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RESUMO 
 
 
A República Bolivariana da Venezuela vive uma crise econômica e institucional sem 
precedentes na sua história, gerando um fluxo migratório que afeta alguns países da 
América do Sul. O cenário foi sendo paulatinamente montado, desde o governo de 
Hugo Chavez, permanecendo após a assunção de Nicolás Maduro à presidência, 
com políticas econômicas populistas, bem como por disputas partidárias, 
culminando com a atual crise. A população, sofrendo a carestia de gêneros básicos 
e a deficiência na prestação de serviços públicos, observa seus direitos 
fundamentais serem desconsiderados. Com isso, venezuelanos têm cruzado a 
fronteira em busca de melhores condições de vida no Brasil, mais especificamente 
em Roraima. Apresenta-se a coerência do alinhamento da legislação brasileira com 
as normas regionais e com os protocolos internacionais no tocante ao termo 
refugiado. Nesse sentido, o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil e a 
situação em que estes migrantes se encontram em território brasileiro possibilita 
verificar quais os impactos que esta migração desordenada gera para a nação 
brasileira, analisados sob o enfoque de fatores econômicos. Por fim, o estudo se 
justifica e se faz relevante, tendo em vista o crescimento do fluxo migratório de 
venezuelanos para o Brasil nos últimos anos e a tendência de agravamento da crise 
na Venezuela. Com isso, buscou-se apontar aspectos que contribuam para a 
eficiência no desenvolvimento de soluções a problemas gerados por essa migração, 
bem como no aproveitamento de oportunidades que advenham com ela. 
 

 

Palavras-chave: Venezuela; Migração; Impactos; Economia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The Bolivarian Republic of Venezuela is experiencing an economic and institutional 
crisis unprecedented in its history, generating a migratory flow that affects some 
countries in South America. Mature to the presidency, with populist economic 
policies, as well as party disputes, culminating in the current crisis. The population, 
suffering from a lack of basic foodstuffs and a deficiency in the provision of public 
services, observes their fundamental rights to be disregarded. As a result, 
Venezuelans have crossed the border in search of better living conditions in Brazil, 
more specifically in Roraima. The consistency of the alignment of Brazilian legislation 
with regional norms and with international protocols regarding the term refugee is 
presented. In this sense, the migratory flow of Venezuelans to Brazil and the situation 
in which these migrants are in Brazilian territory makes it possible to verify the 
impacts that this disordered migration generates for the Brazilian nation, analyzed 
under the focus of economic factors. Finally, the study is justified and relevant, in 
view of the growth in the migratory flow of Venezuelans to Brazil in recent years and 
the trend of worsening the crisis in Venezuela. With this, we sought to point out 
aspects that contribute to the efficiency in the development of solutions to problems 
generated by this migration, as well as in taking advantage of opportunities that come 
with it. 
 

 
 
Keywords: Venezuela; Migration; Impact; Economic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A República Bolivariana da Venezuela (RBV) apresenta uma crise política, 

econômica e institucional, em um cenário que vem sendo paulatinamente construído 

por conta de políticas populistas que se iniciaram como parte da "Revolução 

Bolivariana" do governo de Hugo Chávez.  

A Venezuela localiza-se na parte norte da América do Sul (figura 1), 

constituída por uma parte continental e um grande número de pequenas ilhas no 

Mar do Caribe, cuja capital e maior aglomeração urbana é a cidade de Caracas. 

Suas fronteiras são delimitadas a norte pelo Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, a 

oeste pela Colômbia, ao sul com o Brasil e ao leste pela Guiana. 

 

                                           Figura 1: Delimitação da área de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Google com arte do autor 

 Em 1998, Chávez encerrou os quarenta anos de vigência do Pacto de Punto 

Fijo (firmado em 31 de outubro de 1958, entre os três maiores partidos 

venezuelanos) com uma campanha centrada no combate à pobreza, assumindo a 

presidência na Venezuela. Foi reeleito, vencendo os pleitos de 2000 e 2006. Com 

suas políticas de inclusão social e transferência de renda obteve enorme 

popularidade em seu país. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Bolivariana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Bolivariana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_do_Caribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Punto_Fijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Punto_Fijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_da_Venezuela_em_2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_da_Venezuela_em_2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
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A morte de Hugo Chávez, em 2013, ocasionou o início da “era Nicolás 

Maduro”, que assumiu o país com graves problemas políticos e, principalmente, 

econômicos. Inflação, insegurança e escassez de produtos básicos já eram 

elementos no contexto da Venezuela em 2014, quando explodiram as 

manifestações de estudantes e opositores ao governo, resultando em confrontos 

violentos. 

Essa crise se intensificou no governo de Maduro com a queda dos preços do 

petróleo no começo de 2015, bem como por disputas partidárias que culminaram em 

graves rupturas institucionais, afetando o dia a dia dos venezuelanos, como o 

crescimento desenfreado do desemprego, o anseio de movimentos sociais que 

objetivam a mudança na economia e no modo de produção, e protestos contra o 

sistema político vigente, demandando uma renovação democrática. 

Segundo WELLE (2015), a receita da Venezuela chega a depender 96% da 

venda de petróleo bruto. Com ela, o país financia as importações de quase todas as 

outras mercadorias. Mas o preço do petróleo estava tão baixo (o barril venezuelano 

estava abaixo dos 50 dólares), que tal situação evidenciou um questionamento pela 

maioria da população sobre as políticas populistas adotadas pelo atual presidente, 

em sua administração. 

Nesse cenário, a escalada da crise venezuelana tem aumentado. O país tem 

caminhado para uma falência generalizada, em um ambiente de incertezas e 

instabilidades, o que tem provocado agitações no cenário político da América do Sul 

e consequências para seus vizinhos fronteiriços, como a Colômbia e o Brasil. 

Dessa forma, importantes aspectos da crise da Venezuela são apresentados 

para a real compreensão da análise aqui desenvolvida, desde o governo Hugo 

Chávez, assim como após a assunção do Governo Maduro à presidência do País, 

deixando claro como se deu tal crise. 

Em face do relevante fluxo migratório venezuelano para o Brasil, os fatores 

econômicos passam a caminhar junto às questões jurídicas para a proteção desses 

imigrantes, em consonância com os instrumentos internacionais e regionais vigentes 

no tocante a essa temática, respeitando os padrões de direitos humanos acordados 

internacionalmente, assim como os aspectos legais criados pelo Brasil para adaptar-

se a esse panorama e também para amoldar sua legislação à internacional. 

Em  virtude  da  grave  crise  social  e  econômica  que  tem  caracterizado  os 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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últimos anos desse país caribenho, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

estima que mais de 4,7 milhões venezuelanos já deixaram seu país de origem, 

cruzando suas fronteiras em busca de melhores condições de vida, afetando 

diversos países sul-americanos. Destes, aproximadamente 250 mil tiveram como 

destino o Brasil, segundo a recente apresentação do representante do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) no Brasil, José 

Egas, sobre o relatório de pesquisadores da Diretoria de Análise de Políticas 

Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV) para uma melhor compreensão da 

realidade socioeconômica do estado de Roraima diante do fluxo venezuelano. 

