
Existe uma impressão geral de que Brasil e Argentina são adversá-
rios por contadeumchoquedevisões sobre a regiãoe tambémpe-
la disputa por uma hegemonia na América Latina. Em que pese
sempre terhavidoruídosnas relaçõesentreosdoispaíses, a realida-
de é outra. O que existe é uma relação estratégica que se consolida
comopassardos anos.Edeve ser assim.Comobemlembrouopro-
fessor Amado Cervo, em evento na Presidência da República em
2006, desde o início do século passado a Argentina é um dos cinco
maiores parceiros comerciais do Brasil. Periodicamente, houve
ajustes profundos e relevantes entremuitos de seus presidentes. A
criaçãodoMercosul foi umaobra conjuntadoBrasil e daArgentina.
Criticado pormuitos e considerado decadente, o bloco econômico
foi responsávelpor umextraordinário incrementonas relações en-
tre as nações da América do Sul. Entre 2000 e 2011, o Brasil obteve
superávit no comércio com oMercosul em, pelomenos, oito anos.
Com a Argentina, temos obtido relevantes superávits desde 2004.

É evidente que uma relação entre países tão próximos geogra-
ficamente, estratégica sob vários ângulos, não deve carregar
tantas assimetrias por tanto tempo. Não interessa, como brasi-
leiro, que nossa riqueza decorra do prejuízo do vizinho. Não há
sucesso regional sem a certeza de que Brasil e Argentina te-
nhamuma relação profícua, justa e generosa. Uma iniciativa ex-
traordinária que pouco destaque ganhou na imprensa e no
meio político, frente à sua importância, foi a Rodada de Negó-
cios Brasil-Argentina, organizada na Fiesp em setembro. O obje-
tivo era promover a substituição de importações brasileiras de
terceiras origens por produtos argentinos.

O evento foi organizado depois que a entidade constatou, em
pesquisa, que a principal razão de as empresas brasileiras não
estarem comprandomais produtos argentinos era o desconheci-
mento sobre a existência de fornecedores no país vizinho.

O desconhecimento do que é a Argentina para o Brasil e do que
pode ser o Brasil para a Argentina é um dos grandes obstáculos ao
entendimento entre os doismaiores países da região. Temosmui-
to a saber um do outro, o que pode resultar na intensificação de
nossas trocas comerciais e culturais. Interessa à região queBrasil e
Argentina, que possuemmais de 60%do território e da população
da América do Sul, incrementem as trocas comerciais, bem como
os investimentos empresariais e em infraestrutura. Énecessário fo-
calizar cada vez mais a relação sob a perspectiva da integração
equilibrada das nossas cadeias produtivas com vistas a aproveitar
adequadamente emaximizar embenefício recíproco as vantagens
comparativas de cada um. Poucos países no mundo apresentam
complementaridades tão extensas como o Brasil e a Argentina.

A chavedo sucesso será aharmonizaçãodos interesses e opon-
to central está no aprofundamento das relações entre brasileiros e
argentinos. Os fracassos da União Europeia não devem servir de
motivo para arrefecimento nas tratativas da integração regional.
Ao contrário, devemos aprender comos acertos e os erros dos eu-
ropeus e seguir adiante. A solução para os eventuais problemas
doMercosul é “mais” Mercosul ; jamais “menos” Mercosul. ■

Marca italiana,de forte inspiraçãosurrealista, ressurgesobo
controledaTod’s . Gruponãoestabeleceudatapara renascimento,
mas jáestáembuscadeumdiretordecriação. ➥ P28

GrifeSchiaparelli serárelançadaemParis

Anvisaproibiuontemafabricação, manipulação,
distribuição,comércio, divulgação,administração
eousodemedicamentos injetáveisàbasede
extratosvegetaiscomoocháverde.

OConarvai analisarpropaganda dasmarcas
JeepGrandCherokeeeJeepCompass,acusadas
de incitaradireçãoperigosaporcausadoslogan:
“Acidadeéumaselva.Sejaumpredador”.

