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Resumo 

A pesquisa tem por objetivo explicar o engajamento bilateral do Brasil com a 

Venezuela entre 1998 e 2018 à luz da influência do lobby empresarial na formulação e 

execução da Política Externa Brasileira (PEB). O que explica a ascensão e queda da 

Venezuela nas parcerias estratégicas do Brasil? A presente pesquisa argumenta que o lobby 

empresarial com interesses na Venezuela é um fator relevante para o engajamento bilateral 

entre os dois países no período. Para identificar essa relação causal, estudamos a atuação da 

construtora Odebrecht na promoção de seus interesses privados na Venezuela, tendo como 

abordagem central o estudo de caso do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso 

(1999-2002), com base principalmente na triangulação das informações contidas em 

correspondências diplomáticas, em delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato e 

nos "Diários da Presidência" de Cardoso. As evidências colhidas foram analisadas por meio 

do método 'process-tracing', com vistas a descrever o mecanismo causal da influência do 

lobby na PEB. O estudo de caso é seguido por uma sessão dedicada a descrever a relação 

entre o lobby empresarial e a PEB para a Venezuela no período subsequente, entre 2003 e 

2018. O argumento central deste trabalho é o de que a Venezuela foi foco de significativa 

atenção e de interesse de certos grupos empresariais brasileiros em seu processo de 

internacionalização, em especial do setor de construção civil, e que, diante de uma situação 

que proporcionava benefícios concentrados e custos difusos, essas empresas tinham grandes 

incentivos para exercer influência no engajamento bilateral do Brasil com a Venezuela, como 

de fato exerceram.  

Palavras-chave: Política Externa — Lobby — Grupos de Interesse — Venezuela — 

Odebrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The research aims to explain Brazil's bilateral engagement with Venezuela between 

1998 and 2018 in light of the business lobby influence on the formulation and execution of 

the Brazilian foreign policy. What explains Venezuela's rise and fall in Brazil's strategic 

partnerships? The present research argues that the business lobby with interests in Venezuela 

was a relevant factor for the bilateral engagement between the two countries. In order to 

identify this causal relationship, we have studied the performance of the construction 

company Odebrecht in promoting its private interests in Venezuela, having as a central 

approach the case study of the second term of Fernando Henrique Cardoso (1999-2002). We 

have focused our analysis mainly on the evidence contained in diplomatic cables, on plea 

bargains within the scope of ‘Operation Car Wash’ as well as on the "Diários da Presidência" 

(Cardoso's diaries). The evidence collected was analysed by using the process-tracing 

method, in order to describe the causal mechanism of the influence of lobbying on Brazilian 

foreign policy. The case study is followed by a session dedicated to describing the 

relationship between business lobby and foreign policy for Venezuela in the subsequent 

period, from 2003 to 2018. The central argument of this work is that Venezuela was the focus 

of significant attention and interest for certain Brazilian business groups, especially from the 

civil construction sector, in their internationalization process, and that, in a situation of 

concentrated benefits and diffuse costs, these companies had great incentives to exert 

influence on Brazil's bilateral engagement with Venezuela, as they actually did. 

Keywords: Foreign Policy — Lobby — Interest Groups — Venezuela — Odebrecht 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 - Problema de pesquisa 

 

Quem faz a política externa e o que a diferencia da política doméstica? Para responder 

a essas perguntas, Tayfur (1994) definiu política externa como "uma atividade oficial 

formulada e implementada por agentes autorizados de um Estado soberano na forma de 

orientações, planos ou ações direcionadas ao ambiente externo dos Estados". Afinal, observa 

o autor, para além de suas fronteiras os "Estados agem quase sempre por meio de seus 

agentes oficiais". No estudo da Política Externa Brasileira (PEB), existe uma vasta literatura 

que atribui ao presidente da República o protagonismo nesse campo. A presidencialização da 

PEB é descrita como uma crescente ampliação da relevância do chefe do Poder Executivo na 

definição dos rumos da inserção internacional do país, especialmente no período dos 

governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010) (DANESE, 1999; MALAMUD, 2005; FRANÇA e SANCHEZ BADIN, 2010; 

PINHEIRO, 2009; FIGUEIRA, 2010; RIBAS e DE FARIA, 2011). 

Uma parcela considerável da literatura foi dedicada a analisar a influência das 

escolhas presidenciais de caráter político-partidárias (RODRIGUES, URDINEZ e 

OLIVEIRA, 2019; ALMEIDA, 2018; RICUPERO, 2017; NUNES e RODRIGUES, 2017; 

EMERSON, 2014) e dos fatores sistêmicos, relacionados à conjuntura internacional (VILLA, 

2006; URRUTIA, 2015; RICUPERO, 2017), nas mudanças ocorridas na PEB no período em 

questão. Sob a ótica do realismo neoclássico, no plano externo, o alcance e a ambição da 

política externa de um país dependem do seu posicionamento no sistema internacional e de 

suas capacidades de poder material relativas (ROSE, 1998). Mas a resposta aos fatores 

sistêmicos, refletindo-se em um direcionamento para a política externa, se dá no plano 

doméstico através de variáveis intervenientes.  

Apesar de a literatura enfatizar, dentre os fatores domésticos, uma intensificação na 

pluralização dos atores com influência na definição dos rumos e das prioridades da PEB 

ocorrida a partir de meados dos anos 1990, pouca atenção foi dispensada à relação entre 

atores estatais e não estatais na formulação de política externa ou, melhor ainda, como os 

atores não estatais contribuem para a intensidade nas relações bilaterais ao agir de forma a 

atender seus interesses privados, em resposta aos fatores sistêmicos favoráveis.  

Como observam Rego e Figueira (2017), a globalização econômica, das 

comunicações, da tecnologia e dos transportes aumentou a interação de atores não estatais 
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com formuladores de política externa. Dentre esses atores não estatais estão empresas que 

atuam individualmente ou em conjunto, formando grupos de interesse, para promover 

resultados em política externa que atendam às suas necessidades econômicas ou estratégias 

de expansão comercial.  

A atuação do lobby empresarial como variável interveniente, portanto, é uma hipótese 

relevante e ainda pouco estudada para a consolidação e intensificação das relações com um 

parceiro preferencial da Política Externa Brasileira. 

Compreender a relação bilateral Brasil-Venezuela é propício para os propósitos deste 

estudo por três fatores. O primeiro é o arco bem delimitado no grau de engajamento nas 

relações bilaterais, a partir da eleição de Hugo Chávez (1999-2013) para a presidência, em 

1998, em três fases (aproximação, aprofundamento e afastamento), como veremos adiante. O 

segundo fator é o protagonismo que Chávez procurou exercer na América do Sul na primeira 

década do século XXI, com efeitos polarizadores. O surgimento de um líder regional disposto 

a influenciar nos destinos internos de países vizinhos e a antagonizar com os Estados Unidos 

representou um desafio para a principal potência do subcontinente, o Brasil. O terceiro é o 

conturbado processo de inserção da Venezuela no Mercosul, que testou os limites das tensões 

entre seus propósitos políticos e comerciais.  

O coronel paraquedista Hugo Chávez tornou-se uma figura pública na Venezuela ao 

liderar uma quartelada militar fracassada para derrubar o então presidente Carlos Andrés 

Perez (1974-1979 e 1989-1993), em fevereiro de 1992 (SYLVIA e DANOPOULOS, 2003; 

VILLA, 2005). Preso no mesmo ano e libertado em 1994, Chávez elegeu-se presidente em 

1998 com apoio das camadas mais pobres do país e contando com a simpatia de boa parte da 

imprensa nacional. Seus primeiros dois anos de governo foram marcados pela criação de 

políticas assistenciais e de participação popular (HAWKINS, 2010), de um lado, e por 

medidas de centralização de poder, do outro, o que incluiu a aprovação de uma nova 

constituição com extensão do mandato presidencial (mediante nova eleição, realizada em 

2000) e o recurso da Lei Habilitante, que lhe permitia governar por decreto (TRAK, 2020). A 

ampliação de poder e um conjunto de reformas econômicas adotado em 2001 aumentaram a 

insatisfação da oposição e resultaram em protestos de rua e greves contra seu governo (ABI-

HASSAN, 2015).  

A estatal de petróleo PDVSA, por sua vez, antes administrada de maneira autônoma, 

foi transformada em um braço do financiamento de projetos sociais do governo (DELGADO 

et al, 2017). Em 2002, ao trocar a cúpula da empresa e preencher os cargos com aliados 

políticos, Chávez enfrentou manifestações de grandes proporções que levaram ao 
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enfrentamento com apoiadores do presidente. A repressão aos protestos resultou na morte de 

dezenove pessoas, no dia 11 de abril. Em meio à violência nas ruas, Chávez foi sequestrado 

por militares golpistas e ao seu cargo foi conduzido, na manhã seguinte, o empresário Pedro 

Carmona, que dirigia a Fedecámeras, a federação de indústria e comércio do país 

(McCARTHY-JONES e TURNER, 2011). Graças à articulação de generais legalistas e do 

ditador cubano Fidel Castro (1959-2008), Chávez foi reconduzido ao cargo dois dias depois 

(ROMERO e MIJARES, 2016; CORONIL, 2011; MAZEPUS et al, 2016; PRIMERA, 2014). 

Ao longo de seus catorze anos como presidente, até sua morte em março de 2013, 

Chávez, amparado por um período de alta no preço do petróleo e pelos efeitos políticos de 

seu próprio carisma junto à população, cooptou as fracas instituições do Estado, aumentou a 

centralização da economia e da vida social e esvaziou direitos civis e políticos de forma a 

fazer a Venezuela transitar, na definição de Trak (2020), de uma democracia eleitoral para 

um regime autoritário competitivo. No governo de seu sucessor, Nicolás Maduro (2013-

atual), desprovido do mesmo carisma e da conjuntura de preços do petróleo mais altos, 

consolidou-se o caráter autoritário do regime venezuelano e o declínio de sua influência 

regional (TRAK, 2020; SERBIN e PONT, 2017). 

Como observa Ricupero (2017), a América do Sul viveu, na primeira década do 

século XXI, "tendência oposta à convergência de valores e modelos de organização político-

econômicos" que vigoraram na Europa e no resto do mundo na década anterior. Essa 

tendência pode ser compreendida como uma das vertentes do que Lafer (2018) descreve 

como o afastamento de uma época de aspirações kantianas das relações internacionais, que 

ganhou força após a queda do comunismo, no início dos anos 1990, e a inauguração de um 

período de contornos hobbesianos, precipitado pelos atentados de 11 de setembro de 2001, 

nos Estados Unidos. 

No centro da divergência regional de valores estava a liderança polarizadora de Hugo 

Chávez, à qual se alinharam os governos de países como Bolívia e Equador. Eram, na 

definição de Ricupero, governos que pretendiam "refundar" suas nações por meio do 

rompimento com os mecanismos políticos associados à manutenção do poder das elites 

tradicionais. A busca por protagonismo político de Chávez no âmbito regional contrastava 

com os valores econômicos de países como Chile, Peru e Colômbia, empenhados no 

fortalecimento do livre mercado. Brasil e Argentina estavam no meio do caminho entre esses 

dois grupos, ao menos no período em que Lula e os presidentes argentinos Néstor Kirchner 

(2003-2007) e Cristina Kirchner (2007-2015) estiveram no poder. Segundo Ricupero (2017), 



 12 

"o aumento da divergência de valores e de opções político-econômicas inviabilizou o avanço 

da integração e da densificação da cooperação". 

O efeito polarizador de Chávez tornou-se mais agudo após a tentativa de golpe de 

2002, quando ele gradualmente passou a construir mais ativamente uma rede de apoio 

regional para fazer frente ao que considerava uma ameaça permanente vinda dos Estados 

Unidos. 

As relações bilaterais entre Brasil e Venezuela conheceram um período de 

engajamento crescente e progressivo muito antes desses episódios dramáticos da política 

interna venezuelana, a partir da presidência de Cardoso e encerrando-se com o governo de 

Dilma Rousseff (2011-2016) (RICUPERO, 2017; DELGADO et al, 2017). A aproximação 

intensificou-se principalmente entre 2004 e 2013, durante praticamente toda a presidência de 

Lula e no primeiro mandato de Rousseff (ALMEIDA, 2018). O curto período de Michel 

Temer (2016-2018) na presidência foi marcado por um afastamento nas relações bilaterais 

(NUNES e RODRIGUEZ, 2017). 

Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019) apresentam um indicador para mensurar o 

engajamento do Brasil com 192 países, inclusive a Venezuela, entre 1998 e 2014, sustentado 

em parâmetros como exportações anuais, tratados bilaterais, programas de cooperação, visitas 

presidenciais e iniciativas de integração regional, entre outros. No Foreign Policy Index 

(FPI), 1 indica máximo engajamento e 0, nenhum engajamento.  

Os dados disponibilizados indicam uma tendência de crescimento no engajamento 

diplomático do Brasil com a Venezuela no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso 

e intensificando-se nos governos de Lula e no primeiro mandato de Dilma Rousseff. A série 

histórica não abrange o último ano e meio do governo Rousseff e tampouco o governo Temer 

(figura 1). Decisões no âmbito diplomático bem delimitadas, a exemplo da suspensão da 

Venezuela do Mercosul e a ausência de visitas presidenciais, porém, permitem afirmar que o 

governo Temer foi marcado pelo afastamento nas relações entre Brasil e Venezuela ou, em 

outras palavras, pela ruptura das políticas de aproximação adotadas nos governos anteriores. 
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Figura 1 - Engajamento Brasil - Venezuela (FPI) 

 
Fonte: Evolução do engajamento da Política Externa Brasileira com a Venezuela medida  
pelo Foreign Policy Index (FPI), desenvolvido por Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019). 
 

A literatura sobre as relações Brasil-Venezuela nas últimas duas décadas concentra-se 

em explicar os períodos de aproximação ou distanciamento diplomático com base em fatores 

relacionados a preferências político-partidárias, a fatores sistêmicos (a exemplo de mudanças 

de prioridade na política externa dos Estados Unidos ou da Venezuela) ou à existência de um 

projeto comum de integração regional ou parceria estratégica.  

Pouco observada é a relação entre atores estatais e não estatais na formulação da PEB 

para a Venezuela e os incentivos comerciais, econômicos e estratégicos de grupos 

empresariais para promover ou incentivar a aproximação política com os governos de Chávez 

e de seu sucessor, Nicolás Maduro.  

Por razões institucionais e econômicas, a Venezuela foi foco de significativa atenção 

e de interesse de certos grupos empresariais brasileiros em seu processo de 

internacionalização, em especial do setor de construção civil. Por proporcionar uma situação 

de benefícios concentrados e custos difusos, esses grupos empresariais tinham grandes 

incentivos para exercer influência no engajamento bilateral do Brasil com a Venezuela. 

Existem indícios empíricos de que os interesses privados de grupos empresariais, mais 

precisamente um restrito número de construtoras e agroindústrias, compõem uma 

negligenciada variável independente capaz de explicar as variações no engajamento bilateral 

entre o Brasil e a Venezuela por meio da influência na formulação e execução da agenda 

dessas relações. 
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Gaspar (2020), Landim (2019) e Zanini (2017), por exemplo, detalham a dinâmica da 

influência desses grupos de interesse sobre as decisões governamentais brasileiras e de outros 

países, com foco nos setores de construção e alimentos, no período abarcado por nosso 

estudo (especialmente nos governos de FHC, Lula e Dilma Rousseff). Gaspar (2020) relata 

que "desde o momento em que fechou o primeiro contrato na Venezuela, a Odebrecht 

financiou todas as campanhas do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, de 

Chávez". Os funcionários da companhia conquistaram trânsito livre nos escalões mais altos 

do governo venezuelano e com o próprio presidente Chávez, liberdade que também 

desfrutavam junto ao governo brasileiro. Devido a uma mudança na lei venezuelana, Chávez 

tinha o poder para fazer contratações diretas, sem licitação — poder que ele utilizou para 

conceder contratos à empreiteira.  

Também em Angola a empresa desfrutava do benefício de prescindir de licitações. 

Quando o governo angolano decidiu fazer licitações para obras públicas, em 2005, o 

presidente da empreiteira intensificou o lobby junto aos governos brasileiro e angolano para 

minimizar o impacto da medida. Sua principal preocupação era que a mudança fosse imitada 

por outros países, como a Venezuela. Em email interno da empresa, Marcelo Odebrecht falou 

na importância de se ter "o domínio do cliente" (GASPAR, 2020). 

A mesma lógica de lobby em duas frentes, no Brasil e no exterior, foi adotada pela 

JBS, empresa do ramo de alimentos, conforme relato feito por Landim (2019). Joesley 

Batista, presidente da holding J&F, que inclui a JBS, foi apresentado à cúpula venezuelana 

em missão diplomática brasileira a Caracas encabeçada pelo ministro da Indústria, Fernando 

Pimentel, em 2013. A partir daí, passou a visitar a Venezuela com frequência, onde era 

apresentado como "o amigo do presidente". As circunstâncias econômicas e sociais internas 

do país apresentavam oportunidades enormes de negócios para sua empresa. A Venezuela 

enfrentava uma grave crise de desabastecimento de alimentos e a JBS passou a fornecer 

produtos em larga escala diretamente ao Estado venezuelano, sem licitação. Em troca, 

Joesley ajudava os venezuelanos a promover seus interesses econômicos e políticos no Brasil 

— por exemplo, estabelecendo contatos entre autoridades políticas venezuelanas e brasileiras 

em encontros promovidos em sua casa (LANDIM, 2019). 

Duas observações em comum feitas por Gaspar (2020), Landim (2019) e Zanini 

(2017), e corroboradas pelos estudos de Rego e Figueira (2017) e Rodrigues (2018), são as de 

que: 1) determinadas circunstâncias econômicas nos países (por exemplo, o preço do 

petróleo, produto abundante na Venezuela) servem de incentivo para o movimento de 

internacionalização de empresas brasileiras, por abrir oportunidades de mercado; e 2) que 



 15 

uma relação política positiva do Brasil com o país de interesse é um elemento facilitador dos 

negócios. 

Argumentamos nesta dissertação de que mais do que "convergência" ou "sinergia" de 

interesses entre governos e empresas que permitem a elas alcançar objetivos diretamente 

relacionados com suas atividades em outros países (REGO e FIGUEIRA, 2017), esses 

mesmos grupos privados foram capazes de influenciar a agenda da política externa, 

resultando em um aprofundamento ou redirecionamento na PEB para determinado país. O 

caso em estudo, a Venezuela, justifica-se porque as explicações predominantes na literatura 

mostram-se insuficientes para compreender a relação preferencial com o país, com veremos 

adiante. Propõe-se aqui, como explicação alternativa ou adicional, um fator pouco explorado 

na literatura: a influência do lobby empresarial com interesses comerciais na Venezuela. 

 

1.2 - Explicações predominantes 

 

Passamos, então, a analisar as outras variáveis contidas na literatura que se propõem a 

explicar o fenômeno observado. A literatura disponível com explicações possíveis para a 

formulação da agenda que resulta em aproximação ou distanciamento nas relações bilaterais 

com a Venezuela no período aqui estudado pode ser sintetizada em três blocos explicativos.  

O primeiro abarca as explicações que identificam uma combinação de interesses 

geopolíticos e econômicos em comum ou complementares, de médio e longo prazo, que 

servem de incentivo à aproximação bilateral. Chamamos essa explicação de parceria 

estratégica.  

O segundo bloco aponta para mudanças sistêmicas, principalmente aquelas que 

propiciaram um vácuo de liderança na América Latina no início do século e que foi 

preenchido por Brasil e Venezuela.  

O terceiro bloco é o da afinidade ideológico-partidária, que frequentemente aparece 

em textos que dão ênfase ao conceito de "diplomacia presidencial" nas relações externas 

brasileiras. 

Na figura 2 estão esquematizados os três blocos de explicações para o engajamento do 

Brasil com a Venezuela no período que vai desde o segundo mandato de Fernando Henrique 

Cardoso até o final da presidência de Michel Temer. Alguns dos autores citados em cada 

bloco incluem a atuação de grupos empresariais em seus modelos explicativos, mas de 

maneira incidental, como um fator subordinado ao que consideram ser a variável 

independente dominante.  
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Algumas explicações não foram desenvolvidas com foco específico na Venezuela, 

mas de maneira mais genérica como variáveis do processo decisório brasileiro em política 

externa. 

 

Figura 2 - Explicações para o engajamento da PEB com a Venezuela 

Explicação Resumo Autores 

Parceria estratégica Uma combinação de interesses 

geopolíticos e econômicos  em 

comum ou complementares, de 

médio e longo prazo, incentivam a 

aproximação bilateral. 

Burges (2006); Iglecias 

(2013); Briceño-Ruiz 

(2016); Menezes e Vieira 

(2021). 

Mudança sistêmica Os atentados de 2001 nos EUA 

representaram um choque externo 

que redirecionaram suas prioridades 

e criaram um vazio de liderança na 

América Latina, que o Brasil e a 

Venezuela procuraram preencher.  

Villa (2006); Urrutia (2015); 

Ricupero (2017). 

Afinidade 

ideológico-partidária 

/ diplomacia 

presidencial 

 

O engajamento bilateral é movido 

pela afinidade ideológica entre o 

partido do presidente brasileiro e o 

governo do outro país. 

 

Cason e Power (2009)*; 

Emerson (2014); Burges e 

Bastos (2017)**; Nunes e 

Rodrigues (2017); Ricupero 

(2017); Almeida (2018); 

Rodrigues, Urdinez e 

Oliveira (2019). 
* Cason e Power (2009) afirmam dar em sua análise da política externa nos governos Cardoso e Lula o 

mesmo peso para fatores sistêmicos (contexto internacional), domésticos (pluralização de atores estatais e 
grupos de interesse) e de liderança (ideologia/diplomacia presidencial), mas o terceiro fator se destaca. 

** Burges e Bastos (2017) focam no engajamento dos presidentes como motor de mudança e inovação 
na PEB, mas reconhecem a importância das pressões sobre eles exercidas por grupos de interesse. 

