandas cambiais distintas, no intuito de estimular o aumento da produção nacional e 

evitar a crise financeira. Entretanto, a corrupção e a alta demanda fizeram a inflação 

disparar (BBC, 2018). 

A Venezuela demonstrou alto grau de endividamento em relação ao países 

latino-americanos. A estatal PDVSA acumula muitas dívidas, sendo que não houve 

investimento em infraestrutura e a empresa sofre, atualmente, com má gestão e alto 

grau de corrupção. O recurso de exportações do combustível foi direcionado para 

sustentar programas sociais, e o chavismo não se preocupou com o desenvolvimento 

agrícola e industrial do país. Assim sendo, o governo não investiu na própria indústria 

do petróleo, acarretando a queda na produção de barris e consequentemente na 

escalada da crise atual (BBC, 2018). 

Outrossim, a Venezuela tem assistido a um êxodo maciço da sua população. Os 

nativos procuram fugir da pobreza, da hiperinflação, da falta de serviços públicos e da 

escassez de bens de primeira necessidade e ainda amargam algumas outras 

consequências da crise, como o déficit habitacional, as altas taxas de criminalidade e 

o desemprego (AFP, 2018). 

Nesse sentido, mais de 5 mil pessoas abandonam a Venezuela todos os dias. 

Atualmente, aproximadamente mais de 3,4 milhões vivem como imigrantes ou 

refugiados em países vizinhos (GLOBO, 2019). 

Ao longo de 14 anos de poder, em vez contribuir para saída de boa parte da 

população dos rigores da pobreza e da miséria, Chávez fartou os miseráveis com seu 

assistencialismo agressivo e manteve intocado o ciclo de reprodução da exclusão, sob 

o manto protetor do estado. Após a sua morte, em 2013, Nicolás Maduro, então vice-

presidente, assumiu o cargo e convocou novas eleições, tornando-se vitorioso e 

mantendo a plataforma política do chavismo (AZEVEDO, 2017). 

 Nesse contexto, a inflação, a insegurança e a escassez de produtos básicos já 

faziam parte do cenário da Venezuela em 2014. Naquele ano, manifestações de 

estudantes e opositores do governo eclodiram e resultaram em confrontos violentos e 
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42 mortes. Os problemas agravaram-se e a inflação passou a ser a maior do mundo, 

segundo o FMI (FRANCO, 2016). 

Assim, os problemas sociais e econômicos tornaram-se complexos. Os 

principais fatores que causaram esses problemas foram a alta dependência da 

importação de bens, a queda do preço do petróleo e o controle estatal de produção e 

distribuição de produtos básicos (FRANCO, 2016). 

O governo Maduro, sob a ótica das políticas de esquerda bolivarianistas, optou 

pelo congelamento de preços da cesta básica e controle cambial, ambos na tentativa 

de garantir a aquisição de itens de primeira necessidade e de frear a saída de recursos 

do país. Porém, essas medidas tiveram efeitos colaterais agudos como a crise de 

desabastecimento que assolou o país e o mercado negro de mercadorias (TERRA, 

2014). 

A violência é uma das causas da revolta da sociedade venezuelana. Com uma 

das taxas de homicídio mais altas do mundo, a população questiona a impunidade 

aos infratores e apontam as milícias armadas como parte responsável pelo atual 

cenário. As manifestações nas ruas se dividem entre apoiadores e opositores do atual 

governo de Nicolás Maduro, o qual tenta frear os protestos e alega que sua 

administração estaria enfrentando uma “tentativa de golpe de nazifascistas” (TERRA, 

2014). 

Na tentativa de supervalorizar a moeda venezuelana, o governo provocou 

distorções de valores que causaram a crise de desabastecimento e contribuíram para 

um cenário de hiperinflação. Ademais, o governo passou a imprimir mais dinheiro para 

cobrir o rombo nas contas públicas devido à queda do preço do petróleo e redução no 

fluxo de divisas, gerando cada vez mais inflação (BBC, 2018). 

A escassez de remédios levou a Assembleia Nacional (AN), o parlamento 

venezuelano, a decretar “crise humanitária”. O racionamento de energia e a série de 

“apagões”, as longas filas nos supermercados e o aumento da criminalidade 

aumentaram o descontentamento social, os protestos e os saques, tornando o 

governo da Venezuela um alvo de críticas da comunidade internacional (VALERIO, 

2017). 

A oposição na Venezuela conquistou, em 2015, a maioria das cadeiras na AN, 

revertendo quase duas décadas de domínio dos socialistas representados pelo 

presidente Nicolás Maduro. De acordo com os opositores, a intenção era aprovar as 
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leis que permitiriam a libertação de prisioneiros políticos e reverter as indicações do 

Judiciário feitas pelo governo atual (BBC, 2015). 