Especializadanonicho estudantil, aFormaTurismocresceno
mercado, registrando incrementomédiode5% a10%. Com 15anos
deexistência, companhia estáem100cidadesbrasileiras.P14
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MURILLO DE ARAGÃO
Cientista político e presidente
da Arko Advice Pesquisas

Dirceu Barbano
Diretor-presidente da Anvisa

Sérgio Ferreira
Presidente da Chrysler Group no Brasil
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Empresafaturacomviagensde formatura

Textoalinhadoàsfdfesquerda, semhifenização,
falso,alinhadoesquerda, sinhaoàesquerda,
textoalinhadoàesquerda, semhifenização, texto
falso,alinhadoesquerdafhlação. ➥ PXX

Sobre a nota da seção Retrocesso do
dia 4 de outubro, em relação à sentença
da 21ª Vara Cível de Brasília, a GVT esclarece
que irá recorrer da decisão dentro do prazo
legal. A ação judicial referida não questiona
a entrega, pela GVT, da velocidade
contratada por seus clientes, mas a eventual
impossibilidade técnica de prestar uma maior
velocidade desejada pelo usuário em sua
localidade. A GVT cumpre o compromisso
de entregar a velocidade ofertada a todos
os clientes. No caso individual que deu
origem a essa sentença, o cliente contratou
em dezembro de 2007 velocidade
de 1 Mbps e sempre recebeu da GVT
a velocidade contratada. Em janeiro de 2010,
a GVT informou que não poderia atender
ao pedido do cliente de migração para
um plano de maior velocidade, em razão de
impossibilidade técnica de prestar a nova
velocidade no endereço do cliente. Assim
que a inviabilidade foi resolvida, o cliente
migrou para a velocidade por ele desejada.
A GVT segue os preceitos do Código de Defesa
do Consumidor em toda a sua publicidade
impressa e televisiva.

Tatiana Weinheber
Comunicação Corporativa — GVT Curitiba (PR)

Discordo do artigo “Normalidade
democrática”, publicado pelo deputado
Roberto Freire (5/10/12). Tenho dúvidas
sobre a total imparcialidade do STF no
julgamento do mensalão. Acredito que
há ministros com intenção dúbia, e
me recuso a citar o nome deles para não
correr o risco de ser processado por
calúnia e difamação. Gostaria apenas de
ressaltar que boa parte da classe artística
e jornalística deste país é sistematicamente
contra o julgamento que, por certo,
condenará o sr. José Dirceu. Isso ficou
muito claro no manifesto assinado por
centenas deles, jornalistas que até então
eu tinha como pessoas de boa índole.

Marco Otacilio
São José (SC)

Parceria Brasil -Argentina
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Uma ferramenta muito útil
para estudantes e profissionais
que precisam fazer anotações
ou transcrições em sua
rotina de trabalho. O programa
transforma gravações de áudio
em textos escritos, com poucos
desvios e erros. O software
está disponível em diversos
idiomas, inclusive o português.
Seu conteúdo pode ser
compartilhado nas redes
sociais ou enviado por e-mail.
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Aplicativo divertido para
quem quer aprimorar os
conhecimentos sobre artes.
O programa traz informações
sobre mais de 200 artistas,
com cerca de 6 mil imagens
ilustrativas em alta resolução.
Permite acessar sites oficiais
de galerias e museus, traz
quiz interativo para testar seu
domínio sobre o assunto e
wallpapers. Conteúdo pode ser
compartilhado nas redes sociais.

Dragon Dictation
Eis um aplicativo para homens
de estilo. O programa é uma
espécie de personal stylist
virtual dirigido para o público
masculino. Desenvolvido pelo
especialista Alan Flusser,
conhecido por criar o figurino
de Al Pacino no filme Perfume
de Mulher e de Michael Douglas
em Wall Street, o programa dá
dicas de moda, considerando
o tipo físico, cor de pele, olhos
e cabelos e formato do rosto.

Os fracassos da União Europeia não
devem servir de motivo para arrefecimento
nas tratativas da integração regional

conectado@brasileconomico.com.br

Ferramentasdomundodigitalquefacilitamseudiaadia
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Grátis
iPade iPhone

Grátis
iPad, iPhonee iPodTouch

CONECTADO

2 Brasil Econômico Terça-feira, 9 de outubro, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 2.




