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Guarulhos, 31 de maio de 2011. 

 

Prezados Membros da Rede Mercocidades, 

 

Neste terceiro boletim eletrônico da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico 

Local – UTDEL, apresentamos os encontros realizados no mês maio nas cidades de 

Rafaela (Argentina), Guarulhos (Brasil) e Curitiba (Brasil); e já esperamos com ansiedade 

e grande expectativa o que será proximamente organizado em Morón (Argentina). 

 

Comunicamos a todos os participantes que esta Unidade Temática, com o apoio da 

Secretaria Executiva da Rede Mercocidades (Belo Horizonte), passará a contar com a 

assessoria da INCIDIR – Iniciativa para a Cooperação Internacional, o Desenvolvimento e 

a Integração Regional (www.incidir.org) para o melhoramento das suas atividades e o 

fortalecimento na sua organização. 

 

O acompanhamento prevê a elaboração de documentos, como informes à Secretaria 

Executiva com os avanços e resultados dos trabalhos e também propostas de projetos 

regionais dentro do plano de trabalho da Unidade Temática. Enviaremos mais detalhes 

sobre este suporte nos próximos boletins eletrônicos. 

 

Agradecemos aos participantes da Unidade Temática os formulários enviados com o 

Perfil Econômico do Município, e encorajamos os que ainda não os fizeram a remeterem 

as informações. Todos serão incorporados à lista e encaminhados aos demais 

participantes da UTDEL. Agradecemos também aos representantes locais que 

colaboraram com este boletim enviando informações sobre os encontros. 

 

E por fim, novamente abrimos este espaço para que os municípios façam a promoção dos 

eventos locais relacionados ao tema de desenvolvimento econômico, incluindo-os na 

Agenda publicada mensalmente com este boletim eletrônico. 

 

Para toda a comunicação correspondente e demais informações sobre a UTDEL, 

disponibilizamos o endereço utdel.mercocidades@gmail.com  

http://www.incidir.org/
mailto:utdel.mercocidades@gmail.com
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1º Congresso Internacional de Entidades de Comércio Exterior 
(http://ciecex.com.ar) 

 

 
Com uma grande 

convocação e repercussão, se levou 
a cabo durante os dias 4 e 5 de 
maio na cidade de Rafaela, 
Argentina, o 1º Congresso 
Internacional de Entidades de 
Comércio Exterior (CIECEX), uma 
iniciativa da Câmara de Comércio 
Exterior de Rafaela com o apoio da 
Municipalidade local e do governo 
da província. 
 
Contou com a presença de mais de 
390 participantes entre câmaras 
binacionais e estrangeiras, 
organismos vinculados ao comércio exterior, governos locais, empresários, profissionais e 
estudantes da área. Representantes do Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, 
Nicarágua, México e Uruguai participaram do Congresso. Destacou-se a presença da 
Chancelaria Argentina, Mercosul, Associação Latinoamericana de Integração (ALADI), 
Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex), o Instituto 
Espanhol de Comércio Exterior (Icex) e a Federação de Câmaras de Comércio Exterior da 
República Argentina (Fecacera), entre outros. 
 
Foram dois dias de árduo trabalho, com dissertações, conferências, oficinas de trabalho, 
assinatura de convênios, reuniões de negócios, entre outras atividades. Mas 
fundamentalmente, foi um momento de encontro onde se compartilharam pontos de vista, 
experiência, dificuldades e oportunidades que enfrenta o comércio exterior na atualidade 
e onde se estabeleceram compromissos para realizar ações conjuntas que permitam 
potencializar a inserção internacional de todas as regiões participantes. 
 
Entre os objetivos propostos se destacaram a análise do estado atual do comércio 
exterior, aderir critérios sobre a problemática atual da área e as possíveis vias de ação 

http://ciecex.com.ar/
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para potencializá-la, a institucionalidade e gestão das entidades participantes como 
também gerar possibilidades de negócios. 
 

     
 
 
Na página web do Congresso (www.ciecex.com.ar) está disponível o material utilizado 
pelos expositores, conclusões, imagens e todo o material originado deste primeiro 
encontro. Também podem visitar o facebook do congresso: 
http://www.facebook.com/congreso.internacional1 
 
Queremos expressar nosso agradecimento mais sincero a todos que tornaram possível, 
através da sua participação, a concretização desta iniciativa e esperamos poder seguir 
trabalhando em projetos futuros como este. Neste sentido, lembramos também que foi 
anunciada a realização do 2º Congresso Internacional, que incluirá Rodadas de Negócios 
entre outros novos aspectos. 
 