Nesse contexto de agitação política e queda brusca do preço do petróleo no 

comércio internacional, Nicolás Maduro decretou o Estado de Emergência Econômica, 

em 2016. Tal medida permitia ao governo, entre outras atribuições, dispor de recursos 

sem o controle do parlamento, assim como de bens e mercadorias de empresas 

privadas para garantir o abastecimento, além de restringir o sistema monetário e o 

acesso à moeda local e estrangeira (UOL, 2017). 

Outra situação complexa venezuelana foi o Tribunal Superior de Justiça (TSJ) 

extinguir a imunidade parlamentar da oposição na AN, de modo a expurgar os 

opositores. Assim, o TSJ, órgão alinhado ao governo Maduro, concedeu ao presidente 

poderes especiais, o que enfraqueceu o Poder legislativo e aumentou a insatisfação 

de grande parte da população e provocou reações no cenário internacional (PRESSE, 

2017). 

O quadro de grave crise econômica na Venezuela teve como resultado um 

intenso fluxo migratório para o norte do Brasil e outros países. O maior deslocamento 

da América Latina acendeu o alarme nos vizinhos. A fuga desenfreada de 

venezuelanos ganhou contornos xenófobos, com medidas arbitrárias do outro lado da 

fronteira com Brasil, Equador, Colômbia e Peru (COHEN, 2018). 

A AN, controlada pela oposição, declarou, em 2017, o "abandono de cargo" do 

presidente Nicolás Maduro, intensificando o embate político em curso no país. A 

Assembleia avaliou que o presidente não tem cumprido suas obrigações 

constitucionais em meio à grave crise econômica e encaminhou uma petição por 

novas eleições (MARCO, 2017). 

A redução de relações diplomáticas dos integrantes do Grupo de Lima e a 

suspensão do país pelo bloco Mercosul promoveram um certo isolamento da 

Venezuela, no contexto da América Latina. O Grupo de Lima, composto por 12 nações 

da América Latina, foi criado para abordar a crítica situação da Venezuela e buscar 

uma forma de restauração democrática. O Mercosul utilizou a cláusula democrática, 

por meio do Protocolo Ushuaia, para suspender a Venezuela no bloco. Cada país tem 

atualizado os boletins sobre os riscos de investimentos do setor financeiro e bancário 

no país, buscando isolar o governo Maduro em função do que acreditam ser uma falsa 

democracia (GOUSSINSKY, 2018). 
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Além disso, a oposição venezuelana saiu às ruas, pela terceira vez em cinco 

anos, contra o presidente Nicolás Maduro. O chavismo conseguiu debelar, no período 

de 2014 a 2017, as manifestações e desarticular a força política da oposição, a Mesa 

da Unidade Democrática (MUD), após rígida repressão. A MUD, sob nova liderança, 

se reorganizou, interna e externamente, para tentar tirar o chavismo do poder. 

Entretanto, a perseguição aos líderes surtiu efeito, como a saída do país de Julio 

Borges, Antonio Ledezma e David Smolansky, a prisão de Leopoldo López e a perda 

de direitos políticos de Henrique Capriles (EXAME, 2019). 

Ademais, com as principais lideranças opositoras presas ou no exílio, coube a 

Juan Guaidó, um desconhecido, assumir o comando da AN, que existe, formalmente, 

mas sem poderes reais. O deputado do Voluntad Popular, partido de López, liderou 

um novo plano para assumir interinamente a presidência do país e, com apoio popular, 

convocar novas eleições. Dessa forma, Guaidó propõe a realização de uma transição 

pacífica, oferecendo anistia a chavistas descontentes com Maduro, tanto no Exército 

quanto na burocracia estatal (EXAME, 2019). 

Assim, do que foi exposto, percebe-se que é relevante conhecer todos aspectos 

que envolvem a crise venezuelana. Diante desse sucinto histórico, pode-se abordar 

sobre as características da RBV e verificar se esse país se configura como um Estado 

Falido. 

  

4 A VENEZUELA E A FALÊNCIA ESTATAL 

 

Os Estados Nacionais são as unidades básicas de análise da ordem 

internacional e sua finalidade é organizar as atividades humanas no interior de 

determinado território. Nessa base territorial, o Estado pode exercer sua autoridade 

sobre as pessoas, tendo como limite as suas fronteiras (ROTBERG, 2003).  

