Argentina e Brasil vão acelerar sua recuperação
econômica se trabalharem juntos
No âmbito do 4º Seminário Internacional de Líderes, 24 personalidades debateram a
necessidade de políticas públicas e privadas para acelerar a recuperação comercial
da Argentina, do Brasil e da região.

Abertura do 4º Seminário Internacional de Liderança com moderação de Mariano González e liderança jornalística de Cecilia
Luchía-Puig.

Buenos Aires, 11 de novembro de 2020 - Desde o Sheraton Buenos Aires Hotel &
Convention Center, mais de 1200 pessoas participaram de forma virtual, em
transmissão simultânea no Brasil e na Argentina através das páginas oficiais de
www.liderestv.com.ar, TV Cultura e Editorial Perfil. Os 24 grandes líderes empresariais
e políticos da região falaram de a necessidade destes países trabalharem juntos para
articular políticas públicas e privadas para vender a terceiros mercados em um contexto
de incertezas causado pela pandemia. O evento foi patrocinado pela Pirelli, organizado
e liderado por Cecilia Luchía-Puig e José Roberto Maluf, diretora da Líderes TV e
presidente da TV Cultura, respectivamente.
“Reunir líderes ilumina nossa região e reúne estrategicamente figuras que têm um
grande impacto em nossas economias, ao mesmo tempo em que conscientiza o
público sobre a necessidade de nos aproximarmos de nosso país irmão”, afirma Cecilia
Luchía-Puig organizadora do 4º Seminário Internacional de Líderes e diretora da
Mañana Profesional e Líderes TV.

“O governador do Estado de São Paulo, João Dória, falará o que estamos fazendo em
relação aos nossos dois países e a América do Sul”, citou José Roberto Maluf
iniciando os debates e introduzindo o governador paulista. “Temos que fortalecer o
diálogo entre a iniciativa privada e o poder público”, disse João Doria, governador do
estado de São Paulo, em seu discurso de abertura. “Este encontro foi fundamental
para estreitar as relações entre lideranças do Brasil, da Argentina e da região nos
setores de indústria, livre comércio, turismo e defesa da vida”.
Já Sérgio Danese, embaixador do Brasil na Argentina, acrescentou: “participar
deste evento é muito importante porque os líderes de nossos países encontram um
espaço para discutir interesses comuns em um momento crítico e estão preocupados
com a crise gerada pela pandemia COVID-19. Temos que trabalhar juntos para superar
essa situação de crise”.
Por sua vez, Daniel Scioli, embaixador da Argentina no Brasil, concordou em
afirmar que a relação bilateral é estratégica, já que nesse contexto internacional juntos
sairemos mais rápido das consequências sociais e econômicas geradas pela
pandemia.
Os principais temas discutidos relacionam-se ao cenário econômico da região; a
Competitividade; Indústria 4.0; Economia e Finanças; o Impacto da digitalização em
diferentes setores; o Papel do turismo; a Oportunidade de negócios em serviços e o
Impacto no desenvolvimento do agronegócio.
Os palestrantes foram: César Alarcón, Presidente da Pirelli LATAM; Geraldo
Alckmin, Ex-Governador do Estado de São Paulo; Sérgio Franca Danese,
Embaixador do Brasil na Argentina; Daniel Scioli, Embaixador Argentino no Brasil;
Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen LATAM; Paula Santilli, Presidente da
PepsiCo LATAM; Luiza Helena Trajano, Presidente da Magazine Luiza; Jorge
Fontevecchia, Presidente da Editora Perfil; Daniel Funes de Rioja, Presidente da
COPAL; Vinicius René Lummertz Silva, Secretário de Turismo do Estado de São
Paulo; Gilson Machado, Presidente da Embratur; Silvia Melo, Presidente Executiva
da UVESP; Thirso de Salles Meirelles, Presidente do SEBRAE; Carlos Zarlenga,
Presidente da GM América do Sul; Diana Mondino, Economista da UCEMA; Osvaldo
Parré Dos Santos, Presidente do Grupo Brasil; Toni Sando de Oliveira, Presidente
Executivo do SPCVB; Diego de Leone, Presidente da CAMBRAS e Natura; Sergio
Beresztein, Analista político; Gustavo Segré, Economista y Analista político; Federico
Servideo, Presidente da CAMARBRA; Julio Serson, Secretário de Relações
Internacionais do Estado de São Paulo; Agostinho Turbian, Presidente do GCSM;
José Roberto Maluf, Presidente da TV Cultura e Cecilia Luchía-Puig, Diretora de
Mañana Profesional e Líderes TV.
A primeira palestra foi com Luiza Helena Trajano, presidente da Magazine Luiza e a
mulher mais influente do Brasil, que comentou "PMEs precisam de capacitação,
financiamento, descentralização, menos burocracia e mais velocidade para um país tão
grande".