 

Começamos a análise das explicações predominantes na literatura estabelecendo a 

diferença entre os conceitos de parceria estratégica, que é o que se procura identificar nos 

textos abaixo revisados, e de aliança estratégica. Uma parceria estratégica pressupõe a 

convergência de interesses de longo prazo entre nações que, para alcançar objetivos em 

comum, seja nos campos político, econômico, de segurança ou outros, aprofundam suas 

relações bilaterais por meio de mecanismos de cooperação e associação, enquanto as alianças 
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têm propósitos formais restritos ao âmbito da segurança e da colaboração político-militar 

(FARIAS, 2013).  

Para os propósitos deste estudo, cabe constatar que o termo "parceria estratégica" em 

muitos casos é banalizado tanto pela comunidade diplomática, que o utiliza de maneira 

abusiva em documentos oficiais ou para definir relações bilaterais que nem de longe se 

enquadram no conceito, quanto pela acadêmica, que aceita "tal retórica pelo valor de face", 

conforme alerta Farias (2013): "Uma parceria estratégica decorre de um padrão específico de 

comportamento diplomático e não das atribuições emanadas do discurso oficial." 

A política do governo de Fernando Henrique Cardoso para a América do Sul, 

conforme descrita por Burges (2006), procurou construir para o Brasil o papel de um líder 

consensual na região, e o caminho para isso consistia em colaborar com os países vizinhos 

em torno de um projeto comum. Mais do que simples retórica de "integração regional", o 

Itamaraty, por orientação de Cardoso, queria resultados concretos. No caso específico da 

Venezuela, isso se fez presente nas negociações do Mercosul com a Comunidade Andina, em 

2002, e, no mesmo ano, nos esforços feitos pelo Itamaraty com o objetivo de conciliar, por 

ocasião de cúpula presidencial realizada no Equador, a causa brasileira mais ampla da 

integração regional por meio da infraestrutura com o interesse mais restrito do país anfitrião e 

da Venezuela de focar em uma agenda energética de contornos nacionalistas. No documento 

final do encontro, a questão energética ganhou destaque, mas não se sobrepôs aos temas 

caros ao Brasil.  

As concepções de "integração regional" de Cardoso e Chávez eram essencialmente 

diferentes. Chávez, aliás, com sua insistência em focar em temas energéticos com um viés 

nacionalista, acabava impondo dificuldades à diplomacia brasileira em seus propósitos mais 

amplos de integração. Ainda assim, as relações bilaterais Brasil-Venezuela nesse período 

foram marcadas pela busca de consensos e por esforços de cooperação. 

Os contornos de uma parceria estratégica aparecem de maneira ainda mais nítida na 

segunda metade do primeiro mandato de Lula, com a assinatura de um conjunto de acordos 

bilaterais em fevereiro de 2005. A análise de Briceño-Ruiz (2016) aborda os limites dessa 

parceria entre Brasil e Venezuela no período em que tanto Chávez quanto Lula buscavam 

despontar como atores relevantes no cenário internacional. Para o autor, a origem dessa 

parceria estratégica reside em três fatores: primeiro, no fato de que "a empatia ideológica 

entre o Partido dos Trabalhadores e a 'revolução venezuelana' criou expectativas de uma 

cooperação mais próxima"; segundo, na decisão de Chávez, a partir de 2004, de direcionar 
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esforços para aumentar sua influência na América Latina; e terceiro, na boa relação pessoal 

entre os dois presidentes. 

Os limites dessa parceria estratégica se impuseram por diferenças nos objetivos 

perseguidos por cada um dos dois governos no âmbito internacional. Chávez tinha uma visão 

antissistêmica e revolucionária, e, portanto, anti-imperialista e antiglobalizante, da existente 

ordem global. Já a política externa de Lula pautava-se pelo desejo de reformar o sistema 

internacional para a construção de uma nova ordem multipolar, na qual o Brasil teria uma 

liderança de destaque junto aos países em desenvolvimento. Essas diferenças fizeram com 

que Chávez, em diversos momentos, usasse sua influência regional, conquistada com fartos 

recursos materiais advindos do petróleo, para "neutralizar a agenda brasileira" (BRICEÑO-

RUIZ, 2016). Um exemplo foi a transmutação do projeto Casa, de cunho mais econômico, na 

Unasul, mais político (ou menos "neoliberal", na visão de Chávez). 

O engajamento do Brasil nas presidências de Lula e Rousseff com os países do Sul 

Global, o que inclui os vizinhos na América do Sul, é explicado por Menezes e Vieira (2021) 

como uma expressão da solidariedade internacional desses governos, que incorporaram, à 

agenda de política externa, a difusão de políticas públicas e modelos de desenvolvimento. 

Parcerias para a transferência de políticas inovadoras destinadas a "combater a pobreza e a 

fome, e a promover o desenvolvimento agrário e a geração de renda", assim como os 

incentivos ao comércio e ao fluxo de investimentos via BNDES, eram parte de uma estratégia 

ancorada em "uma visão do Brasil como líder normativo no Sul Global" (MENEZES e 

VIEIRA, 2021).   

Iglecias (2013) estabelece o necessário vínculo entre a aproximação nas relações 

Brasil-Venezuela e as oportunidades comerciais e de investimento que isso gerou para as 

empresas brasileiras, com foco no período 2002-2012. Ele atribui a parceria entre as duas 

nações, descrita por ele como intensificação dos laços diplomáticos e econômicos, a dois 

fatores concomitantes: a afinidade ideológica entre os governos Chávez e Lula, ressalvadas as 

diferenças mais profundas entre os dois projetos políticos, e "a coincidência de prioridades 

em termos de política externa, maior integração regional e um novo tipo de inserção da 

América do Sul em específico, e da América Latina em geral, no cenário internacional" 

(IGLECIAS, 2013).  

O autor descreve o impacto econômico dessa parceria e seus benefícios para as 

empresas brasileiras, apontando para o salto nas trocas comerciais entre os dois países, que 

quadruplicaram em valor entre 1999 e 2012, e para os grandes contratos de construção civil 

obtidos por empreiteiras nacionais na Venezuela, alguns com financiamento do BNDES. 
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Apesar de apresentar a internacionalização das empresas brasileiras essencialmente como um 

instrumento da PEB em seu intuito de expansão de influência, Iglecias propõe a necessidade 

de refletir "em que medida a diplomacia e a própria política externa brasileira, nos anos 

Lula/Dilma, foram e têm sido pautadas por estratégias de expansão de grandes empresas 

brasileiras visando à ampliação de seus mercados" (IGLECIAS, 2013).    

A variável independente "parceria estratégica" é insatisfatória para explanar o 

engajamento do Brasil com a Venezuela por exigir uma explicação dentro da explicação. Ou 

seja, qual é a motivação inicial para a busca por uma parceria estratégica e quais são os 

fatores que definem sua intensidade?  

Para Burges (2006), no caso de Fernando Henrique Cardoso, essa motivação era o 

interesse do presidente em ampliar a liderança do Brasil através da integração regional. Mas 

essa integração, que se daria essencialmente por obras de infraestrutura, era um fim em si 

mesmo ou um meio para atender a interesses especiais — por exemplo, das empreiteiras que 

delas se encarregariam?  

Em Briceño-Ruiz (2016), a explicação divide-se em fatores como a preferência 

ideológica, a afinidade pessoal entre os governantes e a busca de Chávez e de Lula por 

influência externa. Menezes e Vieira (2021), por sua vez, no contexto dos governos do PT, 

ressaltam como motivação para as parcerias do Brasil com os países vizinhos e outros do Sul 

Global a busca "pelo reconhecimento de status por meio da liderança moral", sem almejar 

benefícios materiais no curto ou médio prazo. Ou seja, o Brasil nesse período se via como 

uma potência emergente capaz de contribuir para a solução de problemas globais, e a 

cooperação e as alianças com os vizinhos serviriam de instrumento para esse fim. Aqui, a 

explicação dos autores assemelha-se à própria justificativa oficial para as "parcerias 

estratégicas".  

A perspectiva venezuelana do engajamento entre Brasil e Venezuela apresentada por 

Urrutia (2015) contribui para analisar esse ponto. O autor vê nos esforços pessoais 

empreendidos por Hugo Chávez de redirecionar a política externa venezuelana, estreitando 

laços regionais, uma tentativa do presidente de se fortalecer contra as constantes crises 

políticas domésticas. A parceria estratégica com o Brasil ancorou-se em uma linguagem 

política, mas, segundo Urrutia, a "convergência ideológica é apenas aparente": 

Existe uma clara diferenciação, porém, entre os interesses 

estratégicos das duas nações. A atual política externa da Venezuela procura 

alianças mais ideológicas que pragmáticas para manter a hegemonia interna 

do seu projeto político, já a política brasileira faz o jogo do esquerdismo do 
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chavismo; mas na prática persegue interesses econômicos dirigidos a se 

posicionarem como sócio comercial e de investimento privilegiado na 

Venezuela, com um perfil preeminentemente mercantil (URRUTIA, 2015). 

 
Ou seja, para Urrutia, enquanto por trás do discurso de "parceria estratégica" havia 

uma motivação ideológica de Chávez para o engajamento com o Brasil, para o Brasil isso era 

apenas uma roupagem conveniente a cobrir uma motivação essencialmente pragmática, de 

cunho comercial. Em outras palavras, Chávez estaria defendendo os próprios interesses 

políticos, enquanto o Brasil estaria cuidando de seus "interesses nacionais". 

Como bem sugere Urrutia, "parceria estratégica" nada mais é do que linguagem 

política, ou seja, serve mais como explicação oficial para o engajamento entre os dois países 

do que como uma explicação de fato. "Aliança estratégica" (no sentido de "parceria 

estratégica", conforme conceituado acima) foi o termo usado, por exemplo, para os 20 

acordos assinados por Lula e Chávez em fevereiro de 2005 nas áreas de petróleo, gás, 

tecnologia militar, agroindústria, pecuária e telecomunicações (HERNÁNDEZ, 2005). De 

todos os acordos, catorze eram do setor energético, comprovando as prioridades de Chávez. 

O que a princípio pode parecer uma combinação de interesses geopolíticos e econômicos em 

comum ou complementares, cujo efeito teria sido incentivar um maior engajamento entre os 

dois países, é mais o resultado do engajamento em si do que a explicação para ele. São os 

objetivos iniciais que levaram à decisão de perseguir esse engajamento, a essa "parceria 

estratégica", que nos interessa analisar. 

Urrutia toca brevemente nos possíveis objetivos iniciais dessa parceria ao falar do que 

chama de "interesses econômicos" ou de "perfil mercantil" do Brasil nas relações com a 

Venezuela. De forma semelhante, Iglecias (2013) relaciona a aproximação entre os dois 

países à abertura de oportunidades comerciais para empresas brasileiras (fenômeno que ele 

denomina de "internacionalização do capitalismo brasileiro").  

Mas nenhum desses autores se aprofunda nas origens desses objetivos ou em como 

eles eram formados e articulados pelos atores não estatais junto ao poder público brasileiro. 

A explicação mudança sistêmica para o engajamento do Brasil com a Venezuela 

combina transformações nas prioridades geopolíticas dos Estados Unidos no início do século 

XXI com as profundas alterações operadas na política e na economia venezuelanas e na 

relação do país caribenho com os Estados Unidos. Para Urrutia (2015), a ascensão de Hugo 

Chávez à presidência e as mudanças políticas internas — operadas mais acentuadamente a 

partir de 2002, quando ele foi afastado brevemente do cargo em um golpe de Estado, e de 
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2004, quando sobreviveu a um Referendo Revocatório para encerrar o seu mandato — 

levaram a Venezuela a buscar uma projeção maior na arena internacional e representaram um 

ponto de inflexão nas relações entre o Brasil e o país vizinho.  

Três condições teriam contribuído para uma maior intersecção entre os caminhos 

trilhados pelos dois países. A primeira foi a opção de Chávez por redirecionar em 180 graus o 

olhar da diplomacia venezuelana, antes voltada para os Estados Unidos, ao norte, visando a 

partir de então os vizinhos do entorno e ao sul, com foco especial no maior e mais influente 

deles, o Brasil. “Essa inflexão foi operada na base das possibilidades que os projetos de 

integração sul-americana ofereciam para a Venezuela” (VILLA, 2006). Nessa reorientação da 

sua política externa, a Venezuela valeu-se em grande medida dos recursos do petróleo, 

alavancados pela alta no preço internacional do produto (que saiu de um patamar de menos 

de 20 dólares por barril, em 1999, para mais 100 dólares em 2012), como instrumento de 

influência regional (DELGADO et al, 2017). 

A segunda condição teria sido dada pelo fato de que, simultaneamente à reorientação 

da política externa venezuelana, dominavam o espaço latino-americano governos que 

compartilhavam com Chávez alguns fundamentos político-ideológicos (ou ao menos assim se 

expressavam), entre os quais se destacava o do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da 

Silva. “Chávez, por exemplo, já mantinha relacionamento amistoso com FHC, mas com Lula 

a relação adquiriu conotação de fraternidade de ideias e aspirações antes inexistente” 

(RICUPERO, 2017). A terceira condicionante foi o vazio de liderança na América Latina, 

“provocado pelo desvio da atenção dos Estados Unidos para outras regiões prioritárias do 

ponto de vista da segurança, em particular o Oriente Médio e a Ásia, e pelo apagamento 

temporário do México e da Argentina” (RICUPERO, 2017). 

O efeito dessas variáveis sistêmicas — ou seja, as mudanças políticas internas na 

Venezuela com a chegada de Chávez e de sua petrodiplomacia ao poder e a reorientação de 

prioridades externas dos Estados Unidos — sobre as escolhas da Política Externa Brasileira 

no período deu-se por meio da intervenção de fatores domésticos, que no caso aqui em estudo 

é o lobby empresarial. 

A explicação das mudanças sistêmicas para a decisão brasileira de buscar um maior 

engajamento com a Venezuela, portanto, fica incompleta sem apontar a variável interveniente 

no plano doméstico que orientou as preferências, a intensidade e o escopo das relações 

bilaterais. A Venezuela não foi, evidentemente, o único país com o qual o Brasil buscou 

maior engajamento no período pesquisado, incentivado por mudanças no contexto 

internacional. Contudo, nosso argumento é o de que, somado ao incentivo para a ampliação 
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de parcerias, a Venezuela apresentou uma capacidade econômica, alavancada pela alta no 

preço do petróleo, e características político-institucionais que a tornavam excepcionalmente 

atrativa para certos setores empresariais brasileiros. 

A figura 3 apresenta a evolução de um indicador que consiste em desembolsos anuais 

do BNDES para financiamentos para exportação de bens e serviços na modalidade pós-

embarque1, o que inclui a construção civil no exterior, em proporção ao total das exportações 

brasileiras por país de destino. Comparamos a Venezuela com a Argentina, dois países com 

economias de tamanho equivalente2 e governos de esquerda no período que coincidiu com as 

presidências de Lula e Rousseff. 

 

Figura 3 - Financiamentos do BNDES em proporção ao total das exportações (em %) 

 
Fontes: BNDES Transparência (desembolsos BNDES pós-embarque por destino das exportações 

 financiadas)3 e Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia (exportação brasileira)4. 
 

Observa-se que os financiamentos do BNDES em proporção à exportação têm picos 

de concentração maior na Venezuela. Os dados para a Argentina, durante quase todo o 

período, mantêm-se nos mesmos patamares da média regional (composta, além de Argentina 

e Venezuela, por Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai). Vale 

destacar os dados de 2002, último ano de FHC, em que o desembolso do BNDES para 

exportações de bens e serviços pós-embarque para a Venezuela foi equivalente a cerca de 

                                                
1 No financiamento pós-embarque, o exportador recebe o desembolso em reais no Brasil pelo BNDES antes do 
envio dos bens ou da prestação do serviço no exterior, e o importador fica devendo ao BNDES. 
2 O PIB em valores nominais da Venezuela em 2014 era de US$ 482 bilhões; o da Argentina, US$ 526 bilhões. 
3 Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia. Acesso em: maio 2021. 
4 Disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/. Acesso em: nov. 
2020. 
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10% das exportações do Brasil para o país naquele ano, e de 2013, no governo Dilma, em que 

a proporção chegou a 12%. 

Verificamos, portanto, uma posição privilegiada da Venezuela como destino de bens e 

serviços financiados pelo Estado brasileiro, via BNDES, em comparação com a média sul-

americana ou com países da região de perfil semelhante. A reorientação da política externa 

venezuelana, por si, não justifica essa concentração de recursos do BNDES para a Venezuela, 

em especial quando se considera que o fenômeno começa já no governo FHC e desde antes 

de Chávez assumir. Sem considerar qualquer variável interveniente, seria de se esperar uma 

pulverização desses recursos para obras em toda a América do Sul, não sua concentração 

relativa em um ou outro país. Afinal, esses financiamentos eram apresentados às nações 

vizinhas como um dos instrumentos da integração regional. 

A explicação da afinidade ideológico-partidária para o engajamento (ou 

afastamento) nas relações entre o Brasil a Venezuela é, certamente, a mais compartilhada 

pelo senso comum, além de ser corroborada por alguns estudiosos. Almeida (2018) afirma 

que nas administrações de Lula e Rousseff o Brasil “adotou preventivamente uma preferência 

ideológica por certas ‘parcerias estratégicas’, o que o fez perder tempo na busca por uma 

ilusória aliança com protagonistas do chamado ‘Sul global’, (...) mas que em nada serviu para 

promover os interesses concretos de sua economia”. Essa preferência seria uma ruptura da 

continuidade da política externa brasileira em sua “moderação construtiva”, conforme 

conceito descrito por Lafer (2001), e em sua busca por autonomia e desenvolvimento. Em 

outro texto, o autor classifica a atuação de Lula na arena internacional como "ativismo 

presidencial" (ALMEIDA, 2014). 

Ricupero (2017), por sua vez, também identifica uma “prevalência da visão 

ideológica” nas políticas dos governos Lula e Rousseff para a América do Sul e observa que 

“os principais formuladores da diplomacia de Lula manifestaram não acreditar no consenso 

multipartidário”, princípio que se manteve “ao longo dos governos da Nova República até 

desaparecer durante os quatro mandatos do PT”. Ainda assim, ele não vê, nas políticas 

externas de Lula e Rousseff, uma incompatibilidade profunda com os objetivos e as práticas 

da tradição diplomática brasileira.  

Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019) procuraram um embasamento empírico para a 

explicação político-partidária na formulação da PEB que privilegiou a aproximação com o 

Sul Global nos governos do PT, principalmente durante o segundo mandato de Lula e o 

primeiro mandato de Rousseff, ao relacionar a afinidade ideológica entre governos e um 

índice de engajamento do Brasil com seus pares, o Foreign Policy Index (FPI). Os autores 
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citam Doctor (2017) para lembrar da influência dos grupos de interesses empresariais na PEB 

e observam que durante o governo Lula "o Brasil utilizou a cooperação para o 

desenvolvimento como um instrumento de soft power na América Latina e na África", 

paralelamente trazendo benefícios econômicos para multinacionais brasileiras. Como se vê, 

por essa abordagem a ideologia dominante no governo serve de condutor para os interesses 

empresariais. A ênfase explicativa do trabalho, portanto, está no fator político-ideológico. 

"Nós encontramos evidências para acreditar que a Política Externa Brasileira, longe de ser 

puramente pragmática, esteve fortemente embutida de ideologia nos anos do Partido dos 

Trabalhadores", escrevem os autores5. 

Inversamente, Nunes e Rodriguez (2017) atribuem a intensa retração no engajamento 

do Brasil com a Venezuela a partir de 2016 à mudança na "orientação ideológica" no governo 

de Michel Temer, que teria adotado como tônica de sua PEB justamente "o isolamento 

diplomático" do país vizinho. Ocorre que a mudança de governo coincidiu com a saída de 

cena de grupos empresariais anteriormente influentes. A diminuição ou mesmo interrupção 

do lobby desses grupos junto ao Poder Executivo deveu-se, principalmente, às revelações e 

consequências penais da Operação Lava Jato. A pergunta que se coloca é: foi de fato (ou 

apenas) a mudança na orientação ideológica do governo que levou a uma retração no 

engajamento com a Venezuela ou isso ocorreu pela quebra no fluxo de contatos entre 

empresas que possuíam fortes interesses comerciais no país de Nicolás Maduro e os decisores 

da PEB? No nosso entendimento, para fazer uma análise consistente da PEB do Brasil para a 

Venezuela, não é possível ignorar a ausência ou o enfraquecimento dessa variável 

interveniente (lobby das empreiteiras) no período Temer — ausência esta que serve de 

exemplo contrafactual para os governos anteriores, quando ela estava presente. 

Estudos como os de Cason e Power (2009), Burges e Bastos (2017) e Emerson (2014) 

colocam a presidencialização da diplomacia no centro das análises das mudanças na PEB. 

Interessante notar que nesses trabalhos a ênfase na diplomacia presidencial no processo 

decisório não exclui a ideologia ou a influência de grupos de interesse especiais como fatores 

explicativos. Ao contrário, segundo esses autores, o deslocamento do processo decisório em 

política externa do Itamaraty para a presidência, conforme operado no governo Cardoso e 

aprofundado no de Lula, favoreceu a absorção da variável ideológica e o acesso de certos 

grupos empresariais na formulação dessas políticas.  

                                                
5 Tradução própria. 
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Cason e Power (2009) apontam três fatores domésticos que explicam as mudanças 

operadas por Cardoso e Lula na PEB em um contexto de presidencialização e pluralização da 

diplomacia: partidarismo e ideologia, personalidade e fatores de processos (process factors), 

e política burocrática. O primeiro fator é apresentado como uma forma, também, de 

influência de grupos de interesse, afinal a base política do governante esperava ter sua visão 

de mundo contemplada na política externa. Isso foi de especial relevo no governo Lula, em 

que, para compensar sua frustração com as políticas ortodoxas adotadas internamente, setores 

sociais de sustentação política ao presidente precisaram se contentar com o que ele fazia na 

política externa, por exemplo aprofundando as relações do Brasil com governos 

ideologicamente afins. O segundo fator está relacionado com as ambições pessoais de 

liderança externa dos presidentes Cardoso e Lula, que os levaram a assumir uma política 

externa mais personalista (especialmente no caso de Lula). O terceiro fator refere-se à 

crescente participação do setor privado na discussão da formulação da PEB.  