As consequências da falência estatal interferem nas Relações Internacionais 

entre os Estados. Dessa forma, as organizações internacionais e as grandes nações 

desenvolvidas lidam com outros Estados, no intuito de dirimir os conflitos internos e 

emergências humanitárias, dando um suporte para as populações e aos próprios 

Estados falidos (ROTBERG, 2003). 

O significado de “Estado Falido” refere-se a uma entidade que não consegue 

realizar as funções inerentes ao ente estatal. Desse modo, o Estado Nacional é uma 

instituição de autoridade política soberana sobre um território e apresenta três 
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funções, como ser uma fonte reconhecida de identidade e uma arena da política, como 

instituição e organização para tomada de decisões e como garantidor da segurança 

para sua população (SOUZA, 2010). 

Os Estados fracos demonstram-se como ameaças à ordem internacional. 

Apresentam-se frágeis por serem fonte de conflitos, propícios a atuação de grupos 

terroristas e ações que desrespeitam os direitos humanos. Dessa forma, o 

fortalecimento dos Estados frágeis, por intermédio da coordenação de esforços, é uma 

tarefa vital para a segurança internacional (WERBERICH, 2018). 

De acordo com a referência conceitual de Estado Falido, observa-se os 

argumentos e elementos característicos desse conceito. A partir dessa lente 

conceitual, passa-se a verificação da ocorrência de uma falência estatal na RBV, 

apresentando, na sequência, quais são os reflexos para o Brasil. 

Durante a Guerra Fria, período compreendido entre 1945 e 1991, ocorreu a 

sobrevivência de muitos Estados frágeis. Esse confronto ideológico bipolar, entre o 

capitalismo e comunismo, foi protagonizado por EUA e URSS. Nesse contexto, havia 

um suporte de ambos países aos demais Estados. Entretanto, a grande maioria 

deixou de receber um suporte, a partir da década de 1990, e isso resultou na criação 

de Estados Nacionais fracos que entraram em colapso nessas duas últimas décadas. 

Nesse interim, os Estados, propensos a falência, demonstram oportunidades 

para o fortalecimento de forças terroristas, movimentos rebeldes e outros atores não 

estatais, os quais interferem na estabilidade. Diante disso, passam para a mobilização 

de mais adeptos, treinam grupos insurgentes e controlam recursos e áreas, cuja 

responsabilidade deveria ser exclusiva do Estado. 

Segundo Fukuyama (2005), os Estados falidos deixaram de ser eficazes nas 

áreas de defesa, ordem e saúde pública, proteção do meio ambiente, educação, 

desenvolvimento industrial e redistribuição de riqueza. Os serviços essenciais são 

deteriorados e a corrupção é generalizada nas agências governamentais, de maneira 

que a economia entra em recessão com o decréscimo do Produto Interno Bruto (PIB) 

e os índices de pobreza tornam-se elevados. 

Segundo Rotberg (2003), é possível identificar algumas características e 

indicadores principais do enfraquecimento dos Estados. Estes poderiam ser 

classificados, segundo uma tipologia, em Estados fortes, fracos, falidos e em colapso. 

Nesse contexto, os Estados fortes têm o controle sobre seu território e 

proporcionariam uma variedade de bens públicos para sua população. Enquanto os 
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Estados fracos apresentariam separações étnicas, religiosas ou outro tipo de 

antagonismo interno que poderiam gerar conflitos e teriam uma capacidade limitada 

para a distribuição de bens públicos. 

Por conseguinte, os Estados falidos proporcionariam uma limitada quantidade 

de bens públicos essenciais. Aos poucos, esses bens seriam fornecidos por atores 

não estatais e o Poder Legislativo não teria capacidade decisória. Logo, a 

infraestrutura estaria deteriorada e a economia estaria direcionada para o benefício 

de atores próximos ao poder. Assim sendo, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita são aquém das demais nações, além 

do que os índices de corrupção são elevados (ROTBERG, 2003). 

Além disso, os Estados em colapso seriam aqueles que estão falidos e 

extremamente comprometidos. Nesse cenário teria uma disputa pelo controle do 

governo. Assim, a segurança e os demais bens públicos seriam obtidos por meio de 

iniciativa privada (ROTBERG, 2003). 

Outro aspecto é que alguns problemas estão associados com a falência estatal 

e possuem impacto global. Dessa maneira, as consequências são perversas, como 

os fluxos migratórios forçados que, na maioria das vezes violam os princípios dos 

direitos humanos, levam à propagação da violência, ameaçando a estabilidade 

regional (WERBERICH, 2018). 

Observa-se tensões entre as comunidades internas e em alguns casos as 

hostilidades são agravadas pela existência de fontes de recursos minerais, o que gera 

uma crescente violência criminal. Assim, na medida em que ocorre o enfraquecimento 

estatal, a desordem e o não cumprimento da lei tornam-se generalizados (ROTBERG, 

2004). 