Situações como esta geram muitos desafios, mas também podem ser um 

impulso para desenvolvimentos positivos. Há, nos últimos anos, um reconhecimento 

crescente de que pessoas refugiadas e migrantes podem contribuir para países 

anfitriãos e para as economias locais, ao se facilitar a entrada no mercado de 

trabalho e ao removerem as barreiras às inclusões. 

Cabe ressaltar, também, que, segundo a ACNUR, até janeiro de 2020, mais 

de 37 mil venezuelanos foram reconhecidos no Brasil, tornando-se o país com o 

maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos na América Latina.  

Como o recente fluxo de solicitantes de refúgio e migrantes vindos da 

Venezuela passa majoritariamente pelo estado de Roraima, houve no estado um 

aumento populacional e consequentemente um aumento da demanda por bens e 

serviços. Diante disso, infere-se em que medida esse fluxo migratório impacta o 

aspecto econômico desse estado brasileiro. 

Com isso, a proposta do estudo visou apontar, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, alicerçado na literatura existente sobre o tema, quais os impactos que 

esta migração gerou para a nação brasileira, especificamente a população 

roraimense, analisados sob o enfoque de fatores econômicos. 

Por fim, conclui-se sobre os impactos da migração venezuelana para o estado 

brasileiro de Roraima, à luz da expressão econômica do Poder Nacional, 

possibilitando considerações acerca de ônus à sociedade brasileira e se afeta 

diretamente a soberania e a paz social no Brasil. 
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2 METODOLOGIA 
 

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

bibliográfica, pois baseou sua fundamentação teórico-metodológica na investigação 

sobre os assuntos relacionados a imigração venezuelana para o estado de 

brasileiro de Roraima, à luz da expressão econômica do Poder Nacional, em 

livros, manuais, monografias e artigos de acesso livre ao público em geral, incluindo-

se nesses aqueles disponibilizados pela rede mundial de computadores. 

O universo deste trabalho são os principais dados dos impactos do fluxo 

migratório venezuelano para o estado brasileiro de Roraima, relacionados a 

expressão econômica do Poder Nacional, conforme a metodologia de Vergara (apud 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – ECEME, 2012, p. 19). 

Cabe destacar que, conforme o Departamento de Pesquisa e Pós-graduação 

(Exército) (2012), a coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso 

ocorre por meio da coleta na literatura disponível e de uma pesquisa bibliográfica, 

buscando os dados pertinentes ao assunto, bem como levantando as 

fundamentações teóricas para a comprovação ou não da hipótese em questão. 

A metodologia em pauta possui limitações, particularmente, quanto à 

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

a investigação de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos 

processos em exame. Porém, devido ao fato de se tratar de um trabalho de 

término de curso, o método escolhido foi adequado e possibilitou o alcance dos 

objetivos propostos na presente Pesquisa. 

A seguir, será apresentado o estudo sobre os impactos da migração 

venezuelana para o estado brasileiro de Roraima, à luz da expressão 

econômica do Poder Nacional. 

 

     3 A ATUAL SITUAÇÃO DA VENEZUELA 
 

Nos cerca de 15 anos que ficou no poder, Hugo Chávez promulgou a 

Constituição da República Bolivariana da Venezuela (CRBV), aprovou junto ao 

Congresso o primeiro Decreto Habilitante, que passou a dar-lhe poderes especiais 

em várias áreas de atuação. 
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Segundo BRAZ (2018), após a superação de turbulências pelas quais passou 

seu governo em 2002, Chávez radicalizou o regime, aplicando as ferramentas que a 

lei permitia para concentrar ainda mais o poder político, enfraquecer os adversários 

e controlar mais de perto os meios de comunicação. 

O governo Chávez alterou a política de reforma agrária, nacionalizou o 

petróleo venezuelano, com destaque para a Petróleo da Venezuela Sociedade 

Anônima (PDVSA), que passou a controlar 32 campos de petróleo até então geridos 

por empresas estrangeiras, bem como aumentou substancialmente os impostos 

sobre a exploração para as empresas privadas, nacionalizou empresas dos setores 

de eletricidade, gás natural e, principalmente de telecomunicações, e não renovou a 

autorização para o funcionamento do canal de televisão RCTV. 
 

Vale mencionar, também, que Chávez retomou a expropriação de terras 

ociosas e ordenou a ocupação e o controle de importantes portos estaduais que se 

encontravam nas mãos de governos de oposição.  

Na agricultura, a invasão de terras e as expropriações mencionadas fizeram a 

produção estagnar e o país agora teve de importar quase tudo que consomia em 

relação a alimentos. (OLIVEIRA, 2017) 

Nessa senda, destaca-se, ainda, a implantação de um sistema de câmbio em 

que o dólar era cotado a um valor mais baixo para importar produtos de primeira 

necessidade, e uma taxa de câmbio mais alta para demais transações comerciais. 

Esta medida mostrou-se ineficaz e, ao contrário do que se esperava, resultou no 

aumento dos índices de corrupção nas transações comerciais associado ao aumento 

do endividamento do país. 

 
Na onda de transferências do setor privado para o controle do 

Estado, ocorreram desapropriações de empresas de petróleo, financeiras, 

de telecomunicações, elétricas e até de empresas menores, como 

produtoras de tubos e embalagens. A nacionalização da “Electricidad de 

Caracas” e da telefônica CANTV fulminou os maiores ativos que eram 

negociados na Bolsa de Valores de Caracas, reduzindo-a ao mínimo em 

sua capacidade de negociação de papéis. Chávez passou a acumular várias 

arbitragens internacionais na OIC devido à tomada de empresas de 

petróleo, de cimento e mineradoras, colocando a Venezuela em descrédito 

perante a comunidade internacional. (VALÉRIO, 2017, p. 30) 
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Politicamente, Chávez criou o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) 

e conseguiu a aprovação de uma emenda constitucional que facultaria reeleições 

ilimitadas. No campo militar, criou a Milícia Nacional Bolivariana (MNB). 

Já o ano de 2013 foi marcado pela morte de Hugo Chávez, acometido por 

problemas de saúde, e pelo início da “era  Nicolás Maduro”, que assumiu o país com 

graves problemas políticos e um declínio socioeconômico gerado pela dívida do 

assistencialismo bolivariano (COSTA E SILVA, 2018). 

Nicolás Maduro, então vice-presidente, assumiu o mandato interinamente. 

Nas eleições do mesmo ano Maduro foi eleito presidente e deu continuidade a 

maioria das políticas econômicas de seu antecessor. Herdou, no entanto, uma 

Venezuela mergulhada em uma alta taxa de inflação, com grande escassez de bens 

e serviços e progressivo aumento do desemprego. Este contexto resultou no 

surgimento de movimentos sociais que tinham como propósito a mudança 

econômica e modelo produtivo, bem como o questionamento do sistema político e 

exigiam uma renovação democrática (OLIVEIRA, 2017). 