Cason e Power (2009) consideram que a pluralização de atores e a diplomacia 

presidencial foram as duas grandes tendências da formulação da PEB nos governos Cardoso e 

Lula. O efeito delas era a redução do poder decisório do Itamaraty, com o "isolamento 

burocrático" do ministério sendo visto como um obstáculo às mudanças.  

Um problema pouco observado na literatura é o que determina a preferência 

presidencial em política externa. Seria isso fruto da ideia ou do sonho de um Brasil "grande" 

(BURGES e BASTOS, 2017; ZANINI, 2017); ou uma estratégia ancorada na preocupação, 

no caso de Cardoso, com o efeito que o entorno econômico e político sul-americano tinha 

sobre a credibilidade internacional do Brasil (BURGES e BASTOS, 2017; LAFER, 2018); ou 

resultado de convicções ideológicas pessoais puras e simples; ou a influência direta ou 

indireta de atores não-estatais? 

Como reconhecem Burges e Bastos (2017), cujo trabalho tem por conclusão que o 

engajamento presidencial direto é um fator central "para a mudança e a inovação na política 

externa brasileira", nos anos Cardoso e Lula houve uma crescente pressão de grupos 

empresariais pela promoção de seus interesses, especialmente no que se refere às 

oportunidades vislumbradas em países emergentes. Mas a ênfase desses autores é, 

inequivocamente, no engajamento do presidente como motor de mudança e inovação na PEB. 

Emerson (2014) viu na concentração de poder presidencial o fator primordial na 

cooperação entre Brasil e Venezuela no período dos governos Lula e Rousseff. Na falta de 

uma visão estratégica de longo prazo, é o voluntarismo presidencial que permite, ou melhor, 

que "lubrifica" a cooperação interestatal. Ao fazer o estudo de caso da construção da refinaria 
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Abreu e Lima, um dos frutos da cooperação energética entre os dois países, o autor observa 

que, sempre que os interesses das estatais brasileira e venezuelana divergiam, era necessária 

uma intervenção direta dos presidentes dos países para que a parceria voltasse a andar. "Lula 

enfatizou como a 'vontade política' dos dois países iria prevalecer sobre qualquer dificuldade 

técnica ou burocrática" (EMERSON, 2014). Tal "vontade política" foi necessária também 

quando a presidência brasileira era ocupada por Rousseff e ela determinou que a Petrobras 

aceitasse as garantias oferecidas pela PDVSA para o negócio. 

O que poderia explicar tal ímpeto presidencial para promover uma cooperação 

bilateral que enfrentava tanta "dificuldade técnica ou burocrática" e que não se justificava por 

fatores estratégicos? Afinal, o Brasil caminhava para se tornar autossuficiente em 

combustíveis fósseis graças à descoberta do pré-sal. Emerson recorreu à ideologia para 

explicar essa preferência presidencial nos anos Lula e Rousseff: "A afinidade ideológica do 

Partido dos Trabalhadores brasileiro com, primeiro, a administração de Chávez e, agora, com 

a de Maduro revela um comprometimento com a cooperação que de outra forma seria muito 

reduzida" (EMERSON, 2014).  

Essa cooperação especial ou parceria estratégica entre Brasil e Venezuela não ocorre 

"automaticamente ou pelas estruturas institucionais estabelecidas" (EMERSON, 2014), mas 

com críticas e desconfortos internos no Itamaraty. Para colocá-la em prática, para mover 

mundos e fundos na contramão do que indicavam técnicos da Petrobras e do Itamaraty, era 

preciso uma diplomacia presidencial que, na ausência de qualquer outra justificativa 

estratégica razoável, foi melhor explicada pelas preferências políticas pessoais ou partidárias 

do governante.  

Por essa linha de raciocínio, porém, não teria havido um engajamento do Brasil com a 

Venezuela já nos primeiros anos do governo Chávez, quando no Palácio do Planalto ainda 

estava Fernando Henrique Cardoso, que não possuía qualquer semelhança ou afinidade 

política com o homólogo venezuelano.  

A distância ideológica entre Cardoso e Chávez resta evidente em correspondências 

diplomáticas que compõem o conjunto de documentos primários que embasam o presente 

trabalho. Em 1998, quando o venezuelano ainda se apresentava como candidato à presidência 

de seu país e o presidente brasileiro buscava, em outubro do mesmo ano, a reeleição, os 

telegramas revelavam um intenso assédio por parte dos assessores de Chávez ou mesmo dele, 

diretamente, junto ao embaixador brasileiro em Caracas, para organizar uma visita sua ao 

Brasil, com vistas a obter um encontro com o governante brasileiro. 
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Gestões nesse sentido por parte de Chávez ou de sua equipe de assessores são 

descritas em telegramas produzidos pela embaixada em abril6, maio7, julho8 e agosto9 de 

1998. A orientação dada pelo Ministério de Relações Exteriores era de adiar ao máximo uma 

resposta definitiva, alegando primeiramente dificuldades de agenda do presidente Fernando 

Henrique Cardoso e por fim oferecendo datas para a visita em novembro, um pouco antes das 

eleições de início de dezembro na Venezuela, condicionada à possibilidade de que outros 

candidatos venezuelanos bem posicionados nas pesquisas também "manifestassem interesse 

em encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso".10 

A preocupação em torno de um possível encontro entre Cardoso e Chávez, como fica 

claro, não era apenas a de evitar a percepção de que o presidente brasileiro estava 

interferindo, com seu apoio, nas eleições do país vizinho. Havia reservas por parte da 

diplomacia brasileira com relação ao passado polêmico de Chávez, que participou de uma 

quartelada fracassada em 1992, como se pode verificar no despacho enviado em caráter 

classificado por Exteriores para a embaixada em Caracas, em 15 de abril de 1998: 
No momento em que Hugo Chávez volte a indagar da possibilidade 

de vir ao Brasil para avistar-se com o Presidente da República, parlamentares 
e outras autoridades, deverá ser-lhe informado que as datas aventadas em 
maio e junho não se mostram viáveis (...). 

(...) Para conhecimento exclusivo dessa embaixada, esclareço não 
haver intenção da parte brasileira em receber o referido candidato, não 
obstante sua atual posição no quadro eleitoral venezuelano, em vista dos seus 
antecedentes.11 

 
No cuidado em não vincular a imagem do presidente brasileiro ao então candidato 

venezuelano, com seus "antecedentes", deve-se levar em conta como um encontro com 

Chávez seria percebido junto à opinião pública brasileira, pois o próprio Fernando Henrique 

Cardoso se submeteria, naquele ano, ao escrutínio do voto popular. A postura de cautela 

dissipou-se tão logo Hugo Chávez se tornou o presidente eleito da Venezuela. Um encontro 

entre Fernando Henrique e Chávez ocorreu já em dezembro de 1998.  

                                                
6 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 15 abr. 1998, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 1f. 
Brasil-Venezuela. Candidato Presidencial Hugo Chávez. Interesse em vir para o Brasil. 
7 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 20 mai. 1998, Caracas [para] EXTERIORES. 1f. 
Brasil-Venezuela. Candidato presidencial Hugo Chávez. Contatos Internacionais. Interesse em ir ao Brasil. 
8 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 16 jul. 1998, Caracas [para] EXTERIORES. 1f. 
Brasil-Venezuela. Política externa. Visita de assessor do comandante Hugo Chávez. 
9 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 7 agos. 1998, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 1f. 
Brasil-Venezuela. Candidato Presidencial Hugo Chávez. Interesse em vir para o Brasil. 
10 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 7 agos. 1998, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 1f. 
Brasil-Venezuela. Candidato Presidencial Hugo Chávez. Interesse em vir para o Brasil. 
11 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 15 abr. 1998, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 1f. 
Brasil-Venezuela. Candidato Presidencial Hugo Chávez. Interesse em vir para o Brasil. 
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A partir daí, iniciou-se um processo de aprofundamento da relação bilateral, com 

esforços de ambos os lados, inclusive em nível presidencial. Resta evidente, pela leitura das 

correspondências diplomáticas, que as desconfianças em relação a Chávez não impediram 

que Fernando Henrique Cardoso direcionasse sua política externa para uma aproximação com 

a Venezuela, com foco na promoção de interesses comerciais brasileiros e em obras de 

infraestrutura.   

Há indícios, portanto, de que as explicações de cunho ideológico-partidário não são 

suficientes para explicar o empenho dos governos brasileiros em engajar-se nas relações com 

a Venezuela. Na maior parte dos estudos acima citados, a grande variável subestimada ou 

subdimensionada é a atuação de grupos de interesse, mais especificamente o lobby 

empresarial com interesses específicos na Venezuela. 

 

1.3 - Fundamentos teóricos 

 

Em sua abordagem liberal da influência de atores domésticos não estatais na política 

externa dos Estados Unidos para o Irã, Koch (2015) define grupos de interesse como 

"associações de indivíduos que agem para influenciar políticas públicas de maneira autônoma 

a governos ou partidos políticos"12. A escolha por analisar a influência de grupos de interesse 

em política externa a partir da perspectiva liberal se deve ao foco nas estruturas domésticas e 

sua interdependência com a política externa. Moravcsik (1997) observa que, para os liberais, 

a "configuração das preferências do estado" importa mais do que a "configuração das 

capacidades" ou a "configuração da informação e das instituições". Essas preferências, por 

sua vez, dependem de processos internos de negociação. 

A opção de Koch por estudar a ação de grupos de interesse e não de outros atores 

domésticos, mais especificamente o público ou a mídia, explica-se porque nenhum deles tem 

a mesma capacidade de pressão ou de influência na política externa, ao menos no caso 

americano, pelo próprio interesse limitado que existe em assuntos internacionais, a não ser 

por parte de atores diretamente impactados por decisões nessa seara. 

Como avaliar se os grupos de interesse são ou não bem-sucedidos em seus esforços 

para influenciar os resultados da política externa é uma questão central para Koch. Ela 

conclui que "ser bem-sucedido é compreendido como atingir um policy output que está mais 

próximo do objetivo do grupo de interesse do que se não tivesse havido qualquer 

                                                
12 Tradução própria. 
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engajamento por parte do grupo de interesse". Portanto, é preciso que haja uma mudança no 

status quo da política externa — ou a manutenção do status quo, quando este é o objetivo e 

há forças contrárias a ele — para que se possa considerar a atuação de um grupo de interesse 

como bem-sucedida. 

Koch esquematiza duas variáveis independentes que explicam mudanças de política. 

A primeira é o acesso a formuladores das políticas e a segunda é a construção de coalizões. 

No primeiro caso, a escolha correta dos agentes públicos que servirão como interlocutores 

dos grupos de interesse é fundamental para o sucesso das gestões junto a eles. A relação que 

se procura estabelecer é a de aliados, pois ambos potencialmente se beneficiam dela: agentes 

públicos elegíveis, por exemplo, buscam apoio e/ou financiamento para as próximas 

campanhas, enquanto os grupos de interesse ganham quando emplacam suas políticas 

preferidas (KOCH, 2015). Quanto à construção de coalizões no contexto de atividades de 

lobby, caracteriza-se por alianças de atores diferentes que compartilham de objetivos comuns.  

Para Milner (1997), a interação entre o cálculo eleitoral dos atores políticos e o 

cálculo de benefícios distributivos almejados pelos grupos econômicos converge na 

formulação de política externa. Em contextos de alto nível de corrupção governamental, esses 

benefícios distributivos são desproporcionais e frequentemente contrários aos interesses da 

sociedade de maneira mais ampla (MELLO e SPEKTOR, 2018).  

Mancuso e Gozetto (2018) definem lobby como a atuação de agentes sociais junto a 

membros do poder público "capazes de tomar decisões, afim de apresentar-lhes seus 

interesses e pleitos". Todos os lobistas em essência procuram ter acesso aos agentes públicos, 

direta ou indiretamente, com o objetivo de influenciar no processo de decisão, seja para obter 

ganhos ("quando a tomada de decisão melhora o status quo") ou alívios (quando se evita uma 

piora no status quo). O sucesso do lobby pode ser misto, quando o objetivo buscado não é 

alcançado totalmente. Para mensurar os insucessos, considera-se que há perdas (quando a 

decisão piora o status quo) e frustrações (quando se perde uma oportunidade de melhorar o 

status quo). Aqui, também, há resultados mistos, quando as perdas são parciais.  

Mancuso e Gozetto (2018) identificam três etapas no processo decisório em que os 

lobistas podem atuar: 1) na definição da agenda de decisão, 2) na formulação, no debate e na 

negociação de propostas contidas na agenda e 3) na tomada de decisão. 

O lobby ofensivo busca a melhora do status quo, enquanto o lobby defensivo procura 

conter danos ao interesse defendido. O lobby defensivo possui teoricamente mais chances de 

obter sucesso quando a decisão tem uma longa sequência de etapas a serem cumpridas até 

que se concretize e quando cada uma dessas etapas é ocupada por protagonistas (decisores), 
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que não estão alinhados uns com os outros. A defesa dos interesses não se encerra quando 

uma decisão é tomada, podendo ser contestada judicialmente, moldada em fases de 

implementação e regulamentação ou, mais para frente, modificada (MANCUSO e 

GOZETTO, 2018). 

Mearsheimer e Walt (2006), em seu estudo sobre a influência do lobby pró-Israel na 

política externa dos Estados Unidos, definem como lobby ou grupo de interesse com atuação 

bem-sucedida em política externa aquele que obtém um resultado que diverge do que seria 

esperado para a defesa dos interesses nacionais mais amplos. O artigo de Mearsheimer e Walt 

— ainda que cercado de controvérsia à época de sua publicação por suas conclusões 

(DEMANT, 2006) — é útil por oferecer uma estrutura para análise das variáveis 

independentes que compõem o seu mecanismo causal, eliminando outras explicações ou 

reequilibrando o peso dado a elas e centrando-se na explicação proposta pelo estudo. 

Para os autores, o lobby bem-sucedido não apenas é capaz de alcançar objetivos que 

vão contra os "interesses nacionais", como ainda convence a população do contrário, ou seja, 

de que os tais interesses estão, sim, sendo atendidos. Depois de elencar e apresentar seus 

contra-argumentos para cada uma das justificativas para a política externa dos Estados 

Unidos em relação a Israel, Mearsheimer e Walt concentram-se em defender a sua hipótese, a 

de que o apoio a Israel se explica pelo lobby com atuação eficiente no sistema político 

americano. 

Os autores identificam as fontes de poder do lobby que eles abordam, seja por meio 

da atuação direta junto a legisladores ou membros eleitos do Poder Executivo ou através de 

doações de campanha, apoio em eleições e influenciando o debate público (dominando a 

narrativa sobre Israel na imprensa, em think tanks e no meio acadêmico). Observam, também, 

de maneira similar a Koch (2015), que "grupos de interesse especial desfrutam de poder 

desproporcional quando se dedicam a um tema particular e o grosso da população é 

indiferente a ele", o que geralmente é a regra no que se refere às relações exteriores 

(MEARSHEIMER e WALT, 2006). 

Se, como observou Koch (2015), há uma lacuna a ser preenchida na análise dos 

mecanismos da influência de grupos de interesse na política externa dos Estados Unidos, 

igualmente ou ainda mais insuficiente é a literatura que dá conta da interação entre os grupos 

de interesse no Brasil e os agentes públicos que formulam a PEB. 

Nessa frente de estudos, destacamos os trabalhos de Doctor (2017), Rego e Figueira 

(2017), Mello e Spektor (2018), Waisberg e Ribeiro (2008), Oliveira e Onuki (2010) e 

Schenoni et al (2022).  
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Em sua análise das mudanças ocorridas nas relações entre atores não estatais e 

formuladores da PEB nos governos do PT, no contexto da graduação internacional do país, 

Doctor (2017) procura explicar o papel muitas vezes contraditório de grupos de interesse 

empresariais na definição da política comercial brasileira no período em questão. A autora 

identifica uma participação maior dos grupos empresariais na elaboração da política externa 

em comparação com governos anteriores e observa que "ao trazer atores sociais para a 

equação da política externa, os atores estatais esperavam assegurar um engajamento ativo 

com o projeto do PT para aumentar a influência do Brasil em assuntos internacionais". Como 

resultado, esses atores domésticos não se contentaram em endossar passivamente a ascensão 

do Brasil, "mas também esperavam moldá-la". 

Doctor descreve como a gradual abertura comercial nos anos 90 levou os grupos 

empresariais a buscar maior interação e influência junto aos formuladores da PEB, em 

especial via Itamaraty, mas também por intermédio de legisladores ou diretamente junto ao 

Poder Executivo. A diferenciação entre interesses de setores empresariais distintos mostra-se 

de grande utilidade e relevância para a presente dissertação. Nos governos Lula e Rousseff, o 

setor industrial assumiu uma postura mais protecionista e procurou expressar suas 

preocupações diretamente junto a ministérios responsáveis por questões comerciais ou de 

desenvolvimento, assim como mantinham um fluxo consistente de trocas de informações 

técnicas com o Itamaraty. O setor do agronegócio seguiu uma atitude mais agressiva, de 

pressão pela abertura de mercados para seus produtos no exterior, e organizou-se para 

defender seus interesses tanto na relação direta com o governo, quanto por meio da bancada 

ruralista no Congresso Nacional. Já as empresas de construção civil, do setor de serviços, 

atuavam de maneira individual, confiando "na diplomacia presidencial para apoiar suas 

atividades no exterior e também para obter acesso a crédito em bancos públicos" (DOCTOR, 

2017), notadamente o BNDES.  

A análise de Doctor concentra-se nos dois primeiros setores (industrial e 

agronegócio). Entre suas conclusões está a de que as duas forças motrizes da política externa 

do PT, a ideológica e a pragmática, desfrutavam de equilíbrio e harmonia até a crise de 2008, 

quando se iniciaram mudanças nas condições econômicas que criaram tensões entre os atores 

estatais e não estatais. Delimitam-se, assim, dois períodos nas relações entre os grupos de 

interesse empresariais e os governos do PT. O primeiro, ao longo dos seis primeiros anos da 

presidência de Lula, em que o Brasil apostou na intensificação das trocas comerciais com 

países dos dois hemisférios, e nisso se viu incentivado pelos setores empresariais, 

especialmente da indústria e do agronegócio. No segundo período, que abarca o final do 
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governo Lula e toda a presidência de Dilma Rousseff, o Brasil priorizou as relações e a 

cooperação com o Sul Global.  

Segundo a medição feita por Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019) por meio do índice 

FPI, esse engajamento maior com o Sul Global ocorreu sem prejudicar os vínculos com o 

Norte. Nessa fase, o investimento brasileiro no exterior que ganhou mais destaque foi o das 

empreiteiras (DOCTOR, 2017). A postura predominante dos grupos de interesse em relação à 

PEB também mudou de uma fase para a outra, com as críticas quanto ao caráter "ideológico" 

ou "político" das relações exteriores se avolumando no segundo período. 

Oliveira e Onuki (2010) também exploram a tentativa de grupos organizados de 

influenciar a política comercial brasileira, mas com foco nas interações com o Congresso 

Nacional. Os autores afirmam que o Poder Legislativo se tornava uma arena relevante de 

atuação de agentes não estatais empenhados em moldar a política comercial, inclusive como 

contrapeso ao Poder Executivo, mas que isso ocorria com mais frequência quando as 

circunstâncias colocavam empresários e governo federal em campos opostos. 

Apesar de não ter a política externa como cerne de sua análise sobre os custos do 

presidencialismo multipartidário brasileiro, Mello e Spektor (2018) trazem uma contribuição 

importante por realçar o mecanismo pelo qual a atuação dos grupos de interesse acaba 

ocorrendo às margens da lei. Os autores encaixam os grupos de interesse como peça central 

de um sistema político em que as coalizões se formam em um contexto de distribuição de 

recursos e de patronagem. Segundo os autores, no sistema brasileiro, o Poder Executivo 

procura conciliar dois objetivos discrepantes: prestar serviços públicos aos eleitores e garantir 

uma coalizão multipartidária. Os resultados disso são o desequilíbrio de poder entre 

Executivo e Legislativo, a dominação de grupos de interesse e a má gestão.  

O desequilíbrio de poder torna agentes públicos, em especial legisladores, propensos 

ou vulneráveis a uma influência desproporcional de grupos de interesse na definição de 

políticas públicas, o que por sua vez desemboca na má gestão. Sucessivos governos, afirmam 

Mello e Spektor, procuraram blindar certas áreas de decisão desse esquema, o que inclui a 

política externa. Mas até essa área, observam os autores, acabou infiltrada pelos custos do 

presidencialismo multipartidário. "Em suma, a dominância de grupos de interesse é 

prevalente não apenas em casa, mas também nas relações externas brasileiras" (MELLO e 

SPEKTOR, 2018). Para provar o seu ponto, os autores citam os indícios de pagamento de 

propinas ou doações de campanha por parte de empresas como a agroindústria JBS e a 

empreiteira Odebrecht para obter contratos de financiamentos de exportação em condições 

favoráveis junto ao BNDES. 
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Esses financiamentos eram apresentados para a sociedade brasileira e para os 

parceiros internacionais como sendo de benefício mútuo: para o Brasil, a geração de 

empregos por meio de exportação de produtos e serviços e a obtenção de saldos positivos na 

balança comercial; para o país que contratou o financiamento, "a diminuição nas 

desigualdades da região, visto que viabiliza o projeto de integração econômica latino-

americana" (WAISBERG e RIBEIRO, 2008).  

Hirata e de Souza (2019) argumentam que ao financiar a exportação de bens e 

serviços, o BNDES funciona como uma agência de crédito, não como banco de 

desenvolvimento internacional, e que o objetivo é facilitar a abertura de mercado para 

empresas brasileiras, diversificar a pauta exportadora e proporcionar estabilidade cambial e 

da balança de pagamentos. E que por esse motivo, no caso da exportação de serviços de 

engenharia, sua efetividade deve ser observada sob o ponto de vista do vendedor, da 

realização da venda, e não sob a ótica do comprador, interessado nos benefícios do projeto ao 

menor custo possível. 