Debate sobre Indústria 4.0 e tecnologia: César Alarcón, Pablo Di Si, Carlos Zarlenga, Paula Santilli, conduzido por
Cecilia Luchía-Puig.

Participaram do debate sobre desenvolvimento industrial e tecnológico César Alarcón,
CEO da Pirelli LATAM; Pablo Di Si, CEO da Volkswagen LATAM; Carlos Zarlenga,
presidente da GM LATAM; e Paula Santilli, CEO da PepsiCo para LATAM. Eles
responderam como se adaptaram a este contexto e quais são as suas expectativas
para 2021.
César Alarcón afirmou que “na Pirelli LATAM aplicamos novas tecnologias mais
sustentáveis: vamos aumentar o uso de fontes renováveis de 20% para 40% em 2025
e 60% em 2030”. Para a Volkswagen LATAM, Pablo Di Si acrescentou "a pandemia
acelerou o mundo digital: lançamos o Nivus desenvolvido inteiramente na região com
um processo digital de indústria 4.0". Do setor de agronegócio, Paula Santilli, CEO da
PepsiCo LATAM, focou em outra perspectiva: “A educação deve se adaptar ao futuro
do trabalho que será muito diferente: os alunos têm que se preparar na robótica e no
trabalho colaborativo”, disse.
Diante disso, Carlos Zarlenga, presidente da General Motor da América do Sul, disse:
“A revolução tecnológica já chegou: carros sem motorista e sem combustível agora
podem circular em várias cidades, todas conectadas a 5G”.
Todos concordaram que a pandemia os ensinou a ser melhores líderes: mais humanos,
mais empáticos e mais atentos ao atendimento individual. Além de aprender a surfar

em uma nova onda de negócios e empreendedorismo, essa pandemia os lembrou da
principal prioridade: o humano. A importância da presença física e do abraço; da saúde;
da educação das gerações futuras; acompanhamento às PME´s para evitar mais
pobreza; de humildade e empatia com colegas de trabalho.
No segundo painel, em que foram discutidos temas relacionados à economia e ao
agronegócio, Diana Mondino, economista da Universidade do CEMA, afirmou que
“é vital ter um, dois ou três setores de locomotivas que movam a economia. O setor do
agronegócio é, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, o que tem maior potencial
por múltiplos motivos: porque já está desenvolvido, porque existe um grande potencial
de demanda no mundo e porque podemos contribuir para melhorar as condições das
mudanças climáticas”.
“Temos uma demanda internacional crescente. Uma busca pela eficiência. Argentina e
Brasil têm produtos em comum como a soja, carne, milho e carros. Ou seja:
similaridades grandes. E o turismo é um segmento que une os dois países. Temos
pontos diferenciais competitivos que como o solo fértil, uma boa logística, capital
humano, nível tecnológico e ativos ambientais. Um cenário promissor que traz uma
demanda positiva”, disse Tirso de Salles Meirelles, Presidente do SEBRAE.
Agostinho Turbian, Presidente do GCSM foi categórico ao concluir: “a pandemia
trouxe muitos problemas para o planeta, entretanto alguns países, com economia
consolidada, tiveram menos problemas, mas o nosso potencial é enorme. Temos que
entender as oportunidades da economia brasileira e argentina. Vamos crescer se
olharmos com cuidado pelo meio ambiente, a responsabilidade social e a governança
corporativa”.
Esteve também presente no referido painel Daniel Funes de Rioja, Presidente da
COPAL.

Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo e José Roberto Maluf, organizador do evento e
presidente da TV Cultura.