Os protestos contra o governo de Maduro tornaram-se algo rotineiro na 

Venezuela a partir de 2013 (Figuras 2 e 3). 

 
                                Figura 2: Protestos contra o governo Maduro 

 

 

Foto: Edgloris Marys/shutterstock.com 

 

 

https://www.shutterstock.com/pt/g/edgloris
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Figura 3: Protestos contra o governo Maduro 

 

 

 

 

Foto: Edgloris Marys/shutterstock.com 
 

A queda dos preços do petróleo, desde 2014, foi prejudicial a economia 

venezuelana, provocando no país a redução drástica dos recursos e das 

importações. 

                                           Figura 4 – Custo do barril de petróleo em US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Nexo Jornal, 2017 

 

https://www.shutterstock.com/pt/g/edgloris
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Paralelo a isso, a política econômica de controle de preços e retenção de 

dólares americanos dos importadores venezuelanos, agravou ainda mais a situação. 

A indústria ficou estagnada por falta de insumos. Houve escassez em produtos 

alimentícios que foram regulamentados pelo governo, tais como leite e derivados, 

carnes das mais variadas, arroz, óleo, café, farinha, entre outros, o que dificultou o 

acesso a comida por grande parte da população. 

 Segundo a Assembleia Nacional da Venezuela, ocorreu também insuficiência 

em materiais de necessidades básicas como papel higiênico, produtos de higiene 

pessoal e medicamentos, associado a uma inflação galopante (superou em 

1.000.000%) e desvalorização do bolívar, gerando um desabastecimento quase 

crônico. 

Ainda no ano de 2014, a situação se agravou.  Segundo dados do FMI, a 

inflação da Venezuela passou a ser a “maior do mundo”. A escassez de 

remédios levou a Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, a 

decretar “crise humanitária”. O racionamento de energia, as longas filas nos 

supermercados e o aumento da criminalidade aumentaram o 

descontentamento social, os protestos e os saques. Uma série de fatores 

acabou por agravar os problemas sociais e econômicos, como a alta 

dependência da importação de bens, a queda do preço do petróleo e o 

controle estatal de produção e distribuição de produtos básicos. (VALÉRIO, 

2017, p. 36) 

 
     Figura 5: Venezuelanos desesperados reviram o lixo à busca de comida, em Caracas, Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: JM López/dpa/Alamy Live News 
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As manifestações enfrentadas pelo governo Maduro, também no ano de 

2014, foram reprimidas com violência, gerando protestos na comunidade 

internacional. O país passou a ostentar a liderança da maior inflação mundial, 

gerando mais descontentamento na população. 

 
Figura 6: Manifestantes antigoverno confrontam a polícia em Caracas, Venezuela. 

                                    Foto: Carlos Garcia Rawlins, Reuters 

 

Politicamente, Maduro não possuía o mesmo carisma e a capacidade que 

Hugo Chávez na articulação e na união das diferentes forças existentes. Neste 

período, as relações do Brasil com o Venezuela passaram a ser mais criticadas por 

setores da sociedade brasileira, principalmente pelo fato de o País apoiar um regime 

que estaria cometendo atentados contra os direitos humanos. 

Em 2015 assinalou-se a primeira derrota política do governo bolivariano após 

16 anos, ocasião em que a oposição conseguiu maioria na Assembleia Nacional. 

Nesse período, cabe destacar na área econômica a elevada inflação que terminou 

aquele ano na casa dos 180%, e, com a retração do Produto Interno Bruto (PIB) em 

5,7%, o crescente aumento da crise já instalada. Para piorar a situação, a Venezuela 

sofria a redução de sua capacidade de financiamento, devido ao elevado índice de 

déficit fiscal. 
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Observa-se, assim, uma recessão na Venezuela decorrente do desequilíbrio 

inflacionário, da crise humanitária, da degradação sanitária, do racionamento 

elétrico, da expansão oposicionista, denotando uma situação de emergência 

econômica. 

Diante desse quadro, segundo CERÁVOLO (2019), o modelo bolivariano 

Venezuelano tem sofrido desgastes visíveis nos últimos cinco anos, sobretudo a 

partir de 2015, com a derrota do Governo Maduro nas eleições parlamentares. A 

partir desse ano, o fluxo de emigração aumentou expressivamente em virtude do 

clima de pressão popular e de deterioração política e econômica. 

Com isso, esse fluxo emigratório recente vem impactando o estado de 

Roraima, principalmente com a entrada de venezuelanos pelo município de 

Pacaraima, que, inicialmente não se apresentava preparado para a recepção de tal 

fluxo migratório. 

Observa-se, assim, que o Brasil se transformou em um dos mais importantes 

destinos desse fluxo migratório da Venezuela e que a atual concentração de 

migrantes vem adulterando o cotidiano das cidades lindeiras, notadamente 

Pacaraima e Boa Vista. 

 

Entre janeiro e setembro de 2017, cerca de 48.500 venezuelanos 

solicitaram refúgio no mundo, quase o dobro do ano anterior. Até julho de 

2017, estimava-se que havia cerca de 300 mil venezuelanos na Colômbia, 

40 mil em Trinidade e Tobago, e 30 mil no Brasil em situações migratórias 

diversas (CASA CIVIL, 2018a, p. 6). 

                      Figura 7 – Fluxo migratório de venezuelanos em Roraima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: g1.com, 2018 
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     4 A MIGRAÇÃO VENEZUELANA PARA O BRASIL 

 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), considera-se 

migração o processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um 

Estado. É um movimento populacional que compreende qualquer deslocação de 

pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das causas; inclui a 

migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes 

econômicos. 

Migração é o processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou 
de um Estado. É um movimento populacional que compreende qualquer 
deslocamento de pessoas, independentemente da extensão, da  
composição ou das causas; inclui a migração de refugiados, pessoas 
deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes econômicos 
(MIGRAÇÕES, 2009, p. 40). 

 

Em dezembro de 1950, as Nações Unidas estabeleceram o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, cuja tarefa fundamental 

estabelecida era de conceder proteção jurídica internacional aos refugiados. Com 

isso, a cada ano a temática de refugiados tem se intensificado na ONU. 