Costas (2012) apontou três fatores que colocam em xeque o alegado benefício 

econômico para o Brasil desses financiamentos externos para obras de infraestrutura em 

outros países. O primeiro é o fato de que o BNDES era "financiado com recursos de 

contribuições sociais e do Tesouro Nacional — ou seja, com dinheiro dos contribuintes". 

Segundo, as operações do banco eram subsidiadas, porque os juros pagos pelo governo por 

sua dívida eram mais altos do que aqueles cobrados pelo BNDES dos beneficiários do 

financiamento. E, terceiro, o fato de que os créditos para projetos de infraestrutura e produção 

no Brasil continuavam sendo raros e caros, não havendo "excedente" que justificasse a 

aplicação desses recursos em obras no exterior (COSTAS, 2012). 

Os dados compilados por Araújo e de Negri (2017) sugerem que a expansão como um 

todo (no nível doméstico e internacional) das operações do BNDES no intervalo de dez anos 

(2006-2015) esteve em linha com o que foi praticado por bancos de desenvolvimento de 

outros países em termos de participação nos ativos financeiros nacionais. O problema, 

confirmando o que Costas (2012) já apontava, foi o alto custo fiscal dessa expansão, bancado 

por fortes subsídios implícitos (R$ 19 bilhões) e explícitos (R$9,8 bilhões) do Tesouro 

Nacional, segundo cálculos de 2015.13  

                                                
13 De maneira resumida, subsídio implícito é "a diferença entre o que a União recebe, do BNDES, como 
remuneração de seu capital (Taxa de Juros de Longo Prazo) e a taxa pela qual a União capta recursos (Selic)". Já 
o subsídio explícito "correspondente às equalizações de taxa de juros correspondentes ao Programa de 
Sustentação do Investimento (PSI), que foi lançado em 2009" (ARAÚJO e DE NEGRI, 2017). 
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Neves (2020), por sua vez, demonstra que, apesar de terem sido apresentados por 

sucessivos governos brasileiros como um instrumento para a integração regional, os 

financiamentos do BNDES para exportação de serviços de engenharia foram, em sua maior 

parte, direcionados para a obras de interesses nacionais, e muito pouco para a integração 

física da América do Sul.  

Além disso, ao entrelaçar interesses empresariais com o propósito das parcerias entre 

nações, a imagem internacional do país foi colocada em risco e disputas comerciais entre 

governos e empresas foram transformadas em crises diplomáticas, como ocorreu no episódio 

envolvendo o governo do Equador e a Odebrecht em 2008 (WAISBERG e RIBEIRO, 2008). 

Schenoni et al (2022) demonstram como os grupos de interesse embarcaram, a partir 

dos primeiros anos do século, na promoção do mito de que o Brasil estava se tornando um 

dos polos de uma nova ordem multipolar. Esse mito justificou uma overstretch, ou 

"superdilatação", da política externa e serviu aos interesses desses grupos privados, na 

medida em que ela veio acompanhada de uma estratégia de concessão de benefícios 

comerciais (notadamente por meio de financiamento barato para projetos no exterior).  

Na promoção do "mito da multipolaridade", grupos privados brasileiros, entre os 

quais grandes construtoras, atuam em uma sequência de três passos. No primeiro, as 

empresas formam uma coalizão em torno de um interesse comum. No segundo, de forma 

organizada, elas sequestram o Estado e "transferem para a sociedade o custo da expansão 

internacional", difundindo o mito via recursos de propaganda estatais e meios de 

comunicação e incorporando novos atores à retórica. A maior disposição dos presidentes 

Cardoso e Lula em engajar-se pessoalmente na diplomacia foi um vetor propício para essa 

superdilatação da PEB. 

No caso de Cardoso, a visão que ele tinha do papel almejado para o Brasil na região 

era indissociável da existência de grupos empresariais com interesse na expansão externa. O 

ex-chanceler Celso Lafer avalia que a aproximação com a Venezuela no governo Cardoso era 

resultado "de uma visão macro estratégica que estava lastreada na possibilidade dos atores 

econômicos brasileiros poderem desempenhar um papel efetivo", combinada a uma "certa 

like-mindedness no campo dos valores sobre a convergência de visão das coisas".14 

O texto de Rego e Figueira (2017), que aborda especificamente a interação entre 

empresas de construção civil e formuladores de política externa, também objeto da presente 

dissertação, descreve como, historicamente, esses interesses privados ganharam acesso ao 

                                                
14 Entrevista com Celso Lafer. Anexo 2. 
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Poder Executivo, detentor de maior força na formulação da PEB. Também esquematiza os 

caminhos pelos quais a agenda dos grupos de interesse é absorvida pelos atores estatais e a 

lógica pela qual essa atuação retorna na forma de benefícios para os negócios.  

As entrevistas com formuladores de políticas e por representantes das empresas levam 

os autores a identificar uma convergência de interesses entre governo e empresas. O governo 

vê na abertura de oportunidades para empresas brasileiras no exterior uma forma de 

influência internacional, enquanto as empresas beneficiam-se de financiamentos e da 

segurança conferida por relações diplomáticas estáveis.  

A coleta de dados para o artigo de Rego e Figueira (2017), segundo ressalva dos 

próprios autores, foi feita antes do advento da Operação Lava Jato. O conhecimento que se 

adquiriu desde então sobre o funcionamento dos canais de influência dos grupos de interesse 

empresariais junto aos formuladores da PEB ganhou contornos mais nítidos, a ponto do ex-

presidente de uma das principais construtoras do país, Marcelo Odebrecht, ter declarado em 

entrevista à imprensa que, mais do que defender interesses específicos, sua empresa 

estimulava o equilíbrio de relações diplomáticas e uma "geopolítica fluída":   

"Se a gente fosse a Odebrecht de antes da Lava Jato, no momento em que a 

gente percebesse que o governo está ameaçando o Mais Médicos, nós 

teríamos usado de nossa influência para tentar manter o programa. Não em 

cima de nada ilícito, mas provando ao governo que o Mais Médicos é que iria 

pagar o financiamento que Cuba pegou do Brasil. Essa capacidade de 

negociar, de certo modo, a gente perdeu. A gente ajudava para que a 

geopolítica dos países fosse bastante fluída." (NARCIZO, 2019) 

 
A declaração pode ter uma dose de exagero e deve ser colocada no contexto dos 

interesses por trás da concessão da entrevista, mas o conteúdo não destoa do que sugerem 

outras evidências empíricas e documentais, resultando em uma das hipóteses que 

pretendemos testar neste trabalho: mais do que "convergência" ou "sinergia" entre governos 

(interesses político-ideológicos) e empresas (interesses comerciais), certos grupos 

empresariais conseguiram obter, como diria Koch (2015), uma policy output nas relações 

com a Venezuela que está mais próxima do seu objetivo individual do que a de outros atores 

sociais e econômicos ou daquela que existiria, em maior ou menor intensidade, sem a sua 

participação.  

Este estudo observa os movimentos de aproximação e afastamento nas relações do 

Brasil com a Venezuela, e assume como hipótese para esse engajamento a influência de 
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atores não estatais na PEB, com foco na atuação da Construtora Norberto Odebrecht (CNO) 

junto às esferas decisórias do Estado brasileiro para a promoção de seus interesses externos.  

A opção por analisar a relação entre o lobby da Odebrecht e o engajamento bilateral 

com a Venezuela se justifica pela alta concentração dos financiamentos do BNDES em 

projetos da Odebrecht na América do Sul e naquele país em particular, posteriormente 

interrompidos. A Odebrecht foi, com larga vantagem, a maior beneficiária dos 

financiamentos em nível regional, respondendo por 64,2% do total destinado para obras na 

América do Sul, seguida à distância pela Construtora Andrade Gutierrez, com 24,6% 

(NEVES, 2020). E, no período entre 2000 e 2015 (não houve aportes a partir de 2016), a 

Venezuela liderou a lista de países sul-americanos que receberam financiamentos do BNDES 

em obras de infraestrutura, totalizando mais de 2,4 bilhões de dólares, à frente do segundo 

colocado, a Argentina, com 2 bilhões de dólares. Os dados sugerem que se está diante de um 

exemplo clássico de captura desproporcional de recursos públicos em sobreposição ao 

interesse geral, o que faz da promoção dos objetivos comerciais da Odebrecht na Venezuela 

um caso propício para testar a influência do lobby empresarial na formação e implementação 

da agenda em política externa. A partir desses dados, de maior conhecimento público, que 

apontam para o lobby como variável independente do engajamento bilateral, partimos para a 

coleta de evidências menos conhecidas com o propósito de desvendar o mecanismo causal 

dessa influência na política externa. 

 

1.4 - Metodologia e dados empíricos 

 

Para testar a hipótese de que foi o lobby empresarial, mais do que preferências 

ideológicas dos governos, que colocou a Venezuela no mapa das prioridades da PEB durante 

os governos Cardoso, Lula e Rousseff, tendo como resultado uma parceria estratégica entre 

os dois países no período, optamos por abordar um estudo de caso, cujo recorte é temporal, 

referente ao segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002), que 

coincide com a chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela.  

Ao longo do segundo mandato de Cardoso, as relações bilaterais foram marcadas pela 

construção de uma parceria estratégica com convergência de interesses, expressa pelo 

próprio engajamento diplomático, ainda que, como vimos, as concepções de "integração 

regional" dos governos dos dois países fossem diferentes. E mesmo a intensificação dessa 

parceria no governo subsequente, de Lula, foi pautada por tensões e divergências nos 

objetivos mais amplos dos dois países em sua inserção internacional. Antes de 2003, Chávez 
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ainda não havia decidido direcionar tantos esforços e recursos materiais para ampliar sua 

influência regional, como veio a ocorrer durante o período que coincidiu com o governo 

Lula, mas outros fatores sistêmicos, como a mudança de prioridade da política externa dos 

Estados Unidos, já estavam presentes. Por outro lado, apesar da boa relação interpessoal entre 

Cardoso e Chávez, não havia qualquer afinidade ideológica entre seus projetos políticos, 

diferentemente do que ocorreu durante o período Lula-Chávez, ao menos do ponto de vista 

do discurso público.  

Isso nos permite focar na variável independente que se pretende testar neste estudo e 

que está presente em três primeiro dos quatro governos no período entre 1999 e 2018: a 

atuação de atores não estatais — mais especificamente uma empresa de construção civil 

com interesses na Venezuela, a Odebrecht — junto a formuladores e executores da PEB, 

funcionando efetivamente como catalizadores ou incentivadores da parceria estratégica 

entre os dois países ou, em outros termos, como a variável interveniente no plano doméstico 

em resposta aos fatores sistêmicos favoráveis a essa aproximação . 

Segue-se ao estudo de caso um capítulo com uma análise da continuidade da variável 

"atores não estatais/lobby" na PEB para a Venezuela nos governos brasileiros seguintes ao de 

Fernando Henrique Cardoso, para testar a robustez da parte central deste trabalho. 

A coleta de dados para a pesquisa se deu primordialmente por meio da análise de 

documentos primários, compostos por correspondências diplomáticas entre a embaixada do 

Brasil em Caracas, na Venezuela, e a sede da chancelaria em Brasília, obtidas por meio da 

Lei de Acesso à Informação. Foi possível reunir, entre documentos já disponíveis no Portal 

da Transparência e aqueles obtidos por meio de solicitações do autor, um conjunto composto 

por 682 páginas de correspondências diplomáticas que tratam especificamente da Venezuela. 

A opção por restringir o estudo de caso ao segundo mandato de Cardoso deve-se ao 

fato de existir, no momento da pesquisa, uma maior disponibilidade de telegramas 

diplomáticos secretos desclassificados para o período do que para os anos dos governos Lula, 

Dilma e Temer, o que provocaria um desequilibro no conjunto de evidências. Afinal, para 

efeitos de desclassificação e disponibilização para pesquisa, a lei prevê prazo máximo de 

restrição de acesso ao público de cinco anos para documentos reservados, quinze anos para 

secretos e vinte e cinco anos para ultrassecretos. O prazo pode ser antecipado a critério da 

autoridade competente, assim como sua classificação pode ser revisada a posteriori 

(ITAMARATY, 2016), elevando o grau de sigilo. 

De maneira complementar às evidências documentais oficiais, foi analisada a íntegra 

de delações premiadas de executivos e ex-funcionários da empreiteira Odebrecht, com 
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destaque para um relatório com o conteúdo das delações que dizem respeito à Venezuela, 

disponível na petição da Procuradoria-Geral da República para Edson Fachin, ministro do 

Supremo Tribunal Federal, em março de 201715. 

Com o objetivo de preencher lacunas empíricas e de colocar em contexto as 

evidências documentais, recorreu-se à triangulação das informações com os “Diários da 

Presidência” de Fernando Henrique Cardoso (2017 e 2019), com o livro "Laços de 

Confiança: O Brasil na América do Sul", contendo trechos dos diários do ex-chanceler Celso 

Amorim (2022), e com entrevista ao autor concedida por Celso Lafer, que no segundo 

mandato de Cardoso exerceu os cargos de ministro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (1999) e de ministro das Relações Exteriores (2001-2002).  

Para destrinchar os mecanismos causais do estudo de caso, utilizamos o método 

process tracing bayesiano com análise documental, verificando se a hipótese da atuação do 

lobby empresarial como variável independente é observável nas evidências, de forma a 

descrever o mecanismo causal em uma estrutura de theory-testing process tracing. Como 

explicam Cunha e Araújo (2018), o process tracing é uma opção metodológica quando se 

quer entender como algo ocorreu, "ou melhor, descobrir e explicar a cadeia causal de eventos 

que conduziram" a determinado resultado. Tomamos por base o modelo exposto na figura 4, 

inspirado em Beach e Pedersen (2016), citados por Cunha e Araújo (2018). 

 

Figura 4 - Theory-testing process tracing para influência do lobby na política externa 

 
Fonte: Adaptado de Beach e Pederson (2016), citados por Cunha e Araújo (2018). 
 

                                                
15 Anexo 3. 
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O primeiro passo no modelo acima é conceituar o mecanismo causal com base na 

literatura — ou seja, a influência do lobby empresarial na formulação da agenda da PEB, o 

que foi feito acima no item fundamentos teóricos. O segundo passo consiste em verificar se o 

mecanismo causal está presente no caso em estudo. "Isso implica não só em listar os eventos 

que levam ao resultado, mas compreender em que medida as atividades das entidades 

transmitem a força causal" (CUNHA e ARAÚJO, 2018). O terceiro passo reside em verificar 

cada parte do mecanismo causal com base nas evidências empíricas.  

A parte 1 do mecanismo causal é a pressão direta do grupo de interesse ou lobby 

empresarial (no caso, a empreiteira Odebrecht). As manifestações observáveis dessa 

atividade de lobby incluem os contatos diretos do dono da empresa com o presidente 

Fernando Henrique Cardoso e os pedidos à diplomacia brasileira para fazer gestões junto ao 

governo venezuelano para, por exemplo, destravar contratos no país. A parte 2 do mecanismo 

causal é a reação governamental, e suas manifestações observáveis são gestões da diplomacia 

brasileira, ou do próprio presidente, para pressionar o governo venezuelano para confirmar a 

contratação da empreiteira ou para a inclusão desse tema na agenda de encontros bilaterais, 

por exemplo. Por fim, o resultado do mecanismo causal é a intensificação do engajamento da 

PEB com a Venezuela, cujas manifestações observáveis são a aproximação bilateral medida 

pelo FPI, a frequência nos encontros presidenciais, a mediação de conflitos geopolíticos e o 

apoio a Chávez no fracassado golpe de abril de 2002 na Venezuela, entre outras, 

configurando o estabelecimento de uma parceria estratégica. 

 

 

2 - O GOVERNO CARDOSO  

 

2.1 - Estudo de caso 

 

O pontapé inicial em uma era de boas relações com a Venezuela foi dado em 1994 

com a assinatura do Protocolo de Guzman, que previa cooperação em algumas áreas de 

interesse mútuo, pelos presidentes Itamar Franco (1992-1994), do Brasil, e Rafael Caldera 

(1969-1974 e 1994-1999), da Venezuela, encerrando anos de indiferença ou mesmo de 

ocasionais tensões entre os dois países vizinhos. Em seu primeiro mandato, antes da chegada 

de Hugo Chávez ao poder na Venezuela, Fernando Henrique Cardoso já havia tomado 

iniciativas para uma intensificação das relações bilaterais com o governo Caldera, como o 
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início de projetos de integração energética e rodoviária, além de conversas para aproximação 

com o Mercosul.  

A continuidade dessa política com Chávez estava longe de ser garantida, pois Cardoso 

tinha motivos para desconfiar dos propósitos do coronel venezuelano. Anos antes, em 

fevereiro de 1992, Chávez havia liderado uma quartelada fracassada para tirar o presidente 

Carlos Andrés Perez do poder. O líder do levante foi preso, mas, em novembro do mesmo 

ano, um grupo de militares ligados a ele tentou um novo golpe. Cardoso era ministro das 

Relações Exteriores do Brasil quando ocorreu esse segundo episódio e acompanhou o caso 

com preocupação junto ao Grupo do Rio. 

Demonstramos anteriormente que a postura de cautela e distanciamento de Fernando 

Henrique Cardoso em relação a Hugo Chávez em 1998, conforme atestam as 

correspondências diplomáticas, dissipou-se tão logo o coronel se tornou o presidente eleito da 

Venezuela. Um primeiro encontro do presidente brasileiro com Chávez ocorreu em dezembro 

de 1998.  

A partir daí, iniciou-se um processo de aprofundamento da relação bilateral, com 

esforços de ambos os lados, inclusive em nível presidencial. Em telegrama confidencial do 

Ministério das Relações Exteriores para a embaixada do Brasil em Caracas do dia 17 de 

dezembro de 1998, onze dias depois da eleição venezuelana, descreve-se uma conversa entre 

o secretário-geral do Itamaraty, Sebastião de Rego Barros, e Chávez:  

O presidente eleito indicou o desejo que há vários anos acalentava de vir ao 
Brasil e realçou a importância que atribui à continuidade da integração brasileiro-
venezuelana. Referindo-se a um conceito geopolítico bolivariano, considerou 
essencial, no presente cenário mundial multipolar, a formação de um polo de poder 
em nossa região. Acrescentou que pretendia impulsionar o processo de aproximação 
entre Brasil e Venezuela, reconhecendo os méritos nesse particular do governo 
Caldera, que havia privilegiado a parceria brasileira [...]. Mencionou [...] a ideia da 
constituição da Petroamerica, a partir de uma associação entre a Petrobras e a 
PDVSA.16 

 
O embaixador Rego Barros, então, passa a elencar para Chávez alguns dos temas 

prioritários para o Brasil na relação bilateral, com destaque para a cooperação nas áreas de 

energia (construção de linha de transmissão para abastecimento elétrico de Roraima) e 

interligação viária (finalização de asfaltamento da BR-174), além dos esforços para avançar 

nas negociações entre Mercosul e Comunidade Andina — no que recebeu pronta 

concordância e apoio de Chávez. Rego Barros também ressaltou que "o notável aumento das 

compras de petróleo venezuelano pelo Brasil refletia uma decisão política e estratégica do 
                                                
16 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 17 dez. 1998, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 3fs. 
Brasil-Venezuela. Visita do presidente eleito Hugo Chávez. Audiência com o ministro de Estado. Interino. 
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governo do presidente Fernando Henrique Cardoso", apesar dos "custos de adaptação das 

refinarias".17 

Hugo Chávez tomou posse em fevereiro de 1999. Em 12 de março, Rego Barros visita 

o ministro da Indústria e Comércio da Venezuela, Gustavo Marquez. Em correspondência de 

15 de março, o secretário-geral do Itamaraty descreve a conversa dizendo que o ministro 

venezuelano "manifestou especial interesse em retomar os acordos de desenvolvimento 

fronteiriço, com ênfase nos projetos de infraestrutura entre os dois países"18. Ao que Rego 

Barros reagiu com a seguinte exposição: 
Em resposta, reafirmei o interesse brasileiro em reforçar a cooperação bilateral no 
campo econômico-comercial, acrescentando, ademais, a grande importância de que se 
reveste o estreitamento dos laços empresariais entre os dois países, essenciais para 
dar maior visibilidade ao processo de integração. Lembrei, a respeito, o interesse de 
empresas brasileiras como a Odebrecht, a Embraer e a IAT em projetos e operações 
comerciais com a Venezuela.19 

 
 Interessante notar a afirmação de que "o estreitamento dos laços empresariais" serve 

para dar "visibilidade ao processo de integração" e a menção específica a três empresas com 

interesses comercias na Venezuela20. No mesmo telegrama, Rego Barros relata: "Em minhas 

palavras de encerramento, transmiti a meu interlocutor a clara mensagem de que o governo 

venezuelano pode estar certo de contar com o apoio do Brasil em sua busca da estabilidade 

política e econômica da Venezuela à luz do Estado de Direito."21 Em uma mesma 

correspondência diplomática, portanto, encontramos uma manifestação observável da parte 2 

do mecanismo causal (a gestão diplomática em favor de empresas, entre elas a Odebrecht) e 

do potencial resultado ou outcome do mecanismo causal (a promessa de apoio político e 

econômico do Brasil à Venezuela). 

