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Trabalhando 
pela integração

or que Argentina e Brasil ainda não atingiram o 
objetivo de trabalhar juntos, de maneira mais ar-
ticulada entre o setor público e privado?”, ques-
tionou a vice-presidente da Argentina, Gabriela 
Michetti, em sua mensagem dirigida a 70 empre-
sários, CEO´s e políticos durante o primeiro Se-
minário Internacional de Líderes realizado pela 
Editora Spring e Líderes TV no Grand Hyatt São 
Paulo, na capital paulista, no dia 12 de setembro. 
“O mundo nos pede que sigamos juntos para ga-
nhar terceiros mercados. Este é um tempo de mu-
danças e oportunidades para o Brasil e a Argentina”.

Para o prefeito de São Paulo, João Doria, “as 
relações Brasil-Argentina não param de crescer”. 
O embaixador da Argentina no Brasil, Carlos 
Margariños, salientou que “ambos os países 
enfrentam o desafio de aproximar seus setores 
públicos e privados para melhorar a competiti-

vidade de sua economia”.
Representando a Comissão de Relações Exte-

riores do Senado Federal, a senadora Ana Amé-
lia Lemos (PP-RS) afirmou que “um dos maio-
res obstáculos continua sendo a burocracia, que 
atrapalha não apenas a convivência na fronteira, 
mas também os negócios da iniciativa privada”. 

“Os resultados e a presença maciça de desta-
cados empresários dos dois países evidenciaram 
as chances que temos em diversos segmentos 
bilaterais”, frisou Cecilia Luchía-Puig, diretora 
do Líderes TV. “Anunciamos a segunda edição 
do seminário para 2018”, finalizou José Roberto 
Maluf, presidente do Grupo Spring. 

Intercâmbio 
O seminário foi dividido em três mesas princi-

pais. Na primeira, cinco palestrantes abordaram os 

Seminário reúne lideranças do Brasil e da Argentina para aproximar 
setores público e privado e aprofundar relações bilaterais

P“

Evento | Líderes



Setembro | 23

desafios para alcançar maior competitividade na 
indústria, logística e serviços. “Os negócios entre 
os dois países são crescentes. Um exemplo disso 
é o número de membros da Cambras, em Buenos 
Aires. Estamos com 215 empresas associadas”, 
afirmou Jorge Zabaleta, presidente da Câmara de 
Comércio Argentino-Brasileira. No mesmo grupo 
debateram os presidentes do Grupo Omint Argen-
tina, Juan Carlos Villa Larroudet; Grupo Andreani, 
Oscar Andreani; FCA Argentina, Cristiano Ratta-
zzi; e UnitedHealth, Claudio Lottenberg.

Na mesa “Cenário econômico atual e pro-
jeções para 2018” participaram Stelleo Tolda, 
diretor de operações do Mercado Livre; Milton 
Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve 
SP; Federico Servideo, diretor-presidente da 
Câmara de Comércio Argentino-Brasileira; e o 
economista Roberto Luis Troster. “As perspecti-
vas nas relações bilaterais são bastante positivas 
e devem melhorar no próximo ano com a esta-
bilidade econômica do Brasil”, salientou Troster. 

“Segundo projeções da Organização das Na-
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ções Unidas para a Alimentação e Agricultura, 
a demanda mundial de carne bovina crescerá a 
um ritmo de 1,2% ao ano até 2030. Neste mes-
mo período, a região poderá ser responsável por 
66% dessa demanda. Atualmente, responde por 
24%”, destacou Luis Miguel Etchevehere, presi-
dente da Sociedade Rural Argentina. Além dele 
compuseram a mesa Claudio de Oliveira Borsa, 
presidente do Grupo Brasil; Maurício Molan, 
economista-chefe do Santander; e Fernando 
Honorato, economista-chefe do Bradesco.

O evento foi patrocinado pela Omint Brasil, 
Desenvolve SP, Pirelli, SMS Latinoamerica, Llao 
Llao Hotel & Resort, Volkswagen e Vinícola Luigi 
Bosca. A vice-presidência da Argentina, a Embai-
xada da Argentina no Brasil, o Consulado Geral da 
Argentina em São Paulo, a Câmara de Comércio 
Argentino-Brasileira, o Grupo Brasil e a Cambras 
apoiaram o seminário. Os media partners foram: 
AméricaEconomia, revista Caras, revista Rolling 
Stone, revista The Winners, Mañana Profesional, 
Líderes Hoy e Perfil Buenos Aires.
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