Nesse contexto, a tendência de resistência à falência estatal sofre decréscimo 

a partir do surgimento de milícias armadas ou quando as forças de segurança se 

tornam grupos semiautônomos. Logo, grupos rebeldes e milícias se estabelecem em 

uma competição pelo controle do território, da população e dos recursos do Estado. 

Diante disso, a transição do enfraquecimento estatal para a falência é irreversível. 

(KLARE, 2004) 

Destarte, a falência é identificada em situações em que é notória a 

incapacidade de prover serviços básicos.  Nesse aspecto, o cidadão está distante de 

sistemas de educação, saúde, comunicação e transporte, sendo que aqueles 

existentes são decadentes e somente uma parcela da população consegue o acesso. 
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Tais sistemas apresentam características ligadas aos indicadores relacionados ao 

analfabetismo, a mortalidade infantil, a quantidade de pessoas portadoras do vírus 

HIV e baixa expectativa de vida (ROTBERG, 2003). 

Diante disso, a incapacidade do Estado em prover segurança eficiente para sua 

população é a característica mais importante da falência. Tal aspecto está ligado aos 

altos níveis de violência, de maneira que outros bens públicos somente poderiam ser 

fornecidos pelo Estado se a segurança fosse garantida no interior do território. Assim, 

a insegurança está relacionada com um elevado nível de corrupção, haja vista que os 

recursos financeiros são controlados por uma pequena elite e são, geralmente, 

investidos em outros lugares, o que incrementa a falência econômica estatal e tem 

como consequência a pobreza extrema, o desemprego e o surgimento de áreas 

dominadas pelo crime (ROTBERG, 2003). 

Além disso, a adoção de uma política macroeconômica ruim interfere, no médio 

prazo, na capacidade do Estado em dar respostas eficientes face às dificuldades 

apresentadas. Esse aspecto o torna mais vulnerável a falência, até o ponto em que 

deixa de prover bens públicos para os cidadãos. Além do mais, outros fatores externos 

desencadeiam a falência estatal como as flutuações no preço de commodities, bem 

como efeitos climáticos prolongados (ROTBERG, 2003). 

Outrossim, diante características citadas anteriormente, observa-se que, a 

situação atual da Venezuela, é razoável a classificação como um Estado falido, haja 

vista que os serviços públicos são ineficientes. Segundo relatório da Organização 

Não-Governamental Human Rights Watch, em que especialistas em saúde 

examinaram o colapso médico venezuelano, ocorreu um recrudescimento expressivo 

de doenças infectocontagiosas. Dessa forma, a disseminação de doenças, que 

poderiam ser evitadas por meio de vacinas, como o sarampo e difteria atingiu grande 

parcela da população do interior, bem como houve um aumento na transmissão de 

doenças infecciosas como a malária e a tuberculose (GLOBO, 2019). 

Além disso, o país apresentou um aumento nos índices de mortalidade materna 

e infantil. Tais aspectos são alarmantes de maneira que a segurança alimentar se 

encontra em situação crítica e está elevada a desnutrição infantil, o que resultou em 

procura de alimentos, pela população, em meio ao lixo espalhado pelas ruas das 

cidades Venezuelanas (GLOBO, 2019).   

Nesse sentido, a Organização Internacional The Fund for Peace (FFP) elaborou 

um ranking anual de Estados frágeis, em um total de 178 países. Esta pesquisa 
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observou doze fatores de instabilidade, como por exemplo segurança, declínio 

econômico, desenvolvimento econômico desigual, legitimidade do estado, serviços 

públicos, pressões demográficas, refugiados e deslocados internos e intervenção 

externa. Assim, o índice de Estados frágeis foi desenvolvido pela FFP para avaliar a 

vulnerabilidade dos que estão predispostos ao colapso (FUNDFORPEACE, 2019). 

Destarte, da análise dos dados fornecidos pelo FFP, a Venezuela ocupa a 32ª 

posição no ranking, entre 178 países, e obteve 89,3 pontos de perspectiva no índice 

de Estados Frágeis, o que demonstra que o país obteve o sexto ano consecutivo de 

declínio. Ainda, essa pesquisa esclarece que o alto índice de corrupção, o aumento 

de doenças como AIDS e Zika, a deterioração de serviços públicos como o 

policiamento e eletricidade nas áreas urbanas, as pressões demográficas, além do 

recrudescimento da mortalidade e da insegurança alimentar, representam um elevado 

estágio de colapso. Dessa forma, a Venezuela apresenta um quadro crítico que pode 

ser classificada como um Estado Frágil. (FUNDFORPEACE, 2019). 