*** 
 

 
CICI 2011- Conferência Internacional de Cidades Inovadoras  
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/ 

 

Conferência reúne 500 municípios e atrai 3,5 mil participantes 

Mais de 200 conferencistas participaram do evento em Curitiba, considerado um dos maiores do 

mundo na área de sustentabilidade e desenvolvimento urbano. 

Três mil e quinhentas pessoas participaram da Conferência internacional das 

Cidades Inovadoras. Realizada pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), de 17 a 

20 de maio, em Curitiba, a CICI2011 reuniu em um mesmo espaço representantes de 500 

http://www.ciecex.com.ar/
http://www.facebook.com/congreso.internacional1
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/
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municípios do Brasil e do exterior, num dos maiores eventos sobre sustentabilidade e 

desenvolvimento urbano do mundo. 

Leia mais:  http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/News15191content132569.shtml 
 
Fotos: http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/galeria_fotos/ 
 
Vídeos: http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/video/ 

*** 

8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP  

(http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/) 
 

Nos dias 12 e 13 de maio foi realizada a 8ª 
Rodada de Negócios, o maior encontro empresarial de 
Guarulhos, com um público superior a 5 mil visitantes. A 
iniciativa, promovida pela Associação dos Empresários de 
Cumbica (Asec) e a regional do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp/Guarulhos),  contou 
novamente com apoio e participação da Prefeitura, além 
do suporte do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e 
da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos). 
 

 

 

 

 

Sebastião Almeida,  

Prefeito de Guarulhos                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto: José Luiz/PMG 

http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/News15191content132569.shtml
http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/galeria_fotos/
http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/video/
http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/reservas.php
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               Foto: José Luiz/PMG 

 “A Rodada tem uma relevância enorme face à 

proximidade dos principais eventos esportivos 

que ocorrerão no nosso país e que, com 

certeza, servirão para alavancar novas 

oportunidades de negócios. Principal porta de 

entrada para os turistas estrangeiros, Guarulhos 

reúne boas condições para se firmar como um 

importante pólo de negócios internacionais. 

Merecem destaque ainda a possibilidade de 

contarmos com a implantação de um Parque 

Tecnológico e o papel relevante da nossa 

indústria de inovação em esfera nacional”. 
 

“Nossa expectativa é de que a Rodada contribua para o contínuo desenvolvimento econômico 

e social de Guarulhos, com a realização de negócios entre as empresas do município. Neste 

ano, recebemos a visita de representantes da Rede Mercocidades (organização que reúne 

cidades pertencentes aos países que integram o Mercosul), o que certamente contribuirá para 

o fortalecimento da economia do Mercosul”. 

Antonio Carlos de Almeida, Secretário de Desenvolvimento Econômico.   

 

DEPOIMENTO DE PARTICIPAÇÃO                            
(8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP) 

“Com uma metodologia diferente e para alguns, inovadora, se realizou a 
8ª Rodada de Negócios na cidade de Guarulhos (São Paulo, Brasil), nos 
dias 12 e 13 de maio.  

Dentro do marco da Rede de Mercocidades e da Unidade Temática de 
Desenvolvimento Econômico Local, Montevidéu esteve presente com representação 
institucional, no stand da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de 
Guarulhos. 

A rodada teve características diferentes das habituais e resultou, para nós, uma experiência 
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realmente enriquecedora. 

Todas as instâncias foram levadas a cabo dentro do prédio da feira. 

A metodologia aplicada foi a de utilizar como base de referência comercial, as chamadas 
“empresas âncoras” (neste caso foram 36 aproximadamente) e como contrapartida, a 
participação de MPMEs – Micro, Pequenas e Médias Empresas, para satisfazer as 
demandas de embalagem, produtos, logística, serviços, etc. (ao redor de 200 MPMEs). 

A partir da oferta e da demanda geradas, se estabeleceram mesas de trabalho onde 
interagiam uma das empresas âncoras e 10 das ofertantes, com a seguinte dinâmica: a 
empresa âncora dispunha de cinco minutos para apresentar suas necessidades e logo cada 
ofertante dispunha de um minuto (sim, só um minuto) para apresentar seu produto. 

