
 

 

 

 
Resumo

O tema desse artigo se encaixa no contexto geral caracterizado pelo envolvimento dos militares em funções de governo, o que

resulta em decisões por eles tomadas para garantir a segurança e soberania alimentar por meio da implementação de políticas-

chave macroeconômicas e de alimentação, que permitiram o reforço do envolvimento do governo nos processos de produção,

transformação, comercialização/ distribuição e consumo de alimentos e produtos agrícolas; Neste contexto, o objetivo deste artigo

é analisar, do ponto de vista neoinstitucional, os fatos alegadamente ocorridos nesse objeto no sector agroalimentar da Venezuela

durante o período entre 1999 e o primeiro semestre de 2015. A fim de atingir o objetivo acima proposto, o artigo foi desenvolvido

com a seguinte metodologia: para estabelecer o quadro geral do problema, em primeiro lugar, foi necessário identificar e analisar

os acontecimentos que precederam a ascensão ao poder de Hugo Chávez, ou seja, as ações que levaram os militares

venezuelanos a assumir o papel político que resultou em seu envolvimento em funções do governo; numa segunda fase, uma

interpretação do fenómeno da corrupção é proposta por meio do desenvolvimento de aspectos que constituem todo trabalho de

pesquisa, a saber: verificação conceituação e inferência. Uma vez que a questão discutida está localizada no espaço acadêmico

que merece e de acordo com a opção teórica em que se baseia, concluímos expondo algumas questões relativas à possibilidade

de combater este flagelo. 
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