Desta forma, a categoria de migrantes designada como refugiado é 

especificamente definida e protegida no direito internacional. Refugiados, de acordo 

com a ACNUR, são pessoas que estão fora de seus países de origem por fundados 

temores de perseguição, conflito, violência ou outras circunstâncias que perturbam 

seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam de “proteção 

internacional”. As situações enfrentadas são frequentemente tão perigosas e 

intoleráveis que estas pessoas decidem cruzar as fronteiras nacionais para buscar 

segurança em outros países, sendo internacionalmente reconhecidos como 

“refugiados” e passando a ter acesso à assistência dos países. (ACNUR, 2018) 

No caso em pauta, a maioria desses venezuelanos tem ingressado no 

território brasileiro pelo Município de Pacaraima e se deslocado, principalmente, para 

Boa Vista, capital do estado de Roraima. Esse estado, o mais setentrional do Brasil, 

possui aproximadamente 1.922 quilômetros de fronteiras, sendo 964 com a 

Venezuela e 958 com a Guiana. A vegetação se divide, a oeste, em densas florestas 

equatoriais, características da região amazônica, e, ao norte, no cerrado, presente 

na região da tríplice fronteira. O cerrado favorece o deslocamento, diferentemente da 

mata densa, tornando a fronteira naquela área mais permeável. 
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 Figura 8: fronteira do estado de Roraima com a Venezuela e a Guiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Foto: site Google  

 

Roraima possui baixa densidade demográfica, tendo nas cidades lindeiras de 

Pacaraima (Brasil) e de Santa Elena de Uairén (Venezuela) as maiores na fronteira, 

distando entre si, 15 quilômetros. Elas abrigam uma população de cerca de 17.400 

(IBGE 2019) e 28200 mil habitantes (Instituto Nacional de Estadística), 

respectivamente. 

Segundo CERÁVOLO (2019), esse estado brasileiro apresenta características 

peculiares, como: afastamento do centro político-econômico do País; demarcação 

de aproximadamente 46% do estado como Terra Indígena (em números 

proporcionais, maior estado indígena do Brasil com 32 Terras Indígenas 

demarcadas); isolamento da rede elétrica nacional (recebe energia proveniente da 

Hidrelétrica de Guri na Venezuela); e problemas com ilícitos fronteiriços e crimes 

ambientais na faixa de fronteira (descaminho, contrabando, garimpo ilegal, 

desmatamento e tráfico de drogas em pequenas quantidades). 
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Em 2016, a Venezuela foi convidada a se retirar do MERCOSUL por não 

cumprir as cláusulas democráticas do bloco, piorando ainda mais a sua situação 

econômica e obrigando Maduro a decretar estado de emergência econômica. Houve 

uma queda brusca dos fluxos comerciais. 

O Brasil começou a sentir com mais intensidade os reflexos da crise 

venezuelana, assim como a Colômbia, outro país fronteiriço. Houve um elevado 

crescimento da imigração. O estado brasileiro de Roraima passou a sofrer com 

constantes apagões no fornecimento de energia oriunda da Venezuela. (ROBERT, 

2018) 

Em todo o ano de 2016, ocorreu um aumento do fluxo de venezuelanos 
para Roraima. As instituições do Estado apresentaram dificuldade em 
realizar o controle eficiente do fluxo migratório. Ressalta-se, porém, que a 
maioria dos deslocamentos para aquele Estado era efetuada para aquisição 
de gêneros alimentícios e posterior retorno a Venezuela, que se encontrava 
desabastecido. A prova disso, é a cidade de Pacaraima/RR, na fronteira 
entre Brasil e Venezuela, que diariamente, recebia centenas de 
venezuelanos que atravessavam a fronteira para adquirir produtos básicos 
de alimentação (arroz, açúcar, trigo e macarrão). Outros, porém, 
permanecem no Brasil a procura de refúgio e, enquanto não se legalizam, 
muitos deles encontram-se em situação de mendicância, morando nas ruas, 
realizando trabalhos informais e se prostituindo. (OLIVEIRA, 2017, p. 31) 

 

Os aeroportos internacionais e a fronteira de Roraima são os principais pontos 

de entradas dos venezuelanos no Brasil, sendo que esta última tem chamado a 

atenção das autoridades devido ao aumento do fluxo nos últimos anos. A principal 

via de acesso terrestre é a “Ruta 10”, que tem sua origem no Caribe e chega à 

fronteira seca, estendendo-se pela BR-174 até Boa Vista e Manaus. (Tássio 

Franchi, 2019) 

Esse fluxo migratório venezuelano tem sido considerado um fenômeno  

complexo, produzindo efeitos sobre as regiões relacionadas nos aspectos 

psicossocial  (educação, saúde, cultura, trabalho, demografia), político (diplomacia, 

soberania, fronteiras), econômico (comércio, investimento, integração econômica, 

renda e mercado de trabalho) e militar (articulação, organização e logística). 

No Brasil, o marco regulatório no tocante ao tema migração foi recentemente 

atualizado, com a entrada em vigor da Lei Nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Esta 

Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua 

entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas 

públicas para o emigrante, dando especial atenção às garantias estabelecidas aos 

migrantes e aos princípios que regem a política migratória brasileira, estabelecidos 

em seu Artigo 3º: 
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I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos; 

II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas 
de discriminação;  
III - não criminalização da migração; 
IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos 
pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional; 
V - promoção de entrada regular e de regularização documental; 
VI - acolhida humanitária; 
VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, 
científico e tecnológico do Brasil; 
VIII - garantia do direito à reunião familiar; 
IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus 
familiares;  
X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de 
políticas públicas; 
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 

benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 

integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade 

social; 

XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e 
obrigações do migrante;  
XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de 
políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; 
XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de 
cidadania e de livre circulação de pessoas;  
XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e 
de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva 
proteção aos direitos humanos do migrante;  
XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e 
articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir 
efetividade aos direitos do residente fronteiriço;  
XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e 
do adolescente migrante; 
XVIII - observância ao disposto em tratado; 
XIX - proteção ao brasileiro no exterior; 
XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como 
direitos inalienáveis de todas as pessoas;  
XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício 
profissional no Brasil, nos termos da lei; e 
XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas. (Lei 

Nr 13.445, 2017) 
 

Vale mencionar, também, a coerência do alinhamento da legislação brasileira 

(Lei 6.815 de 1980, Constituição Federal de 1988 e decreto 98.602 de 1989) com as 

normas regionais (Declaração de Cartagena de 1984) e com os protocolos 

internacionais (Convenção de 1951 e o Protocolo Adicional de 1967), no que tange 

ao termo refugiado, bem como verifica-se a relação entre a Conferência Mundial de 

Direitos Humanos, ocorrida em 1993, com o I Programa Nacional de Direitos 

Humanos, instituído no Brasil em 1996. 

Apesar de uma legislação reconhecidamente avançada, é preciso progredir 
em políticas e estratégias de planejamento para receber os solicitantes de 
refugio e refugiados que chegam ao país. Além disto, é necessário criar 
condições para que a integração local seja uma solução duradoura efetiva 
(ONU, 2014, p. 9). 
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Segundo Tássio Franchi (2019), para além dos turistas, da população 

binacional e do movimento pendular característicos dos espaços fronteiriços é 

importante entender que os venezuelanos que chegam à fronteira brasileira podem 

requerer diferentes tipos de permanência prolongada no território nacional, 

principalmente a partir das modificações na legislação ocorridas em 2017 e de 

criação da categoria de imigrante. As iniciativas do Governo Federal, por meio do 

Ministério da Justiça, visando a promover alterações nos regimentos nacionais, 

flexibilizaram e facilitaram a legalização dos deslocados venezuelanos. 

