
Empresários do Mercosul querem Venezuela de fora  
Marina Guimarães  
 
Os empresários dos quatro sócios do Mercosul Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai vão se 
reunir quinta-feira, em Montevidéu, para discutir um documento de repúdio à associação da 
Venezuela ao bloco regional. O documento será encaminhado aos presidentes dos respectivos 
países, informou o secretário da União Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren. Vão 
participar do encontro, além da UIA, representantes da brasileira Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), da Câmara de Indústria do Uruguai e da União Industrial Paraguaia.  
 
A reunião será realizada no âmbito do Conselho Industrial do Mercosul e foi solicitada pela UIA 
na semana passada, mediante um comunicado oficial que protestou contra o presidente Hugo 
Chávez e sua decisão de nacionalizar três empresas do grupo argentino Techint.  
 
O presidente da UIA, Héctor Méndez, também se comunicou por telefone com o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, para discutir o processo 
de nacionalização implementado por Chávez e que já atinge quatro empresas do Techint (três 
em 2009 ano e uma no ano passado).  
 
O Conselho Industrial do Mercosul foi criado em 1993 e até o momento não se manifestou 
publicamente sobre o assunto. Mas Mendiguren espera que, pela primeira, vez, o conselho 
tenha uma atitude “contundente” contra a Venezuela. “Não se trata pontualmente do caso 
Techint, mas sim do fato de que não podemos ter como sócio comercial um país que não tem 
políticas compatíveis com a política de integração do Mercosul”, informou a UIA.  
 
Uma fonte da entidade afirmou que a UIA “esperava do governo argentino uma atitude de 
defesa dos interesses das empresas” locais. “Há três anos, o discurso de Chávez era o de fazer 
joint venture com nossas empresas e nós avançamos neste sentido, mas agora a atitude é 
outra e nos sentimos enganados”, destacou a fonte.  
 
O comunicado da UIA, na semana passada, solicitava às autoridades argentinas rever a 
decisão de incorporar a Venezuela como membro pleno do Mercosul. Também evocou o artigo 
2 da Lei 23.981 do Tratado de Assunção para recordar que as condições básicas para ser parte 
do bloco regional são “a coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação dos 
diferentes setores da economia, com base nos princípios de gradualismo, flexibilidade e 
equilíbrio”.  
 
Nesse sentido, a UIA considera que as decisões sistematicamente adotadas pelo governo 
venezuelano são contrárias a estas condições, mostrando uma posição de absoluta assimetria 
em relação às oferecidas pelos países restantes do bloco e colocando em risco o processo de 
integração regional”.  
 
O comunicado dizia ainda que tais medidas “representam uma mudança substancial em 
relação às quais o Congresso argentino aprovou a associação da Venezuela ao Mercosul”. Os 
empresários argentinos querem que no documento do Conselho Industrial fique claro que 
Chávez semeia discórdia no Mercosul e provoca a divisão do bloco.  
 
A referência diz respeito às declarações de Chávez ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 
que as empresas brasileiras “não serão nacionalizadas”. O Conselho também vai analisar 
outros problemas comuns, como o aumento das importações de produtos da China. 
 

 
 
Acordo de comércio preferencial Mercosul-Índia já está em vigor  
Neri Vitor Eich  
 
O Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercosul e a República da Índia entrou em vigor 
ontem, com a publicação de um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Diário 
Oficial da União. Assinado durante visita de Lula a Nova Délhi, no dia 25 de janeiro de 2004, o 



acordo estabelece preferências tarifárias fixas entre os países do bloco econômico e a Índia. 
Seu objetivo é o de facilitar negociações para a criação de uma Ãrea de Livre Comércio 
Mercosul-Índia.  
 
No Congresso brasileiro, o acordo foi aprovado por decreto legislativo em 3 de setembro de 
2008, quando o Brasil ocupava a presidência pro tempore do Mercosul. O decreto do 
presidente Lula estabelece que “quaisquer atos que possam resultar em revisão” do acordo, ou 
que resultem em “encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”, terão que ser 
aprovados pelo Congresso Nacional. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A-22. 
  