 Uma evidência da parte 1 do mecanismo causal, a atividade de lobby da empreiteira, 

pode ser encontrada nos Diários da Presidência (CARDOSO, 2017). No dia 12 de abril, 

segundo o relato do próprio presidente brasileiro, ele recebe para jantar "em casa", ou seja, no 

Palácio do Alvorada, o empresário Emílio Odebrecht. Fica claro que se tratou de uma longa 

conversa, ainda que Cardoso não entre em detalhes quanto a todos os temas abordados, 

                                                
17 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 17 dez. 1998, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 3fs. 
Brasil-Venezuela. Visita do presidente eleito Hugo Chávez. Audiência com o ministro de Estado. Interino. 
18 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 15 mar. 1999, Caracas [para] EXTERIORES. 2fs. 
Brasil-Venezuela. Visita do SG. Entrevista com Ministro da Indústria e Comércio.  
19 idib. 
20 A Embraer foi privatizada em 1994, mas a União manteve a "golden share", com direito a veto em decisões 
comerciais estratégicas. A trading I.A.T. exportava máquinas agrícolas para a Venezuela.  
21 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 15 mar. 1999, Caracas [para] EXTERIORES. 2fs. 
Brasil-Venezuela. Visita do SG. Entrevista com Ministro da Indústria e Comércio. 
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apenas referindo-se a dois tópicos: siderurgia e a reestruturação do setor petroquímico no 

Brasil. 

No entanto, apenas quatro dias depois, em carta datada de 16 de abril e transcrita em 

telegrama de Exteriores para Caracas em 4 de maio, Chávez responde a questionamentos e 

pedidos feitos por Fernando Henrique Cardoso em correspondência enviada a ele 

anteriormente (não disponível no conjunto de documentos aqui analisados), em que fica 

evidente o interesse do presidente brasileiro em avançar em temas de cooperação econômica 

e comercial e em fazer gestões em beneficio de um projeto da Odebrecht na Venezuela: 
"Señor Presidente, 
Deseo aprovechar la oportunidad de su apreciable carta para agradecerle la 

felicitación con motivo de haberme juramentado como presidente de la República de 
Venezuela y para reiterarle el interes del Gobierno Nacional en continuar el 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Brasil. 

De acuerdo estoy con su excelencia en la necesidad de otorgarle prioridad al 
apoyo de la cooperacion economico-comercial y tecnica entre nuestros dos paises, 
principalmente con el estimulo a la participación de los agentes economicos de ambos 
lados de la frontera, para contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y a la inserción 
de nuestras naciones en la economia globalizada mundial, que cada dia se torna mas 
exigente. 

El gobierno de Venezuela en los últimos años ha querido asignar la requerida 
importancia a la relación bilateral con Brasil. Prueba de que los objetivos políticos se 
respaldan con hechos han sido, como usted bien conoce, el incremento de nuestro 
comercio bilateral en los últimos seis años, con enfasis en la exportación de 
hidrocarbonetos y sus derivados, el avance de las conversaciones tendientes a la 
consolidación de asociaciones estrategicas (PDVSA-Petrobras), la interconexión 
electrica para abastecer la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima y el 
mejoramiento de la comunicación terrestre que ofrecera enormes benefícios a las 
exportaciones de ambos países, en especial a las provenientes del norte de Brasil, al 
propiciar un acceso mas directo hacia el caribe. 

Respecto a la licitación para ampliar la línea cuatro del metro de Caracas, en 
la cual ha participado el consórcio liderizado por la constructora brasileña Norberto 
Odebrecht S.A. (CNO), he sido informado de que la apertura de las propuestas se ha 
conducido con la mayor claridad y con apego absoluto a las normas.  

No obstante, la asunción de las nuevas autoridades gubernamentales y la 
designación de la actual junta directiva del metro de Caracas, han hecho necesaria la 
presentación de un último informe técnico a la nueva junta directiva, el pasado 22 de 
marzo, con nuevos criterios de evaluación que permitirán valorar de manera más 
adecuada las ventajas de cada una de las tecnologías ofertadas y la relación costo-
beneficio de los montos. La junta directiva deberá pronunciarse luego de transcurrir 
treinta días hábiles, contados a partir de la referida fecha, con posibilidad de una 
nueva prorroga. 

Por ello me permito, señor presidente, solicitarle una actitude comprensiva 
hacia el hecho de que todo proceso de licitación realizado en las más estrictas 
condiciones de control, probidad y transparencia, a veces origina la necesidad de 
nuevas valoraciones y revisiones, con la inevitable prolongación de los plazos 
inicialmente previstos. Al mismo tiempo, le reitero mi mejor voluntad para que la 
notificación de los resultados de esta nueva evaluación se le haga llegar con la mayor 
brevedad. 
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Al hacer votos porque continúe la fructífera relación de que gozan nuestros 
países, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de aprecio y 
consideración.  

Hugo Chávez Frias"22 
  
Optou-se, acima, pela transcrição da carta de Chávez em sua integralidade para 

demonstrar o quanto a pauta comercial, mais especificamente a exportação dos serviços de 

engenharia da Odebrecht, dominou a primeira troca de correspondências oficiais entre os 

presidentes da Venezuela e do Brasil. E mais: apenas quatro dias depois de Cardoso ter 

recebido o proprietário dessa mesma empresa para um jantar privado; algo que, como 

veremos mais para frente, ocorria com certa frequência. Além do espaço dedicado por 

Chávez a explicar os pormenores do motivo do atraso para a abertura de propostas para a 

construção de uma linha do metrô de Caracas, que ocupa quase metade da carta, o recém-

empossado presidente se sente na necessidade de pedir que Cardoso tenha uma "atitude 

compreensiva" quanto ao tema. 

Não foi a primeira e nem seria a última gestão da diplomacia brasileira junto a Chávez 

para solucionar questões comerciais ou de infraestrutura de interesse brasileiro que ficaram 

pendentes do governo venezuelano anterior. 

Em correspondência enviada por Exteriores para a embaixada em Caracas, em 4 de 

maio de 1999, em caráter confidencial urgentíssimo, a chancelaria pede ao embaixador 

gestão "em favor da Construtora Norberto Odebrecht, nos contatos oficiais que vier a manter 

nos próximos dias", devido à prorrogação por trinta dias, por decisão das autoridades 

venezuelanas, da "adjucação e contratação do financiamento externo para as obras" da linha 4 

do metrô de Caracas, "ao que tudo indica, sem o conhecimento do presidente Hugo 

Chávez".23  

O Itamaraty recebeu a informação da prorrogação por intermédio da própria 

construtora ("segundo informações recentemente obtidas pela Odebrecht"24). A reclamação 

da empresa, transmitida pela chancelaria ao embaixador em Caracas, contém uma referência 

a um alegado contraste entre a decisão de prorrogar a contratação do financiamento (do qual 

US$ 100 milhões viriam do cofre do BNDES) e a aprovação, muito criticada pela oposição 

venezuelana como autoritária, de lei que dava a Chávez o poder de governar por decreto e 

que, depois de ser reeditada no ano seguinte, serviu de desculpa para o golpe de Estado de 

                                                
22 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 04 mai. 1999, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 2fs. 
Brasil-Venezuela. Carta do presidente Hugo Chávez ao senhor presidente da República, datada de 16 de abril. 
23 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 04 mai. 1999, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 1f. 
Brasil-Venezuela. Construtora Norberto Odebrecht. Ampliação do metrô de Caracas. Pedido de gestões. 
24 idib. 



 44 

curta efetividade sofrido pelo venezuelano em abril de 2002. Na visão da Odebrecht, 

reproduzida pela chancelaria brasileira na correspondência diplomática, tais superpoderes 

deveriam servir para que Chávez atuasse em favor da empreiteira brasileira, em detrimento 

de aspectos técnicos: 
A iniciativa do Ministério de Infraestrutura contrastaria, por um lado, com a 

notícia da aprovação da "Lei Habilitante", que outorgaria ao presidente Hugo Chávez 
plena autonomia para tomar decisões em amplos setores, inclusive na execução de 
obras civis do metrô de Caracas, para as quais disporia da necessária contrapartida 
nacional [...]25 

 
Na realidade, a embaixada em Caracas já estava a par da prorrogação da contratação 

do financiamento para a obra da Odebrecht, pois já havia enviado um telegrama a Brasília 

sobre o mesmo tema, recebido pelo Itamaraty 50 minutos antes de fazer o "pedido de 

gestões" à embaixada. O embaixador Ruy Nogueira informa, inclusive, que já havia pedido 

entrevista ao ministro dos Transportes, para entregar-lhe um documento informando que os 

recursos do BNDES para o financiamento da obra já estavam comprometidos e paralisados. 

O embaixador Nogueira também afirma, no telegrama para Brasília, que soube do conteúdo 

da carta de Chávez a FHC pela Odebrecht. 
 Muito embora o assunto já tenha sido tratado em carta do presidente Hugo 
Chávez ao senhor presidente da República, da qual tive conhecimento informal por 
intermédio da Odebrecht, encareço a conveniência de o assunto vir a ser levantado na 
conversa entre os dois presidentes, prevista para a próxima quinta-feira, dia 6 de 
[maio].26 27 

 
No dia 6 de maio, portanto, Chávez visita Brasília e encontra-se com Cardoso. A carta 

mencionada pelo embaixador é a do dia 16 de abril, citada anteriormente, mas só foi 

transmitida para ele por Brasília neste dia 4 de maio, depois que ele recebe a informação 

sobre seu conteúdo informalmente pela Odebrecht.  

Resta evidente nessas correspondências do dia 4 de maio o fluxo constante de 

informação da Odebrecht tanto para o Itamaraty, em Brasília, quanto diretamente para a 

embaixada em Caracas. Como afirmam Mancuso e Gozetto (2018), "a informação é a 

matéria-prima do lobista" e usá-la "com habilidade para persuadir os tomadores de decisão" é 

um elemento chave para obter os resultados esperados.  

                                                
25 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 04 mai. 1999, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 1f. 
Brasil-Venezuela. Construtora Norberto Odebrecht. Ampliação do metrô de Caracas. Pedido de gestões. 
26 Na correspondência, o embaixador comete um equívoco de datas, indicando que a conversa entre Chávez e 
FHC se daria em 6 de abril, quando o correto é 6 de maio. 
27 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 4 mai. 1999, Caracas [para] EXTERIORES. 1f. 
Brasil-Venezuela. Audiência com o Ministro dos Transportes. Metro de Caracas. 
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 Encontramos nessas correspondências do dia 4 de maio de 1999, portanto, 

manifestações observáveis tanto da pressão direta da construtora (parte 1 do mecanismo 

causal), quanto da reação do governo, atendendo à demanda (parte 2). É importante atentar 

também para o fato, evidenciado pelo conteúdo dos telegramas, que os agentes públicos 

atuam como se o interesse da empreiteira também fosse o interesse do governo, uma vez que 

o financiamento da obra viria do BNDES e os recursos já estavam reservados. Ainda assim, 

fica claro que quem os pressiona a agir e a intensificar os contatos diplomáticos para 

solucionar os problemas são os representantes da empresa privada. E essa pressão é feita pelo 

manejo hábil da informação, a ponto de o embaixador ficar sabendo primeiro através da 

Odebrecht, e não dos superiores da hierarquia diplomática em Brasília, sobre o conteúdo da 

carta do presidente venezuelano ao homólogo brasileiro. 

Em correspondência do dia 24 de junho, o embaixador Ruy Nogueira relata que 

Euzenando Azevedo, presidente da filial da Odebrecht na Venezuela, contou-lhe sobre uma 

reunião que teve com o ministro da Infraestrutura venezuelano, Julio Augusto Montes Prado. 

Este teria afirmado que, se não fosse por uma gestão da embaixada no dia 17 do mesmo mês 

em favor do contrato do metrô em Caracas, a concorrência teria sido anulada. 
 Diante da manifestação cabal do interesse do governo brasileiro no assunto, o 
ministro Montes teria telefonado ao presidente Hugo Chávez, que lhe teria 
perguntado se não haveria uma maneira de postergar a decisão sobre a matéria, 
havendo sido, finalmente, acordado o anúncio da suspensão do resultado da 
concorrência, por prazo não superior a seis meses.28 

 
Azevedo, que atuava na Venezuela desde 1994 administrando pequenos contratos da 

Odebrecht no país, é apontado como o responsável pela estratégia que deu à empreiteira 

brasileira a vitória na licitação para a linha 4 do metrô de Caracas, em junho de 1998, ainda 

no governo de Rafael Caldera. Segundo Gaspar (2020), para ganhar a concorrência, o 

funcionário da Odebrecht concedeu um desconto no custo final, combinando com seu chefe 

no Brasil que o prejuízo seria compensado em obras futuras no país.  

Azevedo é um personagem-chave nas relações governamentais da Odebrecht na 

Venezuela durante toda a gestão Chávez. Um relatório elaborado com base nas delações 

premiadas de executivos da Odebrecht descreve como Azevedo (referido no texto como 

"Preposto 28") construiu uma relação direta com a cúpula do governo chavista de forma a 

                                                
28 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 24 jun. 1999, Caracas [para] EXTERIORES. 1f. 
Construção da Linha 4 do Metrô de Caracas. Participação da Construtora Norberto Odebrecht. 
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ampliar e "azeitar" as atividades da empresa na Venezuela, garantindo pagamentos e 

afastando entraves burocráticos.29  

Com base no depoimento do próprio Azevedo, o relatório afirma que "em várias obras 

necessárias na Venezuela, na modalidade de contratação direta, o Presidente Chávez 

simplesmente determinava que Preposto 28 fizesse a obra".30 Essa relação de favorecimento 

começou a ser construída por iniciativa de Azevedo diante do risco de não conseguir efetivar 

a assinatura do contrato para a construção da linha 4 do metrô de Caracas. Em dezembro de 

1998, diante da demora do governo Caldera em formalizar o contrato, Azevedo, segundo 

relatou em sua delação para a Operação Lava Jato, aproveitou a primeira viagem de Chávez 

ao Brasil para falar diretamente com o então presidente eleito da Venezuela. Azevedo pegou 

o avião e esperou pelo venezuelano no lobby do hotel em Brasília, ao melhor estilo das 

origens da atividade. De fato, conseguiu dez minutos de conversa com Chávez, na qual 

"externou, portanto, sua preocupação, inclusive, sobre ter que fechar a operação da Odebrecht 

na Venezuela"31, caso o resultado da licitação não fosse cumprido. Chávez prometeu falar 

com Caldera e analisar o processo licitatório. Azevedo "foi embora, deixando um cartão de 

visita com o Presidente". Em janeiro, ele foi procurado por um assessor de Chávez que lhe 

disse que a promessa do presidente estava sendo cumprida.  

Na delação, Azevedo atribui a "trâmites burocráticos" o fato de a assinatura do 

contrato com a Odebrecht prometida por Chávez ter ocorrido apenas vários meses depois, no 

segundo semestre de 1999. O relatório do seu depoimento omite as dificuldades que estavam 

sendo impostas pelo governo venezuelano e o empenho da diplomacia brasileira, incluindo a 

gestão direta do presidente Fernando Henrique Cardoso junto a Chávez, para que o resultado 

da licitação fosse confirmado e as obras na linha 4 do metrô fossem concedidas à Odebrecht.  

Após a assinatura do contrato, as relações de Azevedo com Chávez se estreitaram, a 

ponto de o funcionário da Odebrecht, nos anos seguintes, participar de reuniões de governo e 

do programa dominical de TV do presidente (GASPAR, 2020). Chávez passou a procurar 

Azevedo para acompanhar o andamento das obras e o executivo brasileiro, por sua vez, 

acostumou-se a usar a linha direta com o presidente para resolver pendências:  
Por exemplo, quando havia um acúmulo significativo de faturas em atraso de 

pagamento, Preposto 28 era atendido nestes pedidos e, na maioria das vezes, de 
imediato, Chávez telefonava ao Ministro das Finanças ou ao Ministro dos Transportes 

                                                
29 Relatório de delações da Operação Lava Jato. Anexo 3 
30 idib. 
31 idib. 
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e ordenava que o pagamento de faturas da CNO Sucursal Venezuela fosse 
regularizado.32 

  
Além de Azevedo, também Emílio Odebrecht "desenvolveu com Chávez uma relação 

próxima e de confiança"33. Em que pese a relação direta, sem intermediários, e de 

favorecimento que a Odebrecht construiu com o presidente venezuelano a partir da assinatura 

do contrato para as obras do metrô, os telegramas do Itamaraty indicam que, pelo menos até 

aquele momento, como vimos, a construtora contou com o empenho da diplomacia brasileira 

para assegurar o negócio, tendo feito lobby nesse sentido tanto em Brasília quanto junto à 

embaixada em Caracas.  

Nas correspondências que tratam da participação de Hugo Chávez em 28 e 29 junho 

de 1999, no Rio de Janeiro, na reunião de cúpula América Latina e Caribe-União Europeia, 

são elencados os principais itens da agenda bilateral paralela cumprida pelo presidente 

venezuelano. O relato feito pelo embaixador Ruy Nogueira inclui o encontro entre Fernando 

Henrique Cardoso e Chávez às margens da cúpula:  
[...] as conversações envolveram, entre outros pontos, manifestação brasileira 

de interesse no encaminhamento de operações comerciais de relevo para empresas 
nacionais, como a referente à linha de metrô de Caracas, e pleitos venezuelanos 
vinculados às negociações Brasil-Comunidade Andina para conformação de Zona 
Livre de Comércio [...].34 

 
A agenda de Chávez no Brasil incluiu a assinatura de acordo Petrobras-PDVSA para 

criar a "Petroamerica", uma reunião no Conselho Empresarial Brasil-Venezuela e a realização 

de conferências em que defendeu a ideia de uma "Confederação" de estados latino-

americanos ("com posições comuns em política externa e 'até mesmo expressões militares 

unificadas'").35 A visita de Chávez por ocasião da cúpula Alc-UE foi a terceira ao Brasil em 

menos de um ano de seu governo. O embaixador Nogueira, que viajou no avião do presidente 

venezuelano, destacou o grande entusiasmo de Chávez em intensificar a aproximação com o 

Brasil. 

Ao longo do mês de julho, Fernando Henrique Cardoso registra nos seus Diários da 

Presidência três jantares ou encontros privados com Emílio Odebrecht: nos dias 6, 9 e 27. A 

respeito deste último, Cardoso faz o relato mais detalhado dos assuntos abordados. Além de 

análises da conjuntura empresarial e política do Brasil, Cardoso indica que ambos 

conversaram, em suas palavras, "longamente sobre a América do Sul", em especial sobre 
                                                
32 Relatório de delações da Operação Lava Jato. Anexo 3. 
33 idib. 
34 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 07 jul. 1999, Caracas [para] EXTERIORES. 3fs. 
Brasil-Venezuela. Cimeira ALC-UE. Presidente Chávez. Programa bilateral. 
35 ibid. 
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Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela: "Quanto à Venezuela, muita preocupação, mas ele 

também é do meu parecer, de que é preciso dar corda ao Hugo Chávez e não deixar que este 

se afaste do Brasil. Essa é a visão, a grosso modo, de um grande empresário sobre a questão 

sul-americana" (CARDOSO, 2017). Esse trecho transparece a preocupação compartilhada 

por presidente e por empresário quanto ao caráter instável da política venezuelana sob 

Chávez — mas, também, o acesso privilegiado que Emílio Odebrecht tinha aos ouvidos do 

presidente, com a chance inclusive de reforçar uma agenda para a PEB que, acima de tudo, 

garantiria seus interesses comerciais na Venezuela. 

Em 22 de agosto, Cardoso menciona que conversou com Chávez ao telefone, sem 

precisar a data, a respeito de "coisas concretas, o metrô de Caracas, cuja concessão foi 

vendida para a Odebrecht, quer falar sobre algo de petróleo" (CARDOSO, 2017). Alguns dias 

depois, em telegrama de caráter secreto com relatório datado de 29 de agosto, mas 

transmitido no dia 30 para Brasília, o embaixador brasileiro em Caracas faz um resumo dos 

avanços nas relações dos dois países e dos principais temas a serem tratados no próximo 

encontro entre os presidentes. Conta que "Chávez antecipou recentemente ao Presidente 

Fernando Henrique Cardoso a decisão, que até o momento não foi anunciada publicamente, 

de retomar o processo licitatório e adjudicar a execução das obras civis à Construtora 

Norberto Odebrecht."36 

De fato, em correspondência diplomática sigilosa de 13 de setembro, o embaixador 

Ruy Nogueira comunica ao secretário-geral do Itamaraty que o contrato com a Odebrecht 

seria finalmente assinado: 
Informo vossa excelência de que, cumprindo determinação do presidente Hugo 
Chávez, o ministro da Infra-estrutura, Julio Montes, acertou com o presidente do 
Metrô de Caracas (Canmetro) que a assinatura do contrato com a empresa Norberto 
Odebrecht para a construção da Linha 4 dar-se-ia na segunda-feira, dia 4 de outubro 
próximo. 