Além disso, o país pode ser considerado um Estado em falência por uma gama 

variada de motivos. É notório o desrespeito aos direitos humanos na repressão aos 

oposicionistas ao Governo Maduro e a corrupção está intrínseca no alto nível do 

sistema político governamental e nos órgãos do Judiciário. Ainda, as fronteiras 

venezuelanas não possuem um efetivo controle, de modo que favorecem os fluxos 

migratórios para países vizinhos, como ocorre em Roraima no Brasil (RAMIRO, 2018). 

A economia da Venezuela está muito fragilizada. O bolívar, moeda nacional, 

está altamente desvalorizada em relação ao dólar americano. Além do mais, o país 

apresenta hiperinflação, a maior do mundo, e o PIB retraiu cerca de 17,7% em 2018, 

fruto da queda acentuada da produção e exportação de petróleo, o que favorece a 

instabilidade interna (UOL, 2018).  

Isto posto, o Estado Brasileiro tem no seu entorno a Venezuela, um Estado que 

tem a tendência a tornar-se falido, conforme os índices supracitados que são 

compatíveis com essa definição, sendo aquele país uma fonte constante de 

instabilidade e propagação de problemas para os países adjacentes na América do 

Sul. Assim sendo, o Brasil, como ator relevante no cenário internacional, deve 

estabelecer medidas que demonstrem sua capacidade de liderança no continente sul-

americano, além de mitigar os impactos resultantes da crise venezuelana. 
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5 OS REFLEXOS DA CRISE VENEZUELANA PARA O BRASIL 

 

Os reflexos do colapso estatal venezuelano são inúmeros para a população do 

país, bem como para os países fronteiriços, como o Brasil. Desse modo, no intuito de 

esclarecer esses impactos dessa crise para o Estado Brasileiro, faz-se necessária 

essa abordagem, destacando aqueles que o Brasil tem como maximizar os aspectos 

positivos e minimizar os negativos. 

Por conseguinte, a América Sul vivencia uma crise humanitária sem proporções 

e que transborda problemas para os outros países da América Latina. O vetor desse 

fenômeno é a crise venezuelana, haja vista que o país não apresenta condições 

razoáveis para que seu povo viva com dignidade, repelindo-os para fora de seu país 

(LAFUENTE, 2017). 

O fluxo migratório de venezuelanos tem como refúgio o Estado de Roraima, 

principalmente as cidades de Pacaraima e Boa Vista. A capital roraimense registrou o 

acolhimento de 40 mil imigrantes, o que corresponde a cerca de 10% da população 

da cidade. Essas pessoas fogem da fome e almejam escapar da severa escassez de 

remédios, da instabilidade política e de uma inflação de cerca de 700%, que 

desvaloriza a moeda e faz com que muitas pessoas procurem comida no lixo (COSTA, 

2018). 

Desse modo, face à presença venezuelana, principalmente em Roraima, o 

Governo Roraimense decretou Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional para os municípios de Boa Vista e Pacaraima. Tal medida visa angariar 

recursos federais para lidar com os óbices nesse setor. Ressalta-se que foi criado 

também um Gabinete Integrado de Gestão de Migrações, a fim de coordenar os 

esforços perante tal problema. (FRANCHI, 2017). 

A cidade de Boa Vista tem sofrido os maiores impactos desse deslocamento 

venezuelano. O município tinha dificuldades em fornecer os serviços básicos à 

população local, ultimamente tem sofrido um inchaço considerável na prestação de 

serviços nas áreas de educação pública, de assistência médica e de segurança 

pública (COSTA, 2018).  

No que tange ao sistema de saúde, o governo de Roraima declarou a ocorrência 

de um surto de sarampo no estado, devido à proliferação do vírus causado pela 

ausência de tratamento e medicamentos na Venezuela. Foi realizada uma campanha 

de vacinação para mitigar a epidemia. Nesse contexto, além do aparecimento de 
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doenças erradicadas no Brasil, outro fator foi a sobrecarga de gastos no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (MARQUES, 2018). 

Nesse contexto, a ampliação de recursos destinados à saúde é uma 

consequência imposta pelo colapso venezuelano. Assim, o Ministério da Saúde 

repassou R$ 31 milhões para Roraima, em 2017, no intuito de ampliar a capacidade 

de atendimento no SUS e mitigar os danos causados nos diversos setores do estado, 

principalmente na saúde pública (NUNES, 2017). 

