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Brasil e Argentina perdem com barreiras 
 
Brasil e Argentina só têm a perder com a imposição de barreiras mútuas à importação de 
produtos. A grande vencedora dessa disputa é a China. 
 
Essa é a opinião de Alberto Alzueta, presidente da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira 
de São Paulo. 
 
A Câmara vai enviar uma carta aos governos argentino e brasileiro na próxima semana 
pedindo o fim das barreiras de entrada dos produtos na alfândega. 
 
Somos contra qualquer restrição ao comércio, de um lado ou de outro, afirma Alzueta. 
 
Para ele, a retaliação da Argentina pelo Brasil com a imposição de barreiras à entrada de 
produtos argentinos no país não é uma solução inteligente neste momento de 
enfraquecimento político da presidente Cristina Kirchner. 
 
Ela perdeu a maioria no Congresso nas eleições legislativas do país no domingo passado. 
 
Com força política menor, a tendência é que o governo argentino fique mais aberto ao 
diálogo e menos à imposição de medidas, diz Alzueta.É o momento de o governo brasileiro 
estender a mão ao argentino. 
 
A entidade teme que se inicie uma queda de braço entre os governos e novas barreiras 
sejam estabelecidas pela Argentina contra o Brasil. 
 
A Câmara tem promovido encontros entre setores complementares de Brasil e Argentina. 
Para Alzueta, com o fortalecimento da integração da cadeia produtiva dos países, as 
barreiras de comércio naturalmente serão rompidas. 
 
Brasil e Argentina têm que se unir contra um inimigo comum, a China. 
 
 
 
TIRO DE META 
 
Depois da crise, que abalou a distribuição de brindes, o mercado agora aguarda novo 
estímulo da Copa de 2010. Com os brindes para a Copa, a expectativa dos fabricantes é 
vender até 40% mais, diz Luiz Salvador, organizador da feira Expo Bríndice, que ocorre em 
São Paulo entre os dias 21 e 24. Para a Copa de 2014, que será no Brasil, a expectativa de 
vendas no segmento é maior, podendo até duplicar em relação ao evento de 2010, na 
África do Sul. 
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MISSàO 
 
A vice-ministra de Comércio e Indústria da África do Sul, Thandi Pokolo, chega ao Brasil na 
segunda-feira com 37 representantes de empresas sul-africanas para intensificar os 
negócios entre os países. Integram a missão 12 produtores de vinhos sul-africanos. Nos 
cinco dias em que ficarão no país, os empresários visitarão São Paulo, Belo Horizonte e 
Brasília. 
 
 
 
BANDEIRA  
 
A rede Arara Azul, de bandeira branca, tem sido sondada por grandes distribuidoras para 
adesivar a marca. Elas estão de olho na rede de 17 postos em Minas Gerais, no Espírito 
Santo e no Rio de Janeiro. O faturamento anual é de R$ 100 milhões. 
 
 
 
NO AR  
 
A Vivo oferece aos clientes serviço que permite efetuar chamadas dentro de aviões em 
cerca de 40 rotas internacionais. Dez companhias estrangeiras aderiram. 
 
 
 
TECIDO  
 
Em junho, as vendas do segmento de cama, mesa e banho registraram aumento de 5,5% 
na comparação com maio, que já havia apontado alta de cerca de 3%, de acordo com 
levantamento do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos de São Paulo. 
 
 
 
TUBO DE ENSAIO  
 
O setor laboratorial registrou crescimento acumulado de 10% nos últimos 12 meses, 
segundo pesquisa da CBDL (Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial), entidade que 
reúne 40 empresas do setor de diagnóstico in vitro. 
 
 
 
EXECUTIVAS  
 
Marcela Dremher (Braskem), Maria José Cury (Price) e Regina Nunes (Standard&Poors) 
participam de debate no lançamento do Ibef Mulher (Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças). O evento será no dia 31, em São Paulo. 
 
 
 
ESGOTO 
 
O investimento para universalizar o acesso à rede de esgoto nas 12 cidades-sede da Copa 
2014 é de R$ 6,7 bilhões, segundo estudo do Instituto Trata Brasil. Essas cidades vão 
receber investimentos em estádios, transportes, hotelaria. Queremos que o saneamento 
não seja esquecido, afirma Raul Pinho, presidente do instituto. 
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Telefônica reúne fornecedores para tratar do Speedy 
 
 
 
Antonio Carlos Valente, presidente da Telefônica, encontrou-se na noite da terça-feira 
passada com presidentes e diretores de 13 dos maiores fornecedores de equipamentos e 
prestadores de serviços da companhia. 
 
Valente reuniu os principais executivos de empresas como NEC, Alcatel/Lucent, Ericsson, 
Nokia/Siemens, Nortel, Cisco e IBM para apresentar o plano de aprimoramento do serviço 
de banda larga, entregue à Anatel, na sexta-feira passada, que teve como objetivo obter a 
autorização para retomar as vendas do Speedy, suspensas no dia 22 de junho. 
 
A reunião foi a primeira de uma série de encontros que a diretoria da empresa está 
promovendo nesta semana para envolver setores na execução do plano de ação entregue à 
Anatel. 
 
Ontem a Telefônica também realizou uma reunião especial com seus 80 diretores. Para 
hoje, está previsto um encontro com integrantes dos sindicatos que representam 
trabalhadores da empresa. 
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