O prazo de três semanas decorre da necessidade de fazer publicar, na 
imprensa oficial, ato restabelecendo o processo licitatório, que fora suspenso por seis 
meses, bem como observar outros procedimentos de caráter meramente formal.37 

 
Em setembro de 1999 ocorreu a quarta visita de Chávez ao Brasil no mesmo ano, 

desta vez em Manaus. Em telegrama de preparação para o encontro entre Fernando Henrique 

Cardoso e Chávez por ocasião dessa visita foi elencado como principal tema de interesse 

brasileiro a preocupação da Eletrobrás com os atrasos nas obras das linhas de energia 

                                                
36 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 30 ago. 1999, Caracas [para] EXTERIORES. 5fs. 
Brasil-Venezuela. Encontro presidencial. Relações Bilaterais. Consolidação de Informações. 
37 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 13 set. 1999, Caracas [para] EXTERIORES.1fs. 
Assinatura do contrato com a Norberto Odebrecht para a construção do Metrô de Caracas. 
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contratadas junto à empresa venezuelana Edelca para fornecimento de eletricidade a Boa 

Vista, em Roraima.38 Em outro telegrama, Exteriores informa à embaixada que constarão dos 

temas da conversação, além de questões de infraestrutura, de compras de petróleo e da 

licitação do metrô de Caracas, também a preocupação de setores brasileiros com a situação 

política na Venezuela. A recomendação a ser feita por Fernando Henrique a Chávez no 

encontro de Manaus seria colocada nos seguintes termos:  
Conviria que da Venezuela emanassem sinais claros de que a democracia não 

sofre ameaça. A América do Sul é avaliada internacionalmente como um todo e é de 
nosso interesse a permanência de um quadro de paz, estabilidade democrática, e 
progresso econômico e social. A aparência de eventual ruptura institucional pode 
provocar indesejáveis pressões e ingerências externas (EUA).39 

 
De setembro em diante, a confirmação da assinatura do contrato para a construção da 

linha 4 do metrô de Caracas, a maior obra conquistada pela Odebrecht no país até então, seria 

citada nos telegramas como um dos principais destaques das relações entre Brasil e 

Venezuela. Isso é feito, por exemplo, em extenso telegrama reservado enviado pela 

embaixada em Caracas para Brasília em 10 de dezembro, com uma descrição pormenorizada 

do processo de licitação para a linha 4 do metrô, com uma defesa tão enfática e com tal 

detalhe técnico da proposta original da Odebrecht, que o texto poderia ter saído da lavra da 

própria empresa. O embaixador resume da seguinte forma o empenho da diplomacia 

brasileira em obter do governo venezuelano a confirmação da obra para a empreiteira: 

A adjudicação do projeto a uma empresa brasileira ocorre num momento de 
adensamento das relações entre os dois países e reflete a importância que a Venezuela 
atribui a esse relacionamento. Recorde-se, também, que o governo brasileiro 
manifestou reiteradamente às autoridades venezuelanas seu interesse no projeto, e 
que o assunto foi objeto de conversações em nível presidencial.40 

 
Outro resumo bastante completo da produtividade das relações bilaterais no primeiro 

ano do governo Chávez é apresentado em correspondência preparatória para a visita de 

Fernando Henrique Cardoso à Venezuela, em abril de 2000. No telegrama enviado da 

embaixada em Caracas para Brasília em 17 de março daquele ano, o embaixador Ruy 

Nogueira identifica "alguns progressos notáveis e promissores" nas relações entre os dois 

países: 
Além dos diversos encontros e instâncias de diálogo político de alto nível, 

mencionem-se, entre outros, os seguintes exemplos: o governo venezuelano 
                                                
38 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 09 set. 1999, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 2fs. 
Brasil-Venezuela. Linha de transmissão elétrica. Inquietações da Eletrobras. 
39 EXTERIORES. [Correspondência diplomática]. 10 set. 1999, Brasília [para] BRASEMB CARACAS. 2fs. 
Brasil-Venezuela. Encontro em Manaus. Temas de conversação. 
40 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 10 dez. 1999, Caracas [para] EXTERIORES. 4fs. 
Promoção comercial. Brasil-Venezuela. SBCE. Pedido de informações. Construtora Norberto Odebrecht. 
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adjudicou à "Construtora Norberto Odebrecht" as obras civis do primeiro trecho da 
linha 4 do Metrô de Caracas, orçadas em US$ 176 milhões; concluiu-se o Acordo de 
Complementação Econômica entre o Brasil e os países andinos (ACE-39), cuja 
entrada em vigor na Venezuela, ainda que tenha sido feita com atraso, abre 
oportunidades adicionais para o comércio e o investimento bilaterais; relançou-se o 
Conselho Empresarial entre os dois países; a Petrobrás e a PDVSA assinaram novo 
instrumento de colaboração, identificaram diferentes áreas de cooperação possíveis e, 
para aprofundar o exame concreto das perspectivas identificadas, acertaram esquema 
de encontros separados dos responsáveis em ambas as companhias por cada proposta 
específica.41 

 
Entre as dificuldades que ainda permaneciam, segundo a avaliação do embaixador 

Ruy Nogueira, estavam "a paralisação das obras da interligação elétrica entre o sul da 

Venezuela e o Estado de Roraima" e a decisão do governo venezuelano de estudar a 

aplicação de "salvaguardas contra a importação de produtos siderúrgicos do Brasil".42 

No mesmo telegrama, o embaixador elenca e detalha 34 pontos centrais das relações 

entre Brasil e Venezuela — alguns solucionados, outros com discussões em curso. Entre os 

tópicos que passam a entrar no radar da diplomacia está a "assinatura de contrato entre 

PDVSA e Odebrecht para construção de ponte sobre o Rio Orinoco".43 Este seria mais um 

projeto que renderia muitas etapas de negociações entre representantes dos dois governos, 

contribuindo para intensificar o engajamento diplomático ao longo do ano 2000, ainda que a 

solução final para a obra não tenha sido um financiamento do BNDES, como se pleiteou. 

Em comentário do dia 6 de janeiro de 2000 em seus Diários, Fernando Henrique 

Cardoso havia revelado a impressão de que existia uma má vontade dentro do BNDES com a 

Odebrecht. Ele se referia especificamente a uma disputa comercial dentro do Brasil, no setor 

petroquímico, entre a Odebrecht e o grupo Ultra, mas sua observação claramente se estende 

ao que considera ser uma percepção geral dentro do banco em relação à empreiteira: 
Acho que o BNDES tomou partido mesmo e que eles trataram com má 

vontade a Odebrecht no passado, aliás um passado recente. Apertei o [presidente do 
BNDES Andrea] Calabi, ele disse que não foi má vontade, foi porque a Odebrecht 
não teria condições financeiras de enfrentar o negócio. A reação favorável ao Paulo 
Cunha [do grupo Ultra] tem racionalidade, mas deve ter também simpatia do próprio 
BNDES, que pende mais por uns grupos do que por outros (CARDOSO, 2017). 

 

O tema da construção da ponte sobre o Rio Orinoco é mencionado em telegrama 

confidencial da embaixada para Brasília em 8 de fevereiro e em 17 de março. No primeiro, 

resultante de um encontro com Chávez em Caracas, o chanceler Luiz Felipe Lampreia 

                                                
41 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 17 mar. 2000, Caracas [para] EXTERIORES. 
18fs. Brasil-Venezuela. Visita do senhor presidente da República. Subsídios. Relações bilaterais. 
42 ibid. 
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observa que "de mais de um interlocutor ouvi a afirmação de que a disposição brasileira em 

examinar a concessão de créditos oficiais para financiar obras públicas é fator dos mais 

importantes para diminuir a percepção do 'risco Venezuela'".44 No segundo, o embaixador 

Ruy Nogueira dá a dimensão do novo projeto da Odebrecht na Venezuela, em relatório com 

subsídios para a visita que Cardoso faria à Venezuela no mês seguinte: 
O Ministério do Planejamento e a PDVSA assinaram convênios com a Construtora 
Norberto Odebrecht, em fevereiro de 2000, que preveem a apresentação de ofertas 
relativas à construção de uma segunda ponte sobre o rio Orinoco, sistemas de 
irrigação e construção de moradias populares, bem como o desenvolvimento de 
projeto de compressão de gás, ao custo total estimado de US$ 2 bilhões.45 46 

 
Entre um telegrama e outro, Cardoso registrou mais um encontro com Emílio 

Odebrecht no dia 20 de fevereiro, ao comentar sobre um negócio privado, sem relação com o 

governo, que o empresário estava fechando no Brasil e que, pelo contexto, teve a mediação 

do Ministério de Ciência e Tecnologia. Diz o presidente: "[...] o governo só tem um 

empenho, que é salvaguardar o interesse do país e, portanto, a existência de empresas 

competentes. Não se mete para favorecer este ou aquele, não obstante eles sozinhos não 

andam" (CARDOSO, 2017). 

A aproximação entre Brasil e Venezuela em 2000 é coroada pela visita de Fernando 

Henrique ao homólogo venezuelano. Conforme atesta o embaixador Ruy Nogueira em 

telegrama enviado a Brasília em 10 de abril daquele ano: "A visita oficial do Senhor 

Presidente da República à Venezuela constituiu êxito ainda mais expressivo do que as já 

amplas expectativas que gerara."47 Em nada prejudicou comentário feito por Fernando 

Henrique à imprensa brasileira (posteriormente negado por ele), no mês anterior, 

classificando Chávez como "autoritário inconsciente". Conforme relata correspondência 

enviada pela embaixada em Caracas para Brasília, em 9 de março de 2000, o chanceler 

venezuelano José Vicente Rangel "solicita, privadamente, esclarecimentos e, publicamente, 

retira importância à notícia".48 

Em seu relato sobre a vista à Venezuela entre os dias 5 e 7 de abril, o presidente 

brasileiro descreve uma longa conversa com Chávez, mencionando, entre outros tópicos, 
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45 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 17 mar. 2000, Caracas [para] EXTERIORES. 
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47 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 10 abr. 2000, Caracas [para] EXTERIORES. 5fs. 
Brasil-Venezuela. Visita presidencial. Resultados. 
48 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 09 mar. 2000, Caracas [para] EXTERIORES. 2fs. 
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"uma ponte que depende ainda da Venezuela dar garantias para o BNDES poder financiar a 

empresa construtora, que seria a Odebrecht associada com empresas venezuelanas" — ponte 

esta que o brasileiro foi "inaugurar simbolicamente" com Chávez no último dia da visita, em 

Ciudad Guyana (CARDOSO, 2017). As negociações para um possível financiamento do 

BNDES para a construção da ponte, adjudicada à Odebrecht sem concorrência, enfrentaram 

dificuldades ao longo do ano seguinte, com telegrama de 29 de janeiro indicando um impasse 

na "engenharia financeira" para a obra.49 Em correspondência de 9 de março de 2001, o 

embaixador em Caracas informa que Chávez iria retomar com Cardoso, em almoço de 

trabalho a ser realizada no dia 3 de abril, "o assunto do financiamento da segunda ponte sobre 

o rio Orinoco".50 

A frustração da expectativa venezuelana em relação à parceria para a construção da 

ponte — que acabou sendo realizada pela Odebrecht sem financiamento do BNDES e foi 

finalizada seis anos depois a um custo quase duas vezes maior — e uma consequente redução 

de menções à Odebrecht nos telegramas diplomáticos coincidiram com um ano menos 

intenso nas relações entre Brasil e Venezuela.  

Os telegramas que tratam da visita de trabalho de Chávez ao Brasil, em abril de 2001, 

que incluiu almoço entre os dois presidentes, indicam a persistência do tema da construção da 

linha de transmissão elétrica Venezuela-Roraima e os esforços por um "estreitamento de 

posições entre a Comunidade Andina (CAN) e o Mercosul".51 No mês seguinte, Chávez 

enviou carta a Cardoso formalizando o pedido da Venezuela para associar-se ao Mercosul.52 

O que foi exposto até aqui compõe o contexto que se mantém nas relações bilaterais 

até o ano seguinte, quando Chávez foi afastado temporariamente do poder em um golpe de 

Estado, em abril de 2002. Os temas centrais da PEB para a Venezuela nos anos que 

antecedem o golpe contra Chávez, conforme indicam as correspondências diplomáticas 

analisadas, priorizaram a promoção de interesses comerciais brasileiros na Venezuela, de 

projetos de infraestrutura e de avanços em negociações em entidades multilaterais de 

cooperação e integração regional. A diplomacia brasileira persegue essa agenda sempre 

atenta para a instabilidade política na Venezuela.  

                                                
49 SERE. [Correspondência diplomática]. 29 jan. 2001, Sere [para] BRASEMB CARACAS. 6fs. Promoção 
comercial. Brasil-Venezuela. Visita do Presidente da CVG ao Brasil. 
50 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 09 mar. 2001, Caracas [para] EXTERIORES. 3fs. 
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rio Orinoco. 
51 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 14 mar. 2001, Caracas [para] EXTERIORES. 3fs. 
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52 BRASEMB CARACAS. [Correspondência diplomática]. 12 jun. 2001, Caracas [para] EXTERIORES. 2fs. 
Brasil-Venezuela. Entrevista com o Chanceler Dávila. 



 53 

Por exemplo, em reunião entre os chanceleres do Brasil e da Venezuela, por ocasião 

do almoço de trabalho entre os presidentes Fernando Henrique e Chávez em 2001, segundo 

relatado em telegrama diplomático em caráter reservado do dia 19 de abril do mesmo ano, o 

ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Lafer, procurou por panos quentes nas 

ameaças venezuelanas de suspender as exportações de petróleo para os Estados Unidos: 

"Aproveitei para mencionar a importância estratégica do fornecimento de petróleo 

venezuelano para os Estados Unidos, dada a crise energética por que passa aquele país".53 

A partir do dia seguinte, 20 de abril, dava-se início, em Quebec, no Canadá, a Cúpula 

das Américas, que reuniu chefes de Estado e de Governo do continente. Lafer relata que o 

presidente americano George W. Bush (2001-2009), em conversa com Cardoso, havia 

manifestado preocupação com a participação de Chávez no encontro, "que Chávez fosse para 

bagunçar a reunião, ser mal educado".54 Cardoso defendeu a presença de Chávez e prometeu 

a Bush conversar com o venezuelano, para lhe pedir moderação. Posteriormente, falou com 

Chávez, que acatou o pedido e sugeriu a Cardoso que lhe sinalizasse com um gesto, durante a 

reunião com os líderes, quando estivesse se excedendo em sua fala. Mas quem acabou 

valendo-se do código gestual foi o próprio Chávez durante o discurso de Cardoso na Cúpula. 

O conteúdo da intervenção de Cardoso foi "duríssimo", na avaliação de Lafer, e Chávez não 

perdeu a oportunidade para fazer troça amigável com o homólogo brasileiro. O episódio é 

usado pelo ex-chanceler brasileiro para ilustrar a boa relação pessoal que existia entre 

Fernando Henrique Cardoso e Hugo Chávez, fruto da admiração que o venezuelano nutria 

pelo brasileiro, cuja obra acadêmica ele afirmava ter lido na prisão após sua tentativa 

frustrada de golpe no início dos anos 90.55 

A tensão de Chávez com os Estados Unidos, se por um lado gerava preocupações, era 

também vista como algo com potencial para aproximar a Venezuela do Brasil, conforme 

análise do embaixador Ruy Nogueira de 9 de março de 2001:  
A iniciativa de Chávez de solicitar conversações de integração comercial 

hemisférica com o Senhor Presidente da República e a natural disposição do 
mandatário venezuelano em relação a nosso país sugeririam, em princípio, que o 
Brasil poderia vir a encontrar, na Venezuela, um parceiro no processo de negociação 
eventualmente até mais próximo do que determinados países cujos vínculos com o 
Mercosul são mais tradicionais, mas que têm sido de algum modo qualificados por 
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movimentos de aprofundamento das relações com os EUA e de certo distanciamento 
do agrupamento liderado pelo Brasil (penso, por exemplo, no caso do Chile).56 

 
Quando ocorre o golpe de Estado contra Hugo Chávez, em 11 de abril de 2002, a 

ruptura institucional é prontamente rechaçada pela diplomacia brasileira, um apoio 

considerado essencial para a recondução do presidente venezuelano ao cargo. O presidente 

Fernando Henrique Cardoso, em seus diários, relata que recebeu um telefonema de Chávez 

para lhe contar sobre as movimentações golpistas e pedir ajuda:  
No dia 11, quinta-feira, o Chávez me telefonou às nove da noite, muito aflito, 

dizendo que estava havendo uma manifestação na Venezuela. Eu perguntei sobre a 
posição das forças militares, ele disse: 'Estou chamando os comandos aqui, eles estão 
comigo'. Ele me pediu para falar com o Bush, respondi que ia ver, mas com quem eu 
na hora pensei em falar foi com o Celso Lafer, na Costa Rica, onde ele estava numa 
reunião do Grupo do Rio. Para darmos apoio. Efetivamente foi o que fiz, falei com o 
Celso Lafer, ele disse que iam providenciar uma posição de defesa da legalidade.  

Na madrugada no dia 12, o Chávez foi derrubado, por isso fiquei no telefone 
no sábado de manhã, me informando, tratando de saber o que estava acontecendo 
aqui e ali, para ter noção das coisas. Mal sabia eu que naquele mesmo dia o Chávez 
iria ser reposto no lugar. Mas fiquei pendurado no telefone com Celso Lafer, falei 
com Miguel Ángel Rodriguez, que é presidente da Costa Rica e presidente do Grupo 
do Rio, para me informar também (CARDOSO, 2019). 

 
A quartelada contra Chávez, portanto, ocorreu enquanto os representantes do 

chamado Grupo do Rio, mecanismo de consulta política entre países latino-americanos, 

reuniam-se na Costa Rica. Presente ao evento, o chanceler brasileiro Celso Lafer juntou 

assinaturas para uma declaração conjunta em condenação ao golpe. Resultado desse esforço 

foi a Declaração do Grupo do Rio Sobre a Situação na Venezuela, de 12 de abril, em que os 

signatários reafirmam o "Direito dos povos à democracia e a obrigação dos governos de 

promovê-la e defendê-la", "lamentam os atos de violência que provocaram a perda de vidas 

humanas" na Venezuela, "condenam a interrupção da ordem constitucional na Venezuela, 

gerada por um processo de crescente polarização", pedem a "normalização da 

institucionalidade democrática no quadro da Carta Democrática" e informam que solicitaram 

"ao Secretário-Geral da OEA a convocação de uma sessão extraordinária do Conselho 

Permanente" da entidade.57 

Lafer descreve seu protagonismo na reunião do Grupo do Rio e a preocupação, no 

final do ano, com os desdobramentos políticos de uma greve da PDVSA cujo objetivo era 

forçar a renúncia de Chávez e que levou à demissão de 18.000 funcionários:  
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O presidente não pôde comparecer e atuei, com a ideia de configurar 
claramente, no âmbito da OEA, com base na Carta democrática, a inaceitabilidade de 
um golpe de estado. O apoio à democracia na Venezuela foi a tônica da nossa atuação 
e ela se adensou no correr de dezembro, numa situação de governabilidade 
extremamente delicada, que exigiu do ministro uma atenção direta (LAFER, 2018). 

 
O protagonismo brasileiro no episódio foi de suma importância, observa Lafer: "Se o 

Brasil afirmasse essa posição, pela minha presença lá, o resto viria junto. Se o Brasil não 

tivesse uma posição clara, aquilo ficaria meio 'não sei por onde eu vou'"58. Mais do que uma 

preocupação com a estabilidade política da Venezuela em particular, tratava-se de reafirmar 

princípios caros às lideranças regionais daquele momento histórico, muitas delas envolvidas 

no processo de redemocratização de seus países poucos anos antes, "o que incluía o Fernando 

Henrique, incluía o Sanguinette59, incluía os argentinos, os chilenos. Todo mundo tinha o 

desejo de ser firme na preservação dos valores democráticos"60. 

Lafer avalia que o engajamento diplomático e a atitude amistosa entre Cardoso e 

Chávez nos anos anteriores à tentativa de golpe em abril de 2002 podem ter contribuído para 

a iniciativa brasileira de liderar uma oposição à crise institucional na Venezuela, "porque, 

enfim, havia uma questão de relacionamento pessoal positivo e de uma certa confiança". 

No mesmo dia em que foi divulgada a Declaração do Grupo do Rio, o governo dos 

Estados Unidos reconheceu o governo de facto do empresário Pedro Carmona. O apoio do 

Brasil na articulação com os países do Grupo do Rio, em clara oposição aos interesses do 

então presidente americano George W. Bush, foi considerado pelo próprio Chávez como 

determinante para que ele retornasse ao cargo na manhã do dia 14. O primeiro mandatário a 

receber um telefonema de agradecimento de Chávez foi Fernando Henrique Cardoso, que 

aproveitou a oportunidade para aconselhar o venezuelano a não se vingar dos setores 

nacionais que apoiaram o golpe (SIMON, 2013).  

Um conselho que Chávez prometeu seguir, mas, como se verificou na demissão em 

massa de funcionários grevistas da estatal de petróleo no final de 2002 e nos anos de 

perseguição política que se seguiram, acabou não cumprindo. 

No entanto, a percepção passada pelo embaixador Ruy Nogueira nos meses que se 

seguiram ao golpe era a de que o conselho seria seguido. Seus telegramas para Brasília 

contêm relatos com claro desapreço pelos golpistas e pelos setores venezuelanos que os 

apoiaram. Já no primeiro telegrama enviado a Brasília com a palavra-chave "golpe", no dia 

16 de abril de 2002 (apenas dois dias depois de Chávez ter sido reconduzido ao cargo, 
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portanto), o embaixador Nogueira faz um resumo das declarações do presidente venezuelano 

à imprensa internacional e mostra-se convencido de suas intenções conciliatórias: "[...] Hugo 

Chávez manifestou-se em tom bastante conciliatório, anunciando medidas concretas para 

promover o diálogo entre todos os setores da sociedade venezuelana. Seria desejável que seus 

opositores reagissem positivamente ao gesto do Presidente."61 

Em nenhum de três telegramas sobre o tema enviados em 29 de abril e 13 e 16 de 

maio, o embaixador põe em dúvida a disposição de Chávez ao diálogo e a contribuir 

efetivamente para as investigações sobre as mortes de civis ocorridas durante o golpe. Suas 

correspondências expõem indignação com a tentativa de rompimento da ordem democrática 

na Venezuela e de confiança nas intenções do presidente venezuelano.62 63 64 Lafer explica 

que essa era a aposta que todos no governo brasileiro faziam "na força das instituições 

democráticas" da Venezuela e que o "período de maior discricionariedade" do chavismo só 

veio a se manifestar a partir do final do ano de 2002, com a greve na PDVSA.65 

 

2.2 - Análise das manifestações observáveis 

 

O apoio firme do governo brasileiro a Chávez e contra a tentativa de golpe é o 

momento máximo em que o presidente venezuelano colhe o resultado político da 

aproximação com o Brasil nos anos anteriores, apesar da relativa retração no engajamento em 

2001, conforme medido pelo FPI (figura 1). Os movimentos de maior e de menor 

engajamento, como vimos, contaram com o incentivo do lobby empresarial e acompanharam 

o fluxo de demandas pautadas por interesses comerciais, com destaque para aqueles 

definidos, nesse período, pela Construtora Norberto Odebrecht. 

As evidências empíricas analisadas confirmam a existência de pressão direta da 

Odebrecht sobre os agentes públicos, por meio de contatos com o presidente Fernando 

Henrique Cardoso e do intenso fluxo de informações junto aos diplomatas em Brasília e em 

em Caracas (parte 1 do mecanismo causal), com o objetivo de influenciar na definição da 

agenda para a Venezuela, na formulação de soluções para os temas da agenda e na tomada de 
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decisão. A pressão dava-se também sobre a cúpula do governo chavista, indicando uma 

atuação de lobby em duas frentes. Era de claro interesse da empresa que houvesse uma 

intensificação do engajamento político e econômico entre os dois países.  