Esta dinâmica era cronometrada por uma pessoa que contabilizava os tempos de modo 
rigoroso. Esta rigorosidade permitiu a concretização efetiva de mais de 7000 contatos 
comerciais em apenas uma jornada de trabalho. 

Sem dúvida, a participação em uma rodada com estas características, requer uma 
preparação diferente da habitual. 

Tal como temos expressado muitas vezes, estas instâncias são oportunidades, não só para a 
compra-venda, mas também desafios para a integração produtiva. 

Sabemos que pensar a escala e volume das grandes empresas de países como o Brasil, 
muitas vezes pode resultar intimidante. Mas não por ser um clichê deixa de ser realidade, 
que o desafio continua sendo transformar as debilidades em oportunidades.  

Temos a convicção de que a presença em Guarulhos 2012 já não é um desafio, mas uma 
obrigação: a de participar com uma atitude proativa, com empresas e empresários com 
vacação de empreendedores e com uma mirada para a região com um olhar integrador e 
complementário.” 

Ricardo Posada é Coordenador da Unidade Mypes da 
Intendência de Montevidéu, Uruguai. 
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Morón, Argentina 
 
 

4º Encontro Regional de Economia Solidária (Feira da Cooperação 2011) 
& 

3º Encontro Latinoamericano de Institutos e Agências de Desenvolvimento 
Econômico Local 

 
Como já informado previamente pela Rede Mercocidades, a cidade de Morón 

realizará do dia 9 a 12 de junho, através da sua Subsecretaría de Promoción del Empleo y 
Economía Social em conjunto com o Conselho Municipal de Economia Social do distrito, o 
4º Encontro Regional de Economia Solidária e o 3º Encontro Latinoamericano de 
Institutos e Agências de Desenvolvimento Econômico Local. Participarão dos encontros 
representantes de diversos municípios argentinos e também do exterior. A região estará 
representada por participantes de todo o Mercosul. Os resultados do encontro serão 
divulgados no próximo boletim eletrônico da UTDEL. 
 
Para mais informações: 
Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social 
subsecretaria.empleo@moron.gov.ar 
Telefones: (+54 11) 4489-0852 ou 0800-345-7526 
 

*** 

 
Para consultar as Atas das Reuniões e arquivos das apresentações, Planos de Trabalho e 
demais documentos da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local e 
Comissão de Economia Solidária, acesse a página da UTDEL no site da Rede 
Mercocidades. (http://www.mercociudades.net/node/2094) 
 
 
 
 
 

*** 

mailto:subsecretaria.empleo@moron.gov.ar
http://www.mercociudades.net/node/2235
http://www.mercociudades.net/node/2094
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AGENDA 
 

ABRIL 
 
Seminário-Oficina: “A institucionalidade do governos locais no processo de integração 
regional: repensando estratégias para a integração produtiva”. 
14 e 15 de abril de 2011. Tandil, Argentina. 
 
MAIO 
 
Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior 
http://www.ciecex.com.ar/ 
04 e 05 de maio de 2011. Rafaela, Argentina. 
 
8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP  
www.rodadanegociosguarulhos.com.br/ 
12 e 13 de maio de 2011. Guarulhos, Brasil.  
 
CICI 2011- Conferência Internacional de Cidades Inovadoras  
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/ 
17 a 20 de maio de 2011. Curitiba, Brasil.  
 
JUNHO 

 
Feria de la Cooperación 2011 
10 a 12 de junho de 2011. Morón, Argentina. 
 
SETEMBRO 
 
GUARUEX 2011 
Data a confirmar. Guarulhos, Brasil. 
Apoio à inserção de micro, pequena e médias empresas no comércio internacional. 
 
OUTUBRO 
 
Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo 
http://www.foromundialdel.org 
05, 06 e 07 de outubro de 2011. Sevilha, Espanha.  

 

http://www.ciecex.com.ar/
http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/
http://www.foromundialdel.org/
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*** 

 
Para incluir eventos nesta seção, escreva para utdel.mercocidades@gmail.com  

 
 
 

 
 

 
 

mailto:utdel.mercocidades@gmail.com