De acordo com reportagem feita pelo portal de notícias G1, a principal rota de 

migração de venezuelanos para o Brasil é conhecida como a Rota da Fome e 

atravessa o território venezuelano pela Rota 174, rodovia venezuelana que liga 

Caracas a Pacaraima. Já em território nacional, a Rota 174 transforma-se em       

BR 174, levando à Boa Vista, capital de Roraima e posteriormente à Manaus, capital 

do estado do Amazonas. (BRAZ, 2018) 

Ainda de acordo com a reportagem do portal de notícias G1, a maioria dos 

venezuelanos demora de cinco a dez dias de caminhada para ir de Pacaraima a 

Boa Vista. Outra opção, e mais cara, para chegar até Boa Vista, são os táxis 

compartilhados. Eles fazem o trajeto por um valor entre R$ 50 e R$ 60. Antes, o 

preço girava em torno de R$ 35. São táxis regularizados, de cooperativa, que 

funcionam no esquema de lotação, levando até quatro pessoas. Até conseguir o 

dinheiro para a viagem, muitos acabam ficando por Pacaraima, no abrigo 

superlotado da cidade ou em situação de rua. (COSTA, 2018) 
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Figura 9 – Rota de migração de venezuelanos para o Brasil 

 

Foto: Karina Almeida/g1.com, 2018 

 

Assim, Pacaraima, o único ponto vivificado brasileiro na fronteira com a 

Venezuela tem sido o ponto de passagem dos venezuelanos com destino à capital 

Boa Vista, cuja população é de cerca de 399 mil habitantes (IBGE 2019). São estas 

duas cidades que se concentra o principal destino dos migrantes venezuelanos em 

Roraima e onde se distribui a maioria dos abrigos a eles destinados. 
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Figura 10: Fluxo imigratório venezuelano na capital roraimense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mauro Pimentel/AFP 

 

Cerca de oito mil venezuelanos que vivem no Brasil tiveram, em agosto de 

2020, reconhecida a condição de refugiados por meio de votação em bloco pelo 

Conare, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nem todos os venezuelanos 

são considerados refugiados porque o refúgio é concedido àqueles que sofrem 

perseguições políticas, étnicas e religiosas. Mas muitos já pedem esse visto porque 

ao conseguir apenas o documento de solicitação já podem emitir documentos e 

trabalhar legalmente no Brasil, assim como ter facilitado o acesso a direitos 

brasileiros, como educação e saúde. Ressalta-se, ainda, que os estrangeiros agora 

também pedem a chamada residência temporária que foi permitida com a nova Lei 

de Migração e passou a ser gratuita a partir de agosto de 2017. (CASA CIVIL, 2020) 

VAZ (2017) ressalta alguns aspectos atrativos que corroboram com o fluxo 

migratório de venezuelanos, como: a facilidade do acesso da BR 174, que conecta 

Manaus a Boa Vista, mostrando-se como facilitador do fluxo de pessoas; a pré-

existência de interações políticas, econômicas e laços sociais na região; e a 

percepção da baixa propensão do governo brasileiro em impedir o fluxo de 

migrantes venezuelanos. 
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Em 2017, o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), por meio 

de estudiosos da Cátedra Sérgio Vieira de Melo da Universidade Federal de 

Roraima (CSVM/UFRR), realizou uma investigação do perfil sociodemográfico e 

laboral dos imigrantes venezuelanos. Nessa pesquisa, promovida pelo Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg) e com apoio do ACNUR, obteve-se o seguinte 

resultado quantitativo dos aspectos sociodemográficos: 

- imigração majoritariamente jovem (72% do total entre 20 e 39 anos), 

predominantemente masculina (63%) e solteira (54%); 

- que a crise econômica e política é apontada por 77% dos participantes como 

o principal motivo para emigrar. 67% dos entrevistados imigraram para o Brasil em 

2017; 

- que a imigração é oriunda de 24 regiões venezuelanas, embora com 

concentração de três estados: Bolívar (26%), Monagás (16%) e Caracas (15%); 

- que os migrantes chegaram em sua maioria de ônibus e levaram uma média 

de 1 a 2 dias para chegar em Pacaraima, no lado brasileiro da fronteira; 

- que uma parcela significativa (58%) conta com redes migratórias composta 

em sua maioria por amigos e familiares que já residem no Brasil; 

- os imigrantes apresentam bom nível de escolaridade (78% com nível médio 

completo e 32% com superior completo ou pós-graduação); e 

- os venezuelanos em Roraima apresentam pouco conhecimento do 

Português e muitos não estudam o idioma. 

Com isso, a pesquisa assinala um conhecimento detalhado sobre os 

principais dados sociodemográficos e laborais dos imigrantes venezuelanos em 

Roraima, sinalizando a necessidade de aprimorar as políticas públicas para este 

segmento da população. 

De acordo com o professor Tássio Franchi (2019), do Instituto Meira Mattos, 

da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, no início de 2018, um 

novo aumento de entrada de venezuelanos pôde ser observado. O posto de controle 

instalado pelo Exército Brasileiro na cidade de Pacaraima, em cooperação com 

outras agências, registrou a entrada de 24.982 pessoas, apenas entre 26 de 

fevereiro e 18 de abril. Embora parte desses venezuelanos possa ser composta por 

“binacionais” retornando para seu domicílio de origem ou simplesmente turistas com 

passagem temporária, ao se analisar os dados referentes às solicitações de refúgio 
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e outras formas de estadia prolongada em 2018, torna-se evidente que parcela 

ponderável não retornou à Venezuela.  

Não obstante, parte do movimento pendular observado na região fronteiriça 

limita-se à compra de alimentos, medicamentos e gêneros de primeira necessidade. 

Salienta-se, ainda, que a desvalorização do Bolívar em relação ao Real e o 

desabastecimento venezuelano estimulam o contrabando e o descaminho. 

Coerente com a problemática supramencionada, verifica-se que, no Brasil, o 

estado de Roraima se transformou em corredor de mobilidade migratório e região 

destino, e que o atual adensamento migratório venezuelano vem modificando o 

cotidiano desse território, notadamente os municípios de Pacaraima e Boa Vista. 

 
                         Figura 11: Venezuelanos cruzam a fronteira para o Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: site Brasil Escola 

 

Nesse contexto migratório de venezuelanos, o Brasil tem se empenhado em 

fornecer instrumentos para a proteção dos refugiados, em consonância com os 

instrumentos internacionais e regionais vigentes no que tange a essa temática, 

respeitando os padrões de direitos humanos acordados internacionalmente, para 

que a proteção à dignidade dos indivíduos possa ser efetiva. 