Nos documentos estão presentes também as manifestações observáveis da reação 

governamental a essa pressão, por meio das ações dos diplomatas e do próprio presidente 

brasileiro para incluir as demandas da empresa nas discussões com o governo venezuelano e 

para cultivar uma proximidade com o intuito de solucionar os impasses informados pelo 

lobby. Essa é a parte 2 do mecanismo causal. 

Por fim, tem-se o resultado do mecanismo causal, ou seja, os movimentos de 

engajamento da PEB com a Venezuela, cujas manifestações observáveis incluem a 

intensidade dos contatos entre os presidentes e entre os chanceleres (figura 6), a ampliação do 

leque de temas da agenda bilateral, a mediação das tensões da Venezuela com os Estados 

Unidos e o apoio político que culminou com uma articulação diplomática que se provou 

decisiva para a manutenção de Hugo Chávez no poder, em abril de 2002. 

 

 

3 - OS GOVERNOS LULA, ROUSSEFF E TEMER 

 

Como vimos na seção anterior, a empreiteira Odebrecht construiu, entre 1998 e 2002, 

por meio da atuação em duas frentes junto a agentes públicos brasileiros e venezuelanos, uma 

relação especial com o presidente Hugo Chávez e com o alto escalão ministerial de seu 

governo. Essa relação nasceu da necessidade da Odebrecht de confirmar, por parte do recém-

empossado Chávez, a assinatura de contrato para a construção da linha 4 do metrô de 

Caracas, para a qual havia vencido licitação realizada no governo de Rafael Caldeira e que 

era, até então, a primeira obra de grande porte da empreiteira no país. 

Quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil, em 2003, herdou 

de Cardoso três condições, uma derivada da outra, que se mostrariam propícias para a 

parceria estratégica que viria a consolidar com a Venezuela nos anos seguintes.  

A primeira era a relação bilateral fluida, reforçada pela atitude amistosa entre Cardoso 

e Chávez, que se manifestava na disposição de mediar conflitos entre este e outros líderes e 

no apoio em momentos críticos para a sobrevivência política do venezuelano, com vistas a 

contribuir com a estabilidade do país. Exemplos disso são o rechaço da diplomacia brasileira 

à tentativa de golpe de abril de 2002 e, no apagar das luzes do governo Cardoso, do envio 

emergencial de combustível para a Venezuela durante a escassez causada pela greve da 
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PDVSA, a empresa de petróleo venezuelana, em coordenação com a equipe de Lula 

(AMORIM, 2022). Essa relação positiva em nível institucional, por vezes com contornos de 

apoio político, somou-se, na transição para o novo governo, aos contatos com Chávez que já 

vinham sendo feitos por assessores de Lula, como Marco Aurélio Garcia.66 

A segunda condição era o amplo leque de iniciativas, instrumentos, negociações e 

intenções surgido no período Cardoso com potencial para amplificar a integração econômica 

e de infraestrutura com a Venezuela. Entre outros tópicos, incluem-se na lista o lançamento 

da IIRSA (Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), em 2000, o 

pedido de adesão ao Mercosul apresentado por Chávez, em 2001 (GARCIA, 2005), e a 

criação da "linha de apoio à internacionalização de empresas no BNDES, em 2002, com o 

objetivo de apoiar a inserção e o fortalecimento das empresas brasileiras de capital nacional 

no mercado internacional" (HIRATA e DE SOUZA, 2019). 

A terceira condição era a existência de um grupo de empresas brasileiras, com 

destaque para as empreiteiras e dentre elas a Odebrecht, com interesses comerciais e contatos 

privilegiados no país vizinho e, portanto, com elevado incentivo para atuar pela manutenção 

ou pela elevação do status quo de engajamento diplomático entre Brasil e Venezuela. 

Individualmente ou em consórcio, essas empresas atuaram, durante todo o período até sua 

derrocada por conta das investigações de corrupção, para reforçar as outras duas condições, 

conforme modelo esquematizado na figura 5. 

 

Figura 5 - Modelo de interação entre condições para parceria estratégica 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
As ações de reforço das condições para a parceria estratégica, no caso da Odebrecht, 

se faziam necessárias pela própria natureza do status quo que a empresa almejava manter ou 

incrementar na Venezuela. Se por um lado o tipo de relacionamento preferencial estabelecido 
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pelos executivos da Odebrecht com o governo venezuelano lhes permitia obter contratos ou 

resolver pendências burocráticas diretamente, dispensando mecanismos formais de interação 

entre o setor privado e o Estado (processos licitatórios, ações judiciais, etc.), de outro isso 

exigia um voluntarismo maior dos agentes públicos, sujeito às oscilações de fatores como o 

cálculo político do momento (alianças internas e externas, recursos para campanhas 

eleitorais, ganhos diplomáticos, etc.). 

Essa interação entre o cálculo dos benefícios almejados por um grupo privado e o 

cálculo político dos agentes públicos, reminiscente do modelo descrito por Milner (1997), 

fica explícita no depoimento dos executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. 

A lei venezuelana permitia que a autoridade pública fizesse contratações diretas, sem 

licitação, de empresas oriundas de países com os quais a Venezuela tivesse convênio de 

cooperação técnica — como era o caso do Brasil desde 1992. Essa norma servia de atalho 

para que a Odebrecht obtivesse contratos com facilidade, pois, como vimos, o diretor da filial 

venezuelana Euzenando Azevedo "tinha sempre as portas abertas. Não se pode esquecer que 

o presidente era um líder forte num regime em que ele dava ordens e todos obedeciam"67. 

Além disso, o relacionamento direto permitia a Azevedo recorrer a Chávez para resolver 

pendências burocráticas ou de pagamento nas obras em andamento. Na mão contrária, 

"existiu um fluxo contínuo de apoio financeiro da CNO Venezuela a diversos candidatos do 

governo", ainda que, segundo o depoimento de Azevedo, isso não fosse considerado pela 

cúpula venezuelana como uma contrapartida direta para a contratação das obras. O diretor da 

Odebrecht na Venezuela afirmou ter razões para acreditar que Chávez tinha conhecimento 

dessas contribuições, ilegais pelas leis locais.68 

As doações para as campanhas eleitorais em prol do grupo político de Chávez 

compõem uma das evidências da ação de reforço a uma das três condições propícias para a 

parceria estratégica entre Brasil e Venezuela: a contribuição para a estabilidade do país, o que 

equivalia a um apoio político para a sobrevivência do regime chavista. O governo brasileiro, 

sob Lula e Dilma, tinha clara preferência pela manutenção desse projeto político no país 

vizinho, ainda que Chávez representasse para a diplomacia brasileira, nas palavras do então 

chanceler Celso Amorim, "uma aliança trabalhosa" ou "uma pedra no sapato" (AMORIM, 

2022), principalmente por seus arroubos e pelos seguidos episódios em que colocou — ou 

quase colocou — a perder esforços do Brasil em negociações multilaterais. No entanto, a 

diplomacia brasileira atuava pela manutenção de Chávez no poder e comemorava suas 
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vitórias eleitorais — por exemplo, ao trabalhar, no âmbito do Grupo de Amigos da 

Venezuela, pela solução que mais agradava ao governo e não ao secretário-geral da OEA 

César Gaviria, ao governo americano e à oposição venezuelana na crise de 2003, que resultou 

em referendo vencido por Chávez (AMORIM, 2022).  

A cúpula da Odebrecht tinha a mesma postura. Sua preferência era pela manutenção 

do governo chavista, como fica evidente nos depoimentos de Euzenando Azevedo no âmbito 

da Lava Jato, pois isso representava a garantia de uma relação empresa-Estado privilegiada e 

a continuidade dos projetos bilionários no país.69 Por isso, as doações ilegais de campanha 

aos candidatos chavistas não devem ser vistas apenas como contrapartida direta pelo 

relacionamento preferencial com o governo, mas também como uma manifestação do 

interesse da empresa em manter a estabilidade do regime chavista. O caráter de ação de 

reforço ganha ainda mais relevância quando se constata que, em pelo menos uma ocasião, 

essa ajuda financeira em benefício do chavismo em eleições ocorreu em articulação com 

personalidades do entorno político de Lula e Dilma Rousseff: em 2012, a campanha pela 

reeleição de Chávez contou com o marketing político de João Santana, por indicação de Lula, 

e o então chanceler venezuelano Nicolás Maduro fazia questão que os pagamentos à equipe 

de estratégia eleitoral brasileira fossem feitos diretamente pela Odebrecht e pela construtora 

Andrade Gutierrez, segundo depoimento de Monica Moura, esposa de Santana (COUTINHO, 

2018; REDAÇÃO JOTA, 2019).  

Um dos elos entre a campanha de Chávez, a equipe de Santana, as empreiteiras e a 

cúpula do PT era o embaixador venezuelano no Brasil, Maximilien Arveláiz, segundo essas 

delações (REDAÇÃO JOTA, 2019). Em email enviado à chancelaria venezuelana em maio 

de 2011, Arveláiz avisa que o ex-presidente Lula planejava uma viagem a Caracas para 

participar de um evento patrocinado pela Odebrecht, e aproveitaria a ocasião para fazer uma 

reunião sobre estratégias para a campanha de Chávez à reeleição (COUTINHO, 2016). 

Cumpre ressaltar que, apesar de sua preferência pela manutenção do grupo de Chávez 

no poder, a direção da Odebrecht na Venezuela tratou de fazer seu "seguro de vida" para o 

caso de vitória da oposição naquela eleição, aceitando um pedido de doação no valor de US$ 

12 milhões à campanha do opositor Henrique Capriles. "Minha preocupação era que, um 

governo de oposição assumindo, e eu conhecidamente com a relação que eu tinha com o 
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presidente Chávez, ele [Capriles] poderia rescindir os contratos das obras na Odebrecht", 

relatou Euzenando Azevedo.70  

Outra forma de ação de reforço para a estabilidade do governo chavista era o papel a 

que se prestava a empreiteira como uma espécie de "embaixada empresarial" do Brasil na 

Venezuela. As participações do chefe da Odebrecht Venezuela, Euzenando Azevedo, no 

programa dominical de Chávez, "Alô Presidente", ilustram bem esse fato. Em agosto de 

2008, em transmissão direto do canteiro de obras da ponte sobre o Rio Orinoco, Chávez 

apresentou Azevedo e o embaixador brasileiro Antonio Ferreira Simões como se tivessem o 

mesmo status como representantes do Brasil no país, elencando iniciativas de cooperação 

com o governo brasileiro e a atuação da Odebrecht no país como se tudo fizesse parte do 

mesmo pacote de parcerias com o Brasil. Chávez cita Euzenando 20 vezes durante o 

programa, demonstrando intimidade e perguntando-lhe, de improviso, se a Odebrecht não 

poderia assumir uma obra de responsabilidade de outra empresa que estava atrasada.71 

A imagem de "representante do Brasil" assumida pela Odebrecht na Venezuela 

insere-se no contexto do discurso adotado pelo governo brasileiro em relação aos projetos de 

infraestrutura usados na estratégia de internacionalização das empreiteiras brasileiras. Em 

toda a região, em seu intuito de exercer soft power nos países vizinhos e ao apresentar os 

projetos de infraestrutura realizadas por construtoras brasileiras como contribuições para a 

melhoria das condições econômicas e sociais do povo do país, o governo brasileiro passava o 

entendimento de que a atuação dessas empreiteiras eram "ações do próprio governo 

brasileiro" e contribuía para "uma visão romanceada do aspecto business dessas negociações 

(...) a partir de projeções de interesses de atores privados do capitalismo brasileiro" 

(HONÓRIO, 2019).    

A Odebrecht empenhou-se também em reforçar e fazer vingar as iniciativas de 

integração que ampliassem o engajamento entre o Brasil e a Venezuela. A melhor evidência 

dessas ações de reforço é pressão da empresa em favor da adesão da Venezuela ao Mercosul.  

O processo de ascensão da Venezuela como membro do Mercosul é um exemplo 

bem-acabado de uma situação em que uma decisão em política externa, contra todas as 

evidências de que os benefícios alegados são falsos ou exagerados, é levada adiante por meio 

do convencimento da população e da elite política necessária para aprová-la 

(MEARSHEIMER e WALT, 2006). 

                                                
70 Depoimento em vídeo. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tN4fQ6qtTM0 
71 Transcrição do programa Alô Presidente de 3 de ago. de 2008. Disponível em 
http://www.todochavezenlaweb.gob.ve/todochavez/4171-alo-presidente-n-316 
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Como vimos, Chávez apresentou seu pedido de adesão da Venezuela ao Mercosul em 

2001, primeiro em carta a Fernando Henrique Cardoso e, em seguida, em visita ao Brasil. 

Cardoso e a cúpula da diplomacia brasileira viam a candidatura venezuelana com ceticismo: 

Nós achávamos que o Mercosul tinha um conjunto razoável de 
dificuldades. O Brasil já tinha que lidar com as assincronia dos ciclos 
econômicos entre o Brasil e a Argentina, que foi um grande problema levado 
pela desvalorização do dólar. Tínhamos o problema de dois países de menor 
desenvolvimento relativo, o Uruguai e o Paraguai. Achávamos que era 
melhor cuidar do aprofundamento do Mercosul do que do seu alargamento. O 
que nós, naquela época, pensávamos era que era importante juntar os países 
do Mercosul com os da Comunidade Andina, que incluía também a 
Venezuela, porque isso era uma coisa de building blocks, que era mais 
factível.72  

 

O sucessor de Lafer no comando do Itamaraty, Celso Amorim, também compreendia 

as enormes dificuldades técnicas e os riscos políticos para uma adesão da Venezuela ao 

bloco. Amorim (2022) observa que Chávez não tinha "clareza sobre as implicações técnicas 

de incorporação ao bloco" e que "sua posição era nitidamente política". E, apesar de Chávez 

frequentemente se insurgir "contra as medidas para o livre comércio regional", do "conteúdo 

fortemente estatizante da concepção chavista sobre a integração", da atitude, revelada em 

negociações com a União Europeia em conjunto com a CAN, de "desprezo pela necessária 

relação entre o teórico e o prático" e da avaliação de que "seria um obstáculo a mais em 

eventual retomada das negociações com a União Europeia" (AMORIM, 2022), o chanceler 

liderou os esforços por parte do Brasil de avançar com o processo de adesão venezuelana. 

Sua justificativa para investir na possibilidade de ter a Venezuela como Estado parte do 

Mercosul focava em possíveis "ganhos estratégicos": 
De minha parte, via importantes ganhos estratégicos na incorporação 

da Venezuela, que criaria uma espinha dorsal para a integração de toda a 
América do Sul, além de abrir um corredor para o Caribe. Sabia que o 
desequilíbrio da balança comercial em nosso favor continuaria a crescer, 
como de fato ocorreu. Mas achava que esse desnível poderia ser compensado 
por investimentos brasileiros. (AMORIM, 2022) 

 
Em sua defesa no Congresso Nacional pela aprovação da adesão da Venezuela, 

porém, Amorim ressaltou as características da relação comercial bilateral como principal 

argumento, lembrando da grande dependência que o país tinha da importação de alimentos e 

da importância do mercado venezuelano para o setor de serviços e bens manufaturados 

brasileiros (FELIÚ e AMORIM, 2011).   

                                                
72 Entrevista de Celso Lafer. Anexo 2. 
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Cabe aqui um breve histórico da criação do Mercosul e sua cláusula democrática 

antes de prosseguir com a análise do processo de adesão — e posterior suspensão — da 

Venezuela do bloco. 

O Mercosul é fruto da redemocratização dos países do chamado Cone Sul ao longo da 

década de 80, tanto que um marco para sua criação foi a Declaração de Iguaçu, assinada em 

1985 por Argentina e Brasil. Dos quatro Estados fundadores do Mercosul, efetivamente 

estabelecido no Tratado de Assunção, de 1991, o Paraguai foi o último a deixar para trás o 

período autoritário, em 1989 (a transição para a democracia no Uruguai ocorreu em 1985). O 

Protocolo de Ouro Preto, de 1994, definiu a estrutura institucional do bloco. 

Inspirado na União Europeia tanto economica quanto politicamente (LEHMANN, 

2013), o Mercosul assumiu como objetivos o desenvolvimento econômico, por meio da 

integração regional e da abertura de mercados, e a promoção da democracia. Essa segunda 

finalidade foi institucionalizada após a tentativa de golpe do general Lino Oviedo ocorrida no 

Paraguai, em 1996. Em resposta, em 1998 foi assinado o Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromisso Democrático no Mercosul, Bolívia e Chile, pelo qual se acorda que "a plena 

vigência das instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos 

processos de integração entre os Estados Partes" (MERCOSUL, 1998).  

O Protocolo prevê sanções para os países em que ocorrer uma "ruptura da ordem 

democrática" que podem ir da "suspensão do direito de participar nos diferentes órgãos dos 

respectivos processos de integração até a suspensão dos direitos e obrigações resultantes 

destes processos". O artigo 6 estabelece que essas sanções devem ser adotadas "por consenso 

pelos Estados Partes", excetuando-se aquele que será potencialmente afetado. Isso deve 

ocorrer, porém, após "consultas pertinentes" entre os Estados, incluindo o país afetado, e 

apenas se essas consultas "resultarem infrutíferas", segundo estabelecem os artigos 4 e 5 do 

Protocolo. 

Verifica-se, portanto, que o Protocolo de Ushuaia é vago pela ausência de uma 

definição do que se considera uma "ruptura da ordem democrática", por não estabelecer 

critérios objetivos para as consultas que devem ser realizadas junto ao Estado que pode se 

tornar alvo da suspensão dos direitos e obrigações e por não clarear em qual instância do 

Mercosul será tomada a decisão. O Protocolo tampouco prevê mecanismos pelos quais o 

Estado afetado pode recorrer da decisão.    

Com o objetivo de representar os interesses dos cidadãos dos países que compõem o 

bloco, em 2006 foi instituído o Parlasul, o Parlamento do Mercosul, com a missão de criar 

normas da organização, harmonizadas com as legislações nacionais, de maneira a promover a 
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integração regional. Os representantes brasileiros do parlamento regional são membros do 

Congresso Nacional e, portanto, não são eleitos diretamente, ao contrário daqueles do 

Paraguai e da Argentina. Um dos compromissos expressos do Parlasul é o desenvolvimento 

da democracia. Uma de suas doze comissões é o Observatório da Democracia, estabelecido 

em 2008, tendo como um de seus objetivos justamente contribuir para o cumprimento do 

Protocolo de Ushuaia pelos Estados membros. 

Em 2011, procurou-se atualizar o Protocolo de Ushuaia, preenchendo algumas de suas 

lacunas, com a assinatura do Protocolo de Montevidéu, conhecido como Protocolo de 

Ushuaia II. Começando pela rejeição do Paraguai, que viu em seus artigos o risco de grave 

violação à soberania por parte dos Estados membros mais poderosos, esse protocolo não 

entrou em vigor. De fato, Ushuaia II prevê, entre outras sanções ao Estado que violasse a 

ordem democrática, o "fechamento total ou parcial das fronteiras terrestres" e a suspensão ou 

limitação de "comércio, tráfico aéreo e marítimo, as comunicações e a provisão de energia", 

entre outras duras providências.  

Com efeito, essa preocupação se mostrou fundada no ano seguinte, quando o Paraguai 

foi suspenso do Mercosul após a crise política que resultou no impeachment do então 

presidente Fernando Lugo, em 22 de junho de 2012. Ainda que problemático por uma série 

de fatores, em especial pelo pouco tempo que o parlamento paraguaio deu a Lugo para 

apresentar sua defesa (menos de dois dias), o processo de impeachment seguiu os ritos 

constitucionais permitidos no país, e assim foi confirmado pelo Judiciário.  

Sete dias após a destituição de Lugo, reunidos em cúpula em Mendoza, as presidentes 

da Argentina, Cristina Kirchner, e do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente do Uruguai, José 

Mujica, com a participação do então chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, emitiram um 

comunicado em que concluíam que o que ocorreu no Paraguai havia sido uma ruptura da 

ordem democrática. Em outro documento, evocando o Protocolo de Ushuaia, Argentina, 

Brasil e Uruguai determinaram a suspensão da participação do país nos processos decisórios 

do bloco. Observe-se que nenhuma outra instância ou órgão consultivo do Mercosul 

participou da decisão de suspender o Paraguai. A medida não teve o crivo do Parlasul nem 

suas implicações foram previamente debatidas em órgãos consultivos como o Foro 

Econômico e Social (FCES) e o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, 

Províncias e Departamentos (FCCR), criados justamente para aumentar a participação da 

sociedade civil do Mercosul e dar legitimidade às suas decisões. 

Lafer (2013) enumera o que ele considera ser uma sequência de falhas "no devido 

processo legal" que tolheu o Paraguai de desfrutar de seus direitos políticos como Estado 
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parte do Mercosul. Em primeiro lugar, as autoridades do Paraguai foram impedidas de 

participar da reunião em Mendoza e do Conselho do Mercado Comum, formado por 

chanceleres e ministros da Economia dos países do bloco. "Este é o órgão superior do 

Mercosul e o único habilitado a adotar decisões obrigatórias para os Estados-parte" (LAFER, 

2013). A decisão de suspender o Paraguai, portanto, deveria ter sido decidida no âmbito desse 

Conselho, sob as instruções dos chefes de Estado.  

Ainda mais grave foi o descumprimento do artigo 4 do Protocolo de Ushuaia, que 

prevê consultas entre os Estados parte e o Estado afetado para, só depois de esgotadas as 

possibilidades de entendimento, se proceder com a sua punição por meio da suspensão. Isso 

não ocorreu. A ausência dessas consultas implicou em uma desconsideração completa, por 

parte da Argentina, do Brasil e do Uruguai, das decisões soberanas das instituições 

paraguaias e na execução sumária das sanções previstas no Protocolo, configurando-se "como 

um desrespeito específico ao princípio de não intervenção" (LAFER, 2013). Por último, há a 

omissão deliberada do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que, após recurso 

apresentado pelo Paraguai contestando a legalidade da suspensão, decidiu que não poderia 

julgar o mérito da questão. Nas palavras de Lafer, a suspensão ocorreu "sob o impulso da 

subjetividade discricionária das soberanias", não em respeito às normas do bloco, que foram 

tão simplesmente interpretadas, sem que pudessem ser contestadas por mecanismos internos 

de controle, ao sabor dos interesses do momento dos Estados integrantes do Mercosul. 