Por conseguinte, foi publicado o Decreto nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, 

com repasse de R$ 190 milhões para o Ministério da Defesa (MD), que possibilitou a 

instalação de um hospital de campanha em Pacaraima-RR e a coalizão de instituições 

federais face ao acolhimento de pessoas. Além disso, as Forças Armadas têm atuado 

na construção de abrigos, compra de produtos de higiene pessoal e na ampliação de 

postos de triagem ao longo da fronteira com a Venezuela (SOUZA, 2018). 

No tocante à área educacional, no período de 2015 a 2017, o número de crianças 

venezuelanas matriculadas em escolas da rede municipal de ensino, de Boa Vista, 

cresceu 1.064%. A rede municipal ampliou de 53 para 564 alunos de origem 

venezuelana, o que resultou em impacto na qualidade do ensino e no aumento de 

recursos do Estado Brasileiro. O setor extrapolou suas capacidades de absorção de 

alunos, devido aos óbices, como vagas, capacitação de professores e recursos 

disponíveis (GLOBO, 2017). 

Outro aspecto está relacionado à mão-de-obra no Estado de Roraima. Ocorreu 

um aumento do desemprego devido à grande quantidade de venezuelanos 

disponíveis para trabalhar e a baixa capacidade de absorção dessa mão-de-obra. Tal 

aspecto tem contribuído para o desemprego de brasileiros, que foram substituídos 

pela força de trabalho venezuelana barata, e no aumento do trabalho informal, o que 

prejudica a arrecadação fiscal brasileira (RAMALHO, 2018). 

Um reflexo da crise é o aumento da violência no Brasil. A massa de imigrantes 

venezuelanos desocupados volta-se para o crime. O estado de Roraima registrou uma 

alta na incidência de crimes e, consequentemente, na detenção de venezuelanos. 

Este aspecto impacta o sistema carcerário do estado, bem como, os recursos que o 

país deverá repassar para os Órgãos de Segurança Pública (OSP) para a ampliação 

da investigação policial (ROXO, 2016).  

Por conseguinte, a crise humanitária venezuelana tem como reflexo o 

adestramento das Forças Armadas em ações de apoio e nas Operações de Garantia 
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da Lei e da Ordem (GLO). A 1a Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Boa Vista, 

tem atuado na Operação Acolhida na recepção de imigrantes e nas operações de 

controle populacional, como Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE), ao 

longo da BR-174, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública (CHAVES, 

2019). 

Outrossim, o desencadeamento da Operação Acolhida foi um reflexo importante 

da postura política adotada pelo Brasil. Tal operação tem como objetivo a organização 

de atividades necessárias ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade 

provocada pela crise humanitária.  Assim, estas atividades têm sido satisfatórias na 

destinação correta de imigrantes, seja na absorção pelo mercado de trabalho local, 

seja na interiorização no Brasil como ocorre em São Paulo e Minas Gerais, ou retorno 

seguro à Venezuela. (BLOG DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). 

Outro impacto relevante para o Brasil foi o afastamento de relações diplomáticas 

entre os países no MERCOSUL. Com o recrudescimento do colapso venezuelano nos 

últimos anos, a cúpula do bloco, liderada pelo Brasil, decidiu pelo afastamento da 

Venezuela após a destituição do Parlamento realizada pelo Governo Maduro. Este ato 

significou uma ruptura da ordem democrática para os integrantes do bloco. (FRANCO, 

2017).  

Além disso, os governos do ex-presidente Temer e do Presidente Bolsonaro 

adotaram um certo distanciamento das relações com o governo Maduro, haja vista as 

diferenças ideológicas. Entretanto, o intenso fluxo de venezuelanos para o Brasil fez 

com que o chefe do Executivo do Brasil endurecesse a postura e responsabilizasse 

Nicolás Maduro pelo intenso fluxo migratório para o Brasil. (SALVADOR, 2018). 

Destarte, esse gradual afastamento nas relações com a Venezuela teve como 

reflexo a redução de investimentos brasileiros e relações econômicas naquele país. 

Dessa maneira, este fato tem contribuído para a aproximação do Governo Maduro 

com a Rússia e China, o que tem fortalecido a presença geopolítica desses países na 

América do Sul e relativizado a liderança brasileira no seu entorno estratégico (FGV 

ENERGIA, 2017). 

Outro reflexo dessa crise é o problema energético em Roraima. O estado tem 

sofrido com diversos “apagões” por não estar conectado ao sistema nacional e ser 

dependente de hidrelétricas venezuelanas. Tal crise energética tem como uma das 

causas a falta de manutenção dos equipamentos de distribuição de energia. Esse 

aspecto tem agravado o quadro, porque o Brasil tem gerado mais energia a partir de 
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usinas térmicas, o que encarece o valor da energia elétrica. Além disso, o governo 

estadual pressiona o governo federal para que tenha celeridade na conclusão da obra 

do linhão de Tucuruí (VALENTE, 2019). 