 

 

 

 



32 
 

5 IMPACTOS DA MIGRAÇÃO VENEZUELANA NO ESTADO BRASILEIRO DE 

RORAIMA, À LUZ DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PODER NACIONAL 

 

O Poder Nacional pode ser interpretado como um conjunto integrado dos 

meios de toda ordem de que dispõe a nação, acionados pela vontade nacional, para 

conquistar e manter os objetivos nacionais. Para melhor compreensão, é estudado 

em cinco expressões: política, econômica, científico-tecnológica, psicossocial e 

militar. (BRASIL, 2004) 

Por sua vez, segundo a Escola Superior de Guerra (ESG), a Expressão 

Econômica do Poder Nacional é a manifestação de natureza preponderantemente 

econômica do Poder  Nacional,  que contribui para alcançar  e  manter  os  Objetivos 

Nacionais. Já a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) 

caracteriza a Expressão Econômica da seguinte forma: 

A característica fundamental da Expressão Econômica do Poder Nacional 
consiste em acionar meios predominantemente econômicos, através dos 
quais o homem busca, não só satisfazer às necessidades vitais 
(alimentação, proteção e procriação), mas atender aos requisitos de bem- 
estar originados pelo evoluir constante da capacidade intelectual de que 
dispõe, tornando crescentes suas necessidades e, portanto, a demanda por 
consumo de bens e serviços. (ECEME, 2011) 

 

Neste sentido, a ESG aponta três Fundamentos como sendo os elementos 

básicos da nacionalidade: Homem, Terra e Instituições. Estes Fundamentos 

permitem deles inferir os próprios Fundamentos do Poder Nacional, qualquer que 

seja sua Expressão. Ainda segundo a Escola, estes fundamentos são influenciados 

por elementos dinâmicos denominados Fatores, que podem valorizá-los ou depreciá-

los. (ESG, 2011). 

Corroborando com estas assertivas, Castro (2010) define Fatores como sendo 

condições ou situações que favorecem ou dificultam a  obtenção de um resultado, 

elencando em sua obra inúmeros Fatores que atuam diretamente nas Expressões 

do Poder Nacional. O autor menciona, ainda, que alguns fatores repercutem em 

mais de uma Expressão, como é o caso do fator econômico, que se relaciona 

diretamente à Expressão Econômica do Poder Nacional. 

Posto isto, passa-se a verificar os impactos desta migração no estado de 

Roraima, à luz desse fator. 
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Como mencionado no capítulo anterior, Pacaraima, além de destino dos 

venezueleanos, tem sido o ponto de passagem desses migrantes com direção à 

capital Boa Vista, cidade onde que se concentra o maior fluxo dos migrantes 

venezuelanos em Roraima. 

A economia roraimense é estruturada em torno do setor de serviços, 

responsável por 79% do PIB estadual. Esse valor se manteve estável ao longo da 

década, de acordo com o Sistema de Contas Regionais do IBGE (2017). Dentro 

deste setor, os serviços públicos são majoritários, compondo 55% do setor e 43% 

da economia estadual como um todo, de longe a mais significativa atividade 

econômica do estado, conforme definido pelo IBGE. Apesar de ainda estarem atrás 

da sua contrapartida pública, os serviços privados de Roraima passaram de uma 

fatia de 32% do PIB para 36%, sendo liderados pela atividade de comércio e 

reparação de veículos e motocicletas, responsável por 33% do setor de serviços e 

12% da economia. (FGV 2020) 

De acordo com a FGV, a indústria de Roraima compõe 15% do PIB estadual, 

tendo sofrido a principal redução relativa ao longo dos últimos dez anos. A área de 

construção lidera o setor, sendo responsável por 59% de toda a atividade industrial, 

porém sofreu uma contração de 10% entre 2016 e 2017. Atrás do setor de 

construção, a área de provisão de energia, gás, água e esgoto é a segunda maior 

produtora industrial de Roraima, com 27% da atividade industrial. As indústrias de 

transformação e extração, somadas, correspondem a 13% da indústria roraimense. 

Embora seja o menor setor da economia de Roraima, a agropecuária quase triplicou 

seu valor de produção entre 2007 e 2017, aumentando sua fatia do PIB de 3% para 

5%. 

Desde 2015, verifica-se um aumento da presença de pessoas oriundas da 

Venezuela em seu território. Em um primeiro momento, o fluxo predominante era 

pendular, no qual as pessoas cruzavam a fronteira com o Brasil em busca de 

produtos e serviços em decorrência da escassez naquele país. Nessas ocasiões, 

alguns chegavam a realizar pequenos trabalhos no território brasileiro, mas a 

maioria ainda possuía algum poder de compra com recursos oriundos da 

Venezuela, pois o poder aquisitivo da moeda venezuelana não tinha sido, ainda, 

esfacelado pela inflação que atinge o país nos últimos cinco anos. Depois de 

obterem os produtos e até serviços que desejavam, a maioria retornava para seus 

locais de origem. 
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Já em um segundo momento, a crise econômica venezuelana impactou 

diretamente esse tipo de mobilidade, em virtude do já salientado declínio do      

poder de compra desses migrantes pendulares em decorrência da forte e constante  

desvalorização do Bolívar Venezuelano (moeda da Venezuela). A partir de 2016, 

com esse quadro, nota-se o significativo aumento da fixação dessas pessoas no 

território brasileiro, principalmente em Roraima, estado em que se localiza a maior 

parte da fronteira entre os dois países e onde se encontra a estrada que é a 

principal ligação entre os dois territórios. 

           Segundo Robert (2018), em 2017, a crise na Venezuela subiu de patamar. O 

número de imigrantes venezuelanos no Brasil aumentou exponencialmente, face a 

fome, a falta de medicamentos, a perseguição política e os elevados índices de 

violência no país caribenho. 

A falta de gêneros de primeira necessidade para saúde e alimentação, o 
aumento dos índices de violência interna, e os confrontos entre os 
diferentes grupos políticos no país vizinho devem continuar a estimular a 
saída de venezuelanos de sua pátria. Os destinos destes refugiados 
dependem de uma série de fatores ligados tanto ao indivíduo (recursos 
financeiros, redes de apoio e familiares em outros países, e outros) como do 
estado das relações diplomáticas entre os países que garantam as 
fronteiras abertas e favorecem o acolhimento. (FRANCHI, 2017, p. 7) 

 

Mais um reflexo da crise hora estudada para o Brasil tem sido a possibilidade 

de rompimento no fornecimento de energia para Roraima. O acordo celebrado em 

2001 e que vigorará até 2021 previu a entrega de até 200 megawatts de energia. 

Ultimamente, porém, têm sido enviados menos de 100 megawatts. Não só a 

Venezuela, mas também o estado de Roraima têm sido palco de diversos 

“apagões”. A origem dessa crise energética tem sido problemas como a seca dos 

reservatórios das hidrelétricas venezuelanas e a falta de manutenção dos 

equipamentos de interconexão com Roraima. O fato desse estado ainda não estar 

conectado ao sistema nacional piora o quadro para o Brasil, pois o governo 

brasileiro tem gerado mais energia a partir de usinas térmicas, que, ainda, não dão 

conta da necessidade total da região. (O GLOBO, 2016). 