Esses interesses eram bastante evidentes. O legislativo paraguaio era, naquela ocasião, 

o único dentre os países do bloco que emperrava a ratificação do ingresso da Venezuela como 

membro pleno do Mercosul. O Protocolo de Adesão, de 2006, foi ratificado em 2007 pela 

Argentina e pelo Uruguai. Para a ratificação no Senado brasileiro, ocorrida apenas em 2009, 

foi necessária intensa articulação do governo Rousseff junto aos parlamentares e gestões de 

grupos empresariais com interesses comerciais na Venezuela.  

A construtora Odebrecht fez contatos com dirigentes de diferentes partidos, entre os 

quais o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para influenciar o voto dos senadores e 

chegou a fazer uma planilha com uma previsão dos votos favoráveis. Emílio Odebrecht, 

valendo-se da boa relação descrita em seção anterior, encarregou-se de falar com Cardoso, 

para que convencesse os parlamentares do PSDB. Marcelo Odebrecht falou com Aécio Neves 

para conseguir o apoio de Minas Gerais e Benedicto Júnior, então presidente da Odebrecht 

Infraestrutura, recorreu ao governador Sergio Cabral para conseguir votos do MDB do Rio de 
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Janeiro.73 O lobby da empreiteira junto ao Poder Legislativo em prol da aprovação da entrada 

da Venezuela no Mercosul está documentado em emails internos da construtora entregues por 

Marcelo Odebrecht à Polícia Federal. Segundo ele, a empresa atuou no caso por solicitação 

do Palácio do Planalto. "Temos vários que podemos influenciar", escreveu o CEO da 

construtora em email distribuído a seus executivos (AMADO, 2017; REDAÇÃO JOTA, 

2019). O relatório elaborado com base nas delações dos executivos da Odebrecht indica que 

Hugo Chávez também solicitou à empresa ajuda para garantir, junto ao parlamento brasileiro 

e de outros Estados parte, a aprovação da adesão da Venezuela ao Mercosul.74 

Apesar da aprovação no Senado brasileiro, a resistência do Congresso do Paraguai 

continuava e, em uma tentativa de convencer os parlamentares do país vizinho, o governo 

Rousseff mais uma vez engajou-se no jogo político doméstico para avançar com a adesão da 

Venezuela no Mercosul. Em maio de 2011, Rousseff conseguiu aprovar, no Senado 

brasileiro, um acordo bilateral que triplicou o preço pago pelo Brasil pelo excedente 

paraguaio da energia produzida na hidrelétrica de Itaipu. A medida levou os consumidores 

brasileiros a pagar 29% mais pela energia três anos depois. Em telegrama diplomático de 

junho de 2011, que descreve uma conversa entre Rousseff e Chávez, a presidente brasileira 

explica ao venezuelano que a medida tinha por objetivo convencer os parlamentares 

paraguaios a ratificar o ingresso da Venezuela no Mercosul: "A aprovação do acordo por 

troca de notas sobre Itaipu, pelo Congresso brasileiro, deverá contribuir para que o Congresso 

paraguaio se torne mais propenso a examinar favoravelmente a questão da adesão da 

Venezuela" (VALENTE, 2015; COUTINHO, 2016). 

Com a suspensão do Paraguai —  e na mesma data, aliás, em que isso foi decidido —, 

os Estados parte que mantinham seus direitos e obrigações (Argentina, Brasil e Uruguai), ato 

contínuo, anunciaram a adesão plena da Venezuela ao Mercosul. O presidente do Uruguai, 

José Mujica, a princípio era contrário à manobra para suspender o Paraguai para abrir 

caminho para a entrada da Venezuela no Mercosul. Em um livro de memórias, ele descreve 

como a presidente brasileira enviou um assessor em avião exclusivo para Montevidéu, às 

pressas, para apresentar-lhe documentos com provas de que Lugo havia sido vítima de um 

golpe (DANZA e TULBOVITZ, 2015).  

À semelhança do que ocorreu com o Paraguai, em 2012, a suspensão da Venezuela do 

Mercosul, em 2016, também ocorreu de forma a não permitir contestações por parte do 

                                                
73 Não é possível aferir o sucesso dessas gestões. Os senadores do PSDB, por exemplo, votaram em sua maioria 
contra a adesão da Venezuela, enquanto os parlamentares do MDB foram majoritariamente a favor. 
74 Relatório de delações da Operação Lava Jato. Anexo 3. 
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Estado afetado, ainda que o processo decisório tenha cumprido mais etapas e tenha levado 

mais tempo para ser concluído.  

Dois fatos essenciais para compreender o esfriamento nas relações com a Venezuela e 

as consequentes ações adotadas no âmbito do Mercosul para suspender o país são o advento 

da Operação Lava Jato, a partir de 2014, e o impeachment de Dilma Rousseff, em agosto de 

2016, seguido pela ascensão de seu vice, Michel Temer, ao governo brasileiro.  

A Operação Lava Jato iniciou-se em março de 2014, mas apenas em novembro 

daquele ano as investigações começaram a chegar aos primeiros nomes das construtoras 

envolvidas no que viria a ser revelado como um consórcio ou cartel destinado à distribuição 

de contratos para obras mediante pagamento de propinas. Marcelo Odebrecht foi preso 

preventivamente em junho de 2015 e condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e 

organização criminosa em março de 2016. Os impactos da Lava Jato para a imagem e as 

operações das empresas se fizeram sentir primeiramente no âmbito doméstico, dentro do 

Brasil, e apenas em um segundo momento, nas sucessivas fases da investigação, em suas 

presenças em outros países. O impacto internacional começou a ser sentido ao longo de 2016 

com a suspensão dos desembolsos de financiamentos do BNDES para projetos na Argentina 

e na Venezuela (VASCONCELLOS, 2017), com os primeiros pedidos de cooperação 

internacional de órgãos judiciais de outras nações e com decisões de governos estrangeiros de 

cancelar unilateralmente contratos da empresa em seus países, como foi o caso do Peru e da 

Colômbia (REDAÇÃO PODER 360, 2017). 

Pela necessidade dos governos de se distanciar das acusações de corrupção, a 

Odebrecht perdeu seus elos de contato com agentes públicos dentro e fora do Brasil. O 

processo de desmanche de interlocução com representantes governamentais estrangeiros 

intensificou-se no segundo semestre de 2016, quando reuniões para tratar de novos projetos 

passaram a ser canceladas e inquéritos começaram a ser abertos para investigar as suspeitas 

de denúncias. Depois de o Departamento de Estado americano divulgar, em dezembro de 

2016, dois relatórios com os resultados de investigações apontando que a empresa havia pago 

US$ 788 milhões em propinas em doze países, dos quais US$ 98 milhões na Venezuela, até 

mesmo o presidente Nicolás Maduro se viu forçado a determinar, em fevereiro de 2017, uma 

operação de busca e apreensão no escritório da Odebrecht em Caracas (COUTINHO, 2018; 

GASPAR, 2020).  

O esforço de investigação era apenas pro forma. A Venezuela era uma peça central no 

esquema internacional de pagamento de propinas montado pela construtora. O governo 

aceitava desembolsar por serviços fictícios da Odebrecht em suas obras, possibilitando 
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ingressos superfaturados que foram usados para financiar 40% de todo o pagamento de 

propina na própria Venezuela e em outros países, inclusive o Brasil (GASPAR, 2020). 

O auge da perda de prestígio internacional da Odebrecht e do rompimento de seus 

vasos comunicantes com agentes públicos estrangeiros coincidiu com o período da crise 

política que levou ao impeachment de Dilma Rousseff no Brasil, em agosto de 2016. Já no 

mês seguinte à posse de Temer, em setembro, após reunião entre seus chanceleres, os quatro 

membros fundadores de Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) anunciaram uma 

mudança nas regras do bloco para impedir que a Venezuela assumisse sua presidência 

rotativa, como estava previsto. A justificativa era a de que a Venezuela não havia levado a 

cabo diversas obrigações, especialmente de ordem jurídica e econômica, para concretizar sua 

adesão ao Mercosul.  

A declaração dos ministros das Relações Exteriores dos quatro países também abria 

possibilidade para a suspensão da Venezuela do bloco a partir de dezembro. Foi quando o 

país efetivamente perdeu os direitos de participação no bloco, por razões de ordem jurídica, 

pela não incorporação da maior parte dos tratados e acordos. Oficialmente, no entanto, a 

suspensão por violar a cláusula democrática só ocorreu quase um ano depois, em agosto de 

2017, diante da deterioração política e da perseguição a opositores na Venezuela. A 

suspensão foi anunciada após reunião dos chanceleres do Brasil, da Argentina, do Paraguai e 

do Uruguai, em que foi evocada a cláusula democrática do Protocolo de Ushuaia. Assim 

como ocorreu no episódio do Paraguai cinco anos antes, determinava-se que a suspensão 

cessaria quando se verificasse "o pleno restabelecimento da ordem democrática".  

Os questionamentos em relação às credenciais democráticas da Venezuela já existiam 

em 2012, quando o Paraguai foi suspenso, com base no Protocolo Ushuaia, para afastar seu 

poder de veto para a entrada do novo Estado membro. Tanto as circunstâncias de adesão da 

Venezuela quanto às de sua suspensão, portanto, não obedeceram ao devido processo legal, 

tendo os governos de ocasião manobrado as normas do bloco (e mais especificamente o 

Protocolo de Ushuaia) para atender seus objetivos políticos imediatos. 

Santos et al (2017) concluem que "tais eventos evidenciam a instrumentalização da 

cláusula democrática". Monte e Anastasia (2017), por sua vez, ao comparar o processo 

doméstico de aprovação, pelo Senado brasileiro, da adesão da Venezuela com a manobra, 

feita no âmbito do Mercosul, para contornar a resistência do parlamento paraguaio a fazer o 

mesmo, sustentam que a cláusula democrática "é mobilizada estrategicamente pelos membros 

do bloco: interesses políticos e econômicos dos diferentes atores, sob determinadas condições 
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do contexto institucional e político, traduzem-se estrategicamente em preferências por 

diferentes definições de democracia".  

Em seu estudo sobre a internacionalização da Odebrecht, Rocha (2018) observa que a 

instrumentalização desse processo "parece ter ocorrido no sentido das empresas para o 

governo, e não o contrário". A análise da trajetória das relações da Odebrecht com agentes 

públicos na Venezuela e no Brasil desde 1998 e suas ações de reforço para o engajamento 

bilateral nos permite confirmar a observação da autora. Quando Lula assumiu a presidência, 

em 2003, a Odebrecht já estava bem posicionada no mercado venezuelano, tendo assegurado 

pelo menos dois contratos grandes durante o governo anterior, de Fernando Henrique 

Cardoso. Nos anos que se seguiram, ao longo dos dois mandatos de Lula e do primeiro 

mandato de Dilma Rousseff, a intensificação das manifestações de apoio político e o 

incremento dos mecanismos de integração e cooperação, entre os quais se incluem os 

financiamentos do BNDES, representaram "um fator agregador à competitividade da 

empresa" (ROCHA, 2018).  

Ao final do período, segundo o depoimento de Euzenando Azevedo, a Odebrecht 

reunia na Venezuela contratos na ordem de US$ 20 bilhões, dos quais US$ 7 bilhões frutos 

de licitação e US$ 13 bilhões de contratação direta pelo governo venezuelano. Por esses 

valores, conclui-se que a operação da Odebrecht na Venezuela era maior até mesmo do que a 

mantida pela empresa no Brasil.75 Os financiamentos do BNDES para obras da Odebrecht da 

Venezuela somavam perto de US$ 1 bilhão (ver figura 6), nenhum deles parte da carteira 

IIRSA/COSIPLAN, o que desmonta o argumento da diplomacia brasileira de que seu 

propósito era o da promoção da integração regional (ROCHA, 2018; NEVES, 2020). Por fim, 

na virada do governo Rousseff para o de Temer, simultaneamente à derrocada do projeto de 

internacionalização e à perda de influência da Odebrecht junto a atores públicos por conta da 

Operação Lava Jato, ruíram também as outras condições para um forte engajamento entre 

Brasil e Venezuela e o discurso de afinidade ideológica que a ele dava roupagem. 

 
Figura 6 - Operações de exportação pós-embarque de serviços para a Venezuela

Fonte: BNDES Transparência (1998-2022)76 

                                                
75 Depoimento em vídeo. Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=tN4fQ6qtTM0. Acesso: 02 jul. 2022. 
76 Disponível: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia. Acesso: 18 ago. 2022. 

Construtora Descrição	da	operação	de	exportação	de	bens	e	serviços Data	da	contratação Valor	da	operação	(US$) Valor	real	(US$	2011)
ODEBRECHT C.A.	METRO	CARACAS. Julho	de	2001 107.500.000 136.615.494
ODEBRECHT TRECHO	DA	LINHA	3	DO	METRÔ	DE	CARACAS Dezembro	de	2004 78.000.000 92.881.111
ODEBRECHT LINHA	2	DO	METRO	DE	LOS	TEQUES Novembro	de	2009 527.847.704 553.440.826
ODEBRECHT LINHA	5	DO	METRO	DE	CARACAS Novembro	de	2009 219.342.333 229.977.323
ANDRADE	GUTIERREZ CONSTRUCAO	DE	USINA	SIDERURGICA	NACIONAL Dezembro	de	2010 865.423.450 892.740.788
ANDRADE	GUTIERREZ IMPLANTACAO	DE	ESTALEIRO Setembro	de	2011 637.894.134 637.894.134
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Desde antes do impeachment de Dilma Rousseff, conforme se verificou de maneira 

acentuada na campanha presidencial de 2014, as críticas à política externa dos governos do 

PT e ao seu caráter "ideológico", em especial nas relações com a Venezuela, foram 

incorporadas ao discurso da oposição. Essa incomum politização da política externa, observa 

Saraiva (2020), tinha relação com as crises econômica e política dos últimos anos do governo 

Rousseff, com a perda de espaço do Itamaraty na condução da PEB e com os escândalos de 

corrupção envolvendo as construtoras no Brasil, que colocavam em xeque a racionalidade da 

política de internacionalização com apoio do BNDES.  

Temer assumiu o cargo em um contexto internacional desfavorável ao 

multilateralismo (eleição de Donald Trump, que governou os Estados Unidos de 2017 a 2020, 

e decisão dos britânicos, em referendo, de sair da União Europeia) e de derrotas eleitorais 

para os governos de esquerda na América do Sul, notadamente na Argentina e no Peru. E, 

enquanto Temer ocupou o cargo — sempre sob o peso dos questionamentos à sua 

legitimidade e da baixa popularidade, o que por si já o obrigava a dar mais atenção aos 

problemas internos do que às possibilidades externas —, colocou o Itamaraty sob o comando 

de políticos do PSDB (primeiro José Serra e depois Aloysio Nunes Ferreira) que procuraram 

delinear claramente a divergência com o governo anterior. As ações nesse sentido foram mais 

marcadas em relação à Venezuela, em parte justamente pela atenção preferencial dispensada 

ao país pelos governos do PT, em parte pela grave deterioração econômica, social e política 

no país vizinho. No entanto, as mudanças na política externa sob Temer não ocorreram em 

áreas em que a possibilidade de ganhos não havia desaparecido, como no engajamento com 

os Brics, que foi mantido (SARAIVA, 2020) — evidenciando que outros fatores, além da 

divergência ideológica, pautaram o distanciamento em relação à Venezuela. 

Ou seja, ao longo do governo Temer, a combinação de fragilidade política interna 

com a necessidade de demonstrar divergência ideológica em relação aos governos do PT, as 

pressões sistêmicas (retração do multilateralismo, mudanças na configuração política da 

região e crise na Venezuela, que incluiu a vinda de refugiados para o Brasil) e a ausência da 

variável interveniente do lobby empresarial com interesses no país vizinho explicam o súbito 

afastamento nas relações bilaterais com a Venezuela. Esse movimento pode ser ilustrado pelo 

acentuado declínio nos encontros entre presidentes e entre chanceleres do Brasil e da 

Venezuela, seja em reuniões bilaterais, seja em instâncias multilaterais (figura 7), e também 

pela forte redução da cooperação militar entre os países, medida pelo número de vagas 

concedidas em cursos para a militares nos dois lados da fronteira (figura 8). 
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Figura 7 - Encontros bilaterais e multilaterais de Brasil com Venezuela e países do 

Mercosul 

 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores. Dados obtidos e compilados por Barros et al (2022). 

 

Figura 8 - Militares venezuelanos no Brasil e militares brasileiros na Venezuela 

(Total de vagas em cursos concedidas por ano) 

 

 
Fonte: Ministério da Defesa, Comando Aéreo Regional, Comando do Exército Brasileiro e Comando 

 da Aeronáutica, 2021. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação por Barros et al (2022). 
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4 - CONCLUSÃO 

 

Em seus primeiros anos no governo, Lula dizia que havia recebido de Fernando 

Henrique Cardoso uma "herança maldita", referindo-se principalmente à política econômica 

ortodoxa legada pelo PSDB, a qual, paradoxalmente, o novo presidente em grande medida 

deu continuidade (BENJAMIN, 2003). Apesar da ambiguidade da crítica, o termo ganhou 

força entre aliados do presidente, que passaram a usá-lo em diferentes contextos, sempre 

como forma de marcar uma diferença clara entre as políticas de Lula e de seu antecessor.  

A área em que o discurso da "herança maldita" mais ganhou tração foi a da política 

externa, pois esse era o domínio em que Lula e o PT poderiam ter mais liberdade de 

formulação para, "em parte, compensar pela redução das credenciais progressivas em casa" 

(CASON e POWER, 2009). Nas palavras de Celso Lafer, um dos responsáveis por, no 

governo anterior, conduzir a política externa da chamada "herança maldita": 
Eu acho que o governo Lula vendeu, se eu posso usar uma expressão pouco 
diplomática, a política externa como uma ruptura. Mas, naturalmente, não foi 
uma ruptura do tipo Rússia czarista para a União Soviética. Ou nem, como 
aqui entre nós, a passagem do Império para República. Ela teve elementos de 
continuidade e ela se aproveitou do que já havia para dar ênfases 
diferentes. (...) Naquele momento inicial, a ideia de que eles estavam fazendo 
uma coisa nova e completamente diferente foi o ponto em que eles insistiram. 
Insistiram até porque tem essa relação entre o interno e o externo, e nesse 
momento a política externa servia também para atender ao público interno do 
PT, que queria uma mudança e que não ia aceitar que aquilo fosse 
apresentado como uma continuidade.77 
 

Com efeito, conforme demonstramos nesse estudo, no que se refere às relações do 

Brasil com a Venezuela de Hugo Chávez, o governo de Cardoso legou para seus sucessores, 

Lula e Rousseff, uma parceria estratégica com o país e as condições propícias para a 

intensificação do engajamento bilateral, quais sejam: contribuições para a estabilidade 

política, iniciativas para a integração e interesses privados bem consolidados. 

Como vimos, a ideia "parceria estratégica" é o próprio resultado do engajamento entre 

os dois países, e não sua explicação. Os fatores sistêmicos que abriram espaço para a 

expansão da liderança regional de Lula e Chávez e a declarada afinidade ideológico-

partidária entre os dois contribuíram — no primeiro caso, por conferir um contexto favorável, 

e no segundo, por moldar o discurso para consumo interno —, mas não se provam condições 

suficientes para explicar a aproximação entre os dois países. Primeiro, porque o movimento 

de aproximação com a Venezuela já existia sob Cardoso, mesmo na ausência de afinidade 

                                                
77 Entrevista de Celso Lafer. Anexo 2. 
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ideológica com Chávez. Segundo, porque, apesar do ativismo internacional de Lula e 

Chávez, seus objetivos mais amplos em política externa eram divergentes e as relações com a 

Venezuela demandavam muito empenho e tolerância da diplomacia brasileira.  

O que explica a disposição do Brasil em engajar-se em uma "aliança trabalhosa", para 

repetir as palavras de Amorim (2022), mas ainda assim preferencial com a Venezuela era a 

existência no país de interesses empresariais privados para os quais um intenso engajamento 

bilateral era necessário na manutenção e/ou ampliação do seu status quo, caracterizado por 

uma situação de benefícios altamente concentrados. Afinal, como vimos, a Odebrecht tinha 

na Venezuela: 1) uma operação maior, em termos de valores dos projetos, do que em seu país 

de origem, o Brasil; 2) a facilidade de obter contratações diretas, sem participar de licitações; 

3) um relacionamento direto com a cúpula do governo que lhe permitia liberar pagamentos 

superfaturados de forma a maximizar os lucros e até mesmo financiar parte das propinas 

distribuídas em outros países. 

O caso da Odebrecht na Venezuela revela o mecanismo pelo qual, mais do que apenas 

vislumbrar e aproveitar oportunidades de negócios oriundas de decisões governamentais em 

política externa, o lobby empresarial aponta para o país que deve ser escolhido para uma 

parceria estratégica e age com o objetivo de aprofundar as relações bilaterais. Em resumo, os 

interesses privados, sendo eles próprios uma condição para a construção de uma parceria 

estratégica, promovem ações para reforçar as outras duas condições, ou seja, apoio político 

para a estabilidade do país parceiro e criação de iniciativas de integração. As ações de reforço 

têm maior possibilidade de serem bem-sucedidas a depender da capacidade da empresa ou do 

grupo de interesse de promover um lobby em duas frentes, tanto no país de origem quanto no 

país de destino. 

Para usar uma metáfora praiana, no caso analisado o interesse empresarial não apenas 

surfou no engajamento com a Venezuela, como de fato ajudou a formar a onda. 
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