Ademais, outro reflexo importante é o recrudescimento de práticas xenofóbicas 

no Brasil. Este aspecto fica evidente quando o migrante apresenta dificuldades no 

acesso aos serviços públicos e ao emprego. Estes venezuelanos têm sido vítimas de 

agressões causadas por brasileiros. No estado de Roraima, a xenofobia foi 

identificada nos postos de saúde, onde existe uma certa dificuldade do venezuelano 

em receber um bom atendimento, sendo a justificativa de moradores locais que a 

presença maciça de migrantes prejudica o atendimento satisfatório. Dessa forma, o 

governo brasileiro, por meio da Operação Acolhida, tem mitigado esse impacto 

negativo, fornecendo atendimento médico e odontológico e coordenando atividades 

entre as agências do governo estadual e federal (GLOBO, 2018). 

Outrossim, a concentração de venezuelanos em Roraima tem estimulado a 

prostituição de jovens mulheres. Tal aspecto está relacionado a indisponibilidade de 

empregos e pela necessidade de terem condições mínimas de sobrevivência. Desse 

modo, este fato tem impactado o Brasil, porque muitas mulheres estão se prostituindo, 

o que tem gerado um aumento de doenças sexualmente transmissíveis, além do que 

intensificou o tráfico de drogas nas áreas periféricas onde existem prostíbulos. 

(GLOBO, 2018). 

Além disso, outro reflexo são as ocupações desordenadas de venezuelanos em 

bairros periféricos de Roraima e Amazonas. O convívio desses imigrantes em abrigos 

superlotados de condições precárias intensifica a condição de extrema pobreza 

nessas regiões. Soma-se a isto o surgimento de redes de esgotos improvisadas à céu 

aberto entre os barracos, favorecendo a propagação de moléstias. Além do mais, os 

moradores sofrem com a insegurança gerada por furtos e homicídios e intenso 

consumo de drogas (G1, 2018). 

Finalmente, os fatos resultantes da crise venezuelana têm impactado as 

estruturas sociais brasileiras, principalmente o Estado de Roraima, que tem absorvido 

grande parte de imigrantes e precisam de recursos específicos do governo federal 

para mitigar os grandes impactos da migração. 

O aumento do risco está relacionado ao êxodo migratório e ao problema do 

tráfico de drogas. O país tornou-se, nos últimos anos, um trampolim de saída da droga 

sul-americana. Tal reflexo impacta diretamente na segurança interna do país 
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Colombiano, que tem combatido o tráfico de drogas internacional nas suas fronteiras 

(LAFUENTE, 2017). 

Outro reflexo da crise venezuelana é o atrito entre as nações da América Latina, 

cujo motivo é o fortalecimento de grupos criminosos colombianos. A Venezuela 

tornou-se uma saída das drogas da Colômbia, por intermédio da consolidação do 

Exército de Liberação Nacional (ELN) e de paramilitares do Bloco Norte, nos dois 

lados da fronteira. Essa questão preocupa o México, uma das rotas da droga 

colombiana, haja vista que existe a conivência de autoridades venezuelanas 

vinculadas ao tráfico de drogas, sendo que alguns destinos relevantes são para o 

Brasil e os EUA, por concentrarem grande população consumidora de drogas 

(LAFUENTE, 2017). 

A ampliação de áreas de cultivo de cocaína na Colômbia é um reflexo da crise 

na Venezuela. O cultivo de cocaína na Colômbia atingiu níveis recordes, com cerca 

de 188.000 hectares plantados, o que representa um aumento de 18% em relação ao 

ano anterior. Dessa maneira, as drogas cruzam a fronteira da Venezuela, sem que 

haja algum tipo de coordenação e fiscalização entre os exércitos de ambos países, o 

que gera uma maior preocupação de países, como o Brasil, que é um  dos corredores 

da droga para a Europa, sob controle de cartéis colombianos e mexicanos 

(LAFUENTE, 2017). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise venezuelana tem provocado inúmeros reflexos negativos para o povo. 

Além disso, o caos naquele país trouxe problemas graves, de complexa solução, para 

os países fronteiriços, como ocorre no território brasileiro. 