Segundo TORRES (2018), outrora, quando não havia o fenômeno migratório 

em estudo, os municípios de Pacaraima e Boa Vista já tinham dificuldades de 

fornecer os serviços básicos à população local, e, com a crise venezuelana, esse 

grande número de imigrantes, impactou incisivamente na prestação de serviços, 

como na educação, na saúde e na segurança pública. 
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Uma relevante consequência desse colapso venezuelano foi a decisão 

política de alocar recursos para mitigar os danos causados nos setores já 

abordados, principalmente na saúde pública. O Ministério da Saúde repassou R$ 31 

milhões para Roraima a fim de ampliar a capacidade de atendimento no SUS. 

(NUNES, 2017) 

O desabastecimento de produtos alimentares na Venezuela constituiu-se 

também em uma das razões para o exacerbado movimento migratório venezuelano. 

Milhares de venezuelanos buscaram na imigração para Roraima a solução para 

essa carência alimentar, causando relativo impacto no abastecimento das cidades 

locais. 

Cabe assinalar que a seguridade social se constitui numa forma de 

redistribuição de renda e pode significar, em grande parte, aliada a outros fatores, 

valioso mecanismo de reordenação de oportunidades sociais. (CASTRO, 2010) 

Quando essa seguridade social se encontra ausente, dentro do contexto 

migratório, a inferioridade social liga-se também à desqualificação social da 

condição de como se garante o sustento do dia a dia. Essa realidade permite que os 

venezuelanos que passam pela experiência da desqualificação social adotem uma 

estratégia de distanciamento quando entram em contato com o grupo de brasileiros 

que pratica ações de xenofobia. Fora esse aspecto, receber maus tratos da 

sociedade estabelecida no local de destino representa um custo simbólico, pois a 

situação de desqualificação social contribui para alterar a dignidade e a identidade 

social desses migrantes, favorecendo a marginalização e a desintegração no local 

de destino. (SANTOS, 2018) 

No entanto, observou-se que de 2016 para 2017, quando os fluxos 

venezuelanos já eram realidade em Roraima, houve um crescimento de 2,3% do 

PIB de Roraima, enquanto na média dos estados brasileiros foi de 1,4%, 

evidenciando uma evolução na economia roraimense após a chegada de 

venezuelanos. (FGV 2020) 

Ainda de acordo com a FGV (2020), os setores que mais puxaram o 

crescimento de 2016 para 2017, ponderando-se pelo seu tamanho relativo na 

economia, foram, respectivamente, o setor de administração pública; as atividades 

profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares; e o 

comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. 
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Em decorrência dessa entrada massiva de migrantes venezuelanos, em 2018, 

o governo brasileiro reconheceu a situação de vulnerabilidade no estado de Roraima 

e, como resposta, desencadeou o início de uma operação de ajuda humanitária, 

denominada Operação Acolhida, envolvendo as Forças Armadas e vários órgãos da 

esfera federal, estadual e municipal, além de agências internacionais e 

organizações não governamentais. 

Diante desse cenário, verificou-se que não só o Governo Federal, por meio do 

Exército principalmente, como várias instituições internacionais passaram a operar 

no estado de Roraima. Isso fez com que pessoas migrassem de outros locais, com 

que instituições abrissem escritórios no estado e com que o próprio Exército 

Brasileiro levasse contingentes para lá o tempo todo. Dessa maneira, a economia 

passou a responder positivamente. (FGV 2020) 

 

        Figura 12: Apoio do Exército Brasileiro aos migrantes venezuelanos no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexandre Manfrim/site gov.br 

 

Não obstante, destacaram-se no ano de 2018 os recursos destinados à 

Força-Tarefa Logística Humanitária (FTLH) no estado de Roraima, na casa dos   

190 milhões de reais, que impulsionaram alguns setores da economia local, 

principalmente  na  área  de  construção  civil  e  de  serviços. Estes  recursos  foram 
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destinados para atender a um ano de programa, ou seja, até março de 2019. 

(ROBERT, 2018) 

Constatou-se que a indústria roraimense, apesar de pequena relativamente, 

apresentou alguns indícios mais recentes de melhora em relação ao mercado de 

trabalho. A maior contratação de trabalhadores em 2019, em especial trabalhadores 

refugiados e imigrantes, é um indício de que a indústria – mais especificamente o 

setor de construção – apresentou uma dinâmica de recuperação, o que pode acabar 

gerando efeitos multiplicadores nos demais setores da economia. (FGV 2020) 

Como pode ser notada pela Tabela 1, até o ano de 2015, a movimentação de 

venezuelanos no mercado de trabalho formal nos diversos municípios de Roraima 

era muito reduzida, com saldos que não superaram a casa das dezenas. No 

entanto, a partir de 2016, e com o aumento do fluxo venezuelano para o Brasil, 

houve ampliação do número de migrantes admitidos, que chegou ao seu ápice no 

ano de 2018. 

 

Tabela 1. Admissão e demissão de venezuelanos em Roraima, por ano, 2011 a out/2019 

 

Fonte: OBMIGRA(2019a) com base nos dados da CTPS, da RAIS e do CAGED (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2019a; 2019b; 2019c). Elaboração FGV 2020. 

 

Logo, verifica-se que, para todos os anos, as admissões de venezuelanos em 

Roraima superaram os desligamentos, apresentando saldos positivos na 

contratação de venezuelanos. Entre janeiro e outubro de 2019, o saldo foi positivo 

(915), com 2.453 admissões contra 1.538 desligamentos. Cabe ressaltar que a 

intensidade das movimentações entre janeiro e outubro de 2019 sinaliza que este 

ano irá provavelmente superar a movimentação de venezuelanos registrados em 

2018. 

Entre 2011 e 2016, a movimentação dos venezuelanos no mercado              

de trabalho formal era realizada praticamente na capital do estado, no município     

de Boa Vista, ainda que os saldos migratórios não superassem a casa das dezenas.  
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Nesse período, os outros municípios não apresentavam movimentação de 

imigrantes e, quando tinham, era próxima a zero. A partir de 2017, houve um 

aumento considerável da contratação de venezuelanos em Boa Vista, além de 

movimentações em outros municípios, como Pacaraima, Alto Alegre, Bonfim, Cantá, 

Caracaraí, Iracema, Mucajaí, São João da Baliza e Rorainópolis. Nesses dez 

municípios com maior registro de movimentação de venezuelanos entre 2017 e 

outubro de 2019, as admissões de venezuelanos nessas localidades superaram os 

desligamentos, apresentando saldos positivos, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Movimentação de imigrantes venezuelanos no mercado de trabalho formal, por ano, 

segundo municípios de Roraima, 2017 a out/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: OBMIGRA (2019a) com base nos dados da CTPS, da RAIS e do CAGED (MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, 2019a; 2019b; 2019c). Elaboração FGV 2020. 