Outro ano consecutivo, Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado compartilhou sua
visão do futuro. “Joe Biden priorizará os tratados multilaterais. Argentinos e brasileiros
precisam se unir para novos acordos comerciais e conquistar novos mercados”. Além
disso ele destacou que “temos que ter uma agenda de competitividade para o país
crescer mais, ter mais renda. Um desafio de toda a América Latina. Temos que estar
atento à responsabilidade fiscal, pois ela garantirá de maneira sustentável juros baixos
e mais segurança jurídica”.
Outro momento relevante durante o evento foi vivido no painel de Turismo, onde os
diferentes convidados debateram o papel do setor neste contexto. Toni Sando de
Oliveira, Presidente Executivo do SP Convention & Visitor Bureau, que estava em
cerimônia no Palácio do Planalto em Brasília para o lançamento de uma campanha
nacional de retomada do turismo, frisou “o que nos deixa satisfeitos para uma retomada
segura do turismo e dos eventos é a integração entre as entidades. Na semana passada
já tivemos a Expo Fórum Visit SP com pessoas presenciais. E daqui pra frente tudo
será diferente. Retomada de forma segura e gradual”.
Vinicius René Lummertz Silva, Secretário de Turismo do Estado de São Paulo,
falou um pouco sobre o cenário vindouro. “A pandemia afetou todos os deslocamentos
de pessoas no mundo e no turismo não seria diferente. Tivemos um impacto frontal na
economia do turismo”, completou Lummertz. “A eleição nos Estados Unidos também
terá interferência no turismo regional, no meio ambiente, em tecnologia e em outras
áreas”, finalizou.
No espaço foi recebido Jorge Fontevecchia, presidente da Editora Perfil,
respeitando as recomendações sanitárias. Ele acrescentou: "As novas tecnologias são
disruptivas para a mídia existente, a garagem vence a grande corporação que precisa
se transformar."
Ao final da agenda oficial, o painel Expectativas e Oportunidades reuniu representantes
do assunto. “Quando se analisa a situação do Mercosul em todo o contexto
internacional, o resultado ainda é positivo. A balança comercial é favorável ao Brasil,
perto de 393 milhões de dólares, em consequência da lamentável redução das
exportações brasileiras, que caíram 18%, assim como as exportações argentinas para
o Brasil, que caíram 27%”, disse Gustavo Segré, economista e analista político.
Silvia Melo, Presidente Executivo da Uvesp, alertou que “estamos vivendo um
momento muito importante no Brasil, que é o período eleitoral. O nosso papel neste
momento é esperá-los para que possamos fazer um trabalho conjunto tranquilo com as
entidades parceiras da democracia”.
Além disso, participaram Oswaldo Parré dos Santos, presidente do Grupo Brasil;
Federico Servideo, Presidente da CAMARBRA e Diego de Leone, Presidente da
Natura e Cambras.

“Este seminário intensifica as relações bilaterais entre Argentina e Brasil em um
contexto de colaboração e integração. Eu, que não me animei no início do seminário
sobre a situação futura de nossos países, saio animado porque vejo a possibilidade de
mudança e que vamos ter alguns sucessos nos próximos anos aqui no Brasil. Os temas
debatidos hoje foram muito importantes: economia, saúde, turismo, negócios, câmbio,
tudo é importante para um bom ano de 2021”, disse José Roberto Maluf, presidente
da TV Cultura, que ficou responsável pelas palavras encerramento do evento.
O 4º Seminário Internacional de Líderes realizado no Sheraton Hotel & Convention
Center Buenos Aires foi patrocinado pela Pirelli; SMS e Resort Los Cauquenes. Foram
media partners: Editorial Perfil, Revista Caras, TV Cultura, TV Leaders, Editorial Manhã
Profissional, Rádio Positiva, Road Show, Vencedores e GCMS. Contou com o apoio
operacional da Congress Rental CGD e da URBAN. Também contou com o apoio
governamental da Embaixada do Brasil na Argentina e da Embaixada da Argentina no
Brasil. Por sua vez, participaram com apoio institucional: Grupo Brasil; Camarbra;
CAMBRAS; UCEMA; Visite São Paulo e Genesis.
Para acessar ao seminário, ingresse em:
www.liderestv.com.ar
www.liderestv.com.br
www.youtube.com/liderestvarg
Não se esqueça de seguir as redes oficiais:
www.facebook.com/liderestvargentina
www.instagram.com/liderestvarg
www.instagram.com/liderestvbr
www.twitter.com/tvlideres
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