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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA  

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES

OS CAMINHOS DE UMA SIEMBRA PETROLERA: INVESTIMENTO SOCIAL 
E FUGA DE DIVISAS NA VENEZUELA (2003-2013)

Vicente Neves da Silva Ribeiro (UFFS e Doutorando UFF) e 
José Arteaga Castro (Mestrando UBA)

A comunicação busca abordar os processo de distribuição e circulação 
da renda petroleira entre 2003 e 2013 na Venezuela. Esse período 
é marcado pela ampliação da arrecadação fi scal petroleira e pela 
emergência de uma perspectiva socialista no Processo Bolivariano. 
Busca-se compreender a relação estabelecida entre esses dois processos, 
situando o período analisado na história mais ampla da Venezuela 
petroleira. Entre as propostas mais marcantes da eleição de Hugo 
Chávez destacava-se a retomada do nacionalismo petroleiro, uma 
estratégia de controle do petróleo centrada na maximização da renda 
petroleira arrecadada pelo Estado, contrapondo-se ao processo de 
liberalização vivido pelo setor, especialmente nos anos 1990. O período 
de 2001 a 2003 é marcada por profundos enfrentamentos no país 
tendo como pano de fundo a questão petroleira e mais especifi camente 
sob que estratégia estaria a exploração do petróleo venezuelano. A 
reafi rmação do nacionalismo petroleiro e uma conjuntura de preços do 
petróleo ascendentes permitiu ampliar a arrecadação fi scal petroleira 
em uma conjuntura de radicalização do processo bolivariano, no qual 
se acentuaram as tensões com amplas parcelas das classes dominantes 
e no qual emergiu uma perspetiva socialista. É nesse período que um 
conjunto de políticas distributivas são colocadas em marcha, tendo 
grande destaque as Misiones, conjunto de ações governamentais 
no âmbito da saúde, educação e assistência social. Tais ações 
contribuíram para reduzir de forma importante os índices de pobreza, 
pobreza extrema, desnutrição e analfabetismo, constituindo-se em 
realizações signifi cativas do governo bolivariano. Entretanto, busca-
se compreender outros mecanismos de distribuição e circulação da 
renda petroleira em especial os que benefi ciaram parcelas importantes 
das classes dominante que através de um conjunto de mecanismos 
lograram apropriar-se de parcela crescente da renda petroleira. Nesta 
comunicação são discutidas contribuições recentes para pensar esse 
processo, em especial trabalhos de Luis Enrique Gavazut e Manuel 
Sutherland. Desta forma, busca-se compreender as mudanças e 
permanências construídas durante o Processo Bolivariano, inserindo-o 
no marco mais amplo da Venezuela petroleira.
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