A República Bolivariana da Venezuela sofre com uma árdua instabilidade 

institucional. Por conseguinte, a isonomia dos poderes não é estabelecida de maneira 

plena e a aplicação das garantias fundamentais da Constituição Nacional não são 

efetivas. Além do mais, o poder do Estado tem sido utilizado para beneficiar uma 

parcela da sociedade e para reprimir oposicionistas ao governo de Nicolás Maduro, o 

que tem gerado manifestações de toda ordem no território venezuelano. 

A situação atual do país fora resultado de múltiplos fatores que combinaram 

com alguns aspectos inerentes ao ambiente internacional. Os serviços públicos 
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essenciais à população tornaram-se ineficientes nos últimos anos. Nesse interim, o 

Brasil teve que adaptar sua legislação aos ditames dos organismos internacionais 

para que pudesse receber um grande fluxo migratório de venezuelanos.  Além disso, 

o Estado Brasileiro teve que tomar medidas emergenciais nas áreas de saúde e 

segurança, como o estabelecimento de decretos e repasses de recursos para 

Roraima. 

A opção venezuelana pela dependência exclusiva dos recursos obtidos pela 

exportação de petróleo gerou instabilidade à saúde financeira do país. Além do mais, 

as políticas públicas, de cunho populista, implementadas por Chávez e Maduro nas 

últimas duas décadas não estavam equilibradas ao orçamento do país. Diante disso, 

a capacidade do Estado tornou-se frágil às demandas internas, o que causou um 

quadro de hiperinflação e desemprego, dificuldade de acesso aos insumos básicos e 

um caos no sistema de saúde venezuelano. 

As relações políticas entre o Brasil e a Venezuela, no período conhecido como 

Onda Rosa, em que ocorreu a ascensão de governos socialistas que predominaram 

na América do Sul, muitas medidas assistencialistas pautaram as ações de 

governantes latino-americanos. Essas atitudes, que não tinham um robusto 

planejamento econômico no longo prazo, aceleraram a crise no país bolivariano. 

Assim, o declínio venezuelano tornou-se evidente após a morte de Chávez, de modo 

que a população demonstrava uma carência aguda e mobilizava-se para protestar por 

melhoria na qualidade de vida e clamava por um suporte básico de remédios e comida. 

Destarte, diante da dificuldade de concretizar a integração regional, os 

governos da onda rosa promoveram algumas iniciativas que destacaram uma 

tentativa de inflexão na região. As principais propostas foram a Aliança Bolivariana 

para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), a 

União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade de Estados Latino-

Americanos e Caribenhos (CELAC), sendo que estas ideias influenciaram o Mercado 

Comum do Sul (Mercosul), bloco econômico da América do Sul, desenvolvendo um 

viés social a partir da primeira década do século XXI. A corrupção e a má gestão do 

dinheiro público foram evidenciadas em muitos países, o que desencadeou uma crise 

sem fim para o povo venezuelano. 

Nesse contexto, o Brasil apresentou um certo distanciamento político nos 

governos Temer e Bolsonaro, cujas ideias eram opostas a Nicolás Maduro. Tal 
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aspecto enfraqueceu a integração entre os países. Entretanto, diante do flagelo da 

população venezuelana, os governantes resolveram acolher o povo que buscava uma 

esperança de vida melhor no Brasil. Assim, a Operação Acolhida foi estabelecida no 

estado de Roraima e muitas necessidades básicas imediatas foram fornecidas, o que 

uma boa repercussão internacional para o Brasil, que tem se destacado como um país 

acolhedor de imigrantes. 

Observa-se, que a Venezuela, diante de grande desordem interna e economia 

em frangalhos, uma taxa de violência urbana altíssima, encaminhou-se ao colapso e 

a uma falência estatal.  O Brasil é um dos destinos mais procurados por venezuelanos, 

sendo que Roraima e suas cidades sofrem com a invasão de milhares venezuelanos 

que buscam refúgio. Dessa forma, o Brasil tem trabalhado pela interiorização dos 

venezuelanos em cidades pequenas, que possam absorver os imigrantes e dar 

suporte mínimo as famílias.  

Por fim, conclui-se que a complexidade da problemática venezuelana impõe ao 

Brasil, a necessidade de realização de ações integradas em diversas áreas, no intuito 

de garantir saúde, educação, trabalho e habitação para o povo brasileiro e aos 

milhares de imigrantes da Venezuela que acessam o território brasileiro. Entretanto, 

esses serviços essenciais estarão saturados nas grandes e médias cidades, haja vista 

que já sofrem com a alta taxa de desemprego no país, o que ressalta a possibilidade 

de realocação desses indivíduos para as pequenas localidades. Assim sendo, os 

reflexos dessa crise serão de difícil resolução, porque há uma degradação econômica 

dos países do entorno estratégico do Brasil.  
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