 

Em relação ao perfil destes trabalhadores nos municípios de Roraima, no que 

se refere à escolaridade dos nacionais venezuelanos que tiveram movimentação no 

mercado de trabalho formal, nos anos de maior pressão migratória (2017 a outubro 

2019), 87% concluíram o ensino médio. Além disso, 8% concluíram o ensino 

superior, como mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3. Movimentação de imigrantes venezuelanos no mercado de trabalho formal, por ano, 

segundo escolaridade - Roraima, 2017 - outubro de 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: OBMIGRA (2019a) com base nos dados da CTPS, da RAIS e do CAGED (MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, 2019a; 2019b; 2019c). Elaboração FGV 2020. 

 

Entre as atividades econômicas que mais admitiram esses trabalhadores nos 

diversos municípios de Roraima, entre 2017 e outubro de 2019, estão: comércio 

varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 

restaurantes e similares; comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios; minimercados, mercearias e armazéns; e 

construção de edifícios. 

Trata-se, portanto, de uma movimentação concentrada no setor de serviços e 

na construção civil. Dentre as ocupações que tiveram um maior número de 

contratações de venezuelanos nos municípios de Roraima, entre 2017 e outubro de 

2019, destacam-se as ocupações estreitamente relacionadas com as atividades 

econômicas previamente citadas, conforme ilustram as Tabelas 4 e 5 a seguir. 
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Tabela 4. Movimentação de imigrantes venezuelanos no mercado de trabalho formal, por ano, 
segundo principais atividades econômicas - Roraima, 2017 - outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OBMIGRA (2019a) com base nos dados da CTPS, da RAIS e do CAGED (MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA, 2019a; 2019b; 2019c). Elaboração FGV 2020. 
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Tabela 5. Movimentação de imigrantes venezuelanos no mercado de trabalho formal, por ano, 
segundo principais ocupações - Roraima, 2017 - outubro de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OBMIGRA (2019a) com base nos dados da CTPS, da RAIS e do CAGED (MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA, 2019a; 2019b; 2019c). Elaboração FGV 2020. 

 

Nesse contexto, infere-se de forma parcial que inicialmente houve um impacto 

negativo no fluxo migratório venezuelano para o estado de Roraima, acarretando 

medidas do ACNUR e peincipalmente do Goveno Federal. 

Em um segundo momento, verificou-se que os saldos observados entre 2017 

e outubro de 2019 foram positivos para as atividades econômicas e as ocupações 

que mais admitiram esses trabalhadores nos diversos municípios de Roraima. 

Observou-se, também, uma diversificação da movimentação de venezuelanos no 

mercado de trabalho roraimense, e, em 2018, e nos primeiros dez meses de 2019, 

constatou-se uma maior capilaridade da movimentação laboral nos diferentes 

municípios de Roraima. (FGV 2020) 
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6 CONCLUSÃO 
 

O trabalho abordou o objetivo proposto de estudo, onde foram verificados os 

impactos da migração venezuelana para o estado brasileiro de Roraima, à luz da 

expressão econômica do Poder Nacional. 

No estudo sobre a atual crise na Venezuela, pode-se observar que este país 

apresenta muitas características que se assemelham em muitos aspectos aos 

Estados Falidos, que, segundo MAZÃO (2011), os Estados são falidos quando estão 

consumidos por violência interna, quando perdem a capacidade de prover bens 

públicos para seus cidadãos, quando o governo perde a credibilidade, e quando o 

próprio Estado passa a ser questionado e deslegitimado por seus cidadãos. 

Através das exposições trazidas anteriormente, constatou-se que a forma 

ditatorial como o governo conduz o país, a corrupção instalada, o aparelhamento do 

Estado, as instituições fracas, a repressão aos opositores, a violência interna e a 

precariedade dos serviços públicos, são algumas destas características, levando 

aquele país a um alto nível de instabilidade. De acordo com a ACNUR, esse êxodo 

de venezuelanos é o mais expressivo fluxo migratório da história recente da América 

Latina, refletindo sobretudo em países sul-americanos, principalmente a Colômbia e 

o Brasil. 

No tocante à migração desses venezuelanos para o Brasil, verificou-se que o 

fluxo migratório se dá pela fronteira norte brasileira, tendo como porta de entrada 

principal o município de Pacaraima, no estado de Roraima. O fato desse estado ter 

um isolamento natural do restante do país, com dificuldades em infraestrutura e 

serviços, acarretaram situações precárias aos migrantes venezuelanos, com direitos 

básicos desrespeitados, principalmente no início da migração em 2015. Esses 

fatores fizeram com que o Governo Federal mobilizasse as Forças Armadas em 

uma Operação Humanitária interagências para mitigar a situação em Roraima e 

evitasse uma catástrofe humanitária. 

À luz dos fatores econômicos, conforme exposto no capítulo 5, os impactos 

negativos ficaram evidentenciados no aumento do fluxo migratório venezuelano sem 

um controle mais rígido desses migrantes. Os inúmeros problemas advindos dessa 

migração oneraram sobremaneira os precários serviços básicos disponibilizados no 

município lindeiro e,  especificamente na capital Boa Vista,  sobretudo nos aspectos 
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da saúde, da habitação, do trabalho, da educação, bem como da população 

propriamente dita. 

Outrossim, salienta-se como impacto positivo ligado aos fatores econômicos 

desta migração, o fato de grande parte dos recursos humanos que adentraram no 

estado roraimense serem bem qualificados, o que tem favorecido nos últimos anos a 

absorção dessa mão de obra na região. 

Conclui-se, portanto, que a migração venezuelana para o estado brasileiro de 

Roraima, causada pela crise naquele país caribenho, atingiu fortemente o estado 

mais setentrional do Brasil em diversas áreas, conforme apresentado no decorrer do 

trabalho. É possível verificar por meio desta pesquisa, que a migração venezuelana 

tem conduzido significativos impactos na expressão econômica, externados à luz 

dos fatores mais impactados, afetando negativamente o Poder Nacional em um 

primeiro momento e mais equilibrado posteriormente. 

Cabe destacar que esta pesquisa foi concluída num momento em que a crise 

da Venezuela ainda persiste, sem perspectivas reais de alteração. Tal fato corrobora 

com a continuidade desse fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, por tempo 

indeterminado, o que dificulta uma projeção econômica no estado de Roraima. 

Nessa senda, alguns dados apresentados estão em constante evolução, uma 

vez que medidas internas e externas continuam sendo adotadas pelo governo 

brasileiro para solucionar a questão. No entanto, esta pesquisa se manifesta como 

trabalho científico que servirá de base e apoio para interessados na área. 

Por fim, conclui-se que os impactos da migração venezuelana para o estado 

brasileiro de Roraima, à luz da expressão econômica do Poder Nacional, 

apresentam-se, atualmente, de forma equilibrada, acarretando ônus à sociedade 

brasileira, mas sem afetar diretamente a soberania e a paz social no Brasil. 
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