
Artigo da revista Lubes em Foco                                                             código 11091503 

 

Revista Lubes em Foco  www.lubes.com.br 

 

Consulado Argentino faz Seminário sobre Investimentos  
 

O Consulado Geral da República da Argentina realizará, no dia 27 de setembro, no 

Hotel Sheraton Leblon, a partira das 9:30 h, o Seminário sobre Oportunidades de 

Negócios e Investimentos entre a Argentina e o Brasil. Na ocasião, também 

acontecerão eventos como “Road Shows Setoriais” e “Encontros de Negócios”. 
 

Segundo seu Consulado, a Argentina capta uma grande parcela dos investimentos 

brasileiros no exterior, o que demonstra que existe uma parceria estratégica que une os 

dois países. Esta integração ainda tem um enorme potencial que oferece perspectivas 

reais de negócios sustentáveis, a disponibilidade de recursos humanos qualificados, a 

rica variedade de recursos naturais; além disso, a existência de infraestrutura moderna e 

em constante expansão, um ambiente macroeconômico que garante custos competitivos, 

o tratamento igualitário do investimento estrangeiro direto em relação ao investimento 

doméstico e a concessão de incentivos e benefícios fiscais e tributários, o que inclui 

fundos para a investigação e científica e inovação tecnológica. 

 

Os projetos a serem submetidos a empresários brasileiros estão localizados em 

diferentes regiões da Argentina e incluem um amplo leque de propostas geradas por 

representantes corporativos e do governo nacional e/ou de governos provinciais. Os 

investimentos para atender às necessidades específicas de cada setor variam entre ½ e 

700 milhões de dólares. Entre eles estão contemplados os seguintes setores: 

Agronegócios, Alimentos e Bebidas, Turismo, Desenvolvimento Imobiliário, 

Infraestrutura Privada, Metalmecânico, Outsourcing de Serviços, Software e Tecnologia 

da Informação, Florestal, Energias Renováveis, Indústria Naval, Portos e Logística, 

Internacionalização de Empresas. 

 

Os participantes terão a oportunidade de participar em reuniões informativas com 

autoridades argentinas e brasileiras, e de manter reuniões bilaterais com os 

apresentadores dos projetos. O seminário está destinado a empresários brasileiros que 

queiram investir na Argentina e empresários argentinos com interesse por investir ou 

que já possuam investimentos no Brasil.  

 

Os interessados devem entrar em contato com o Consulado Argentino, pelo telefone 21-

2553-1646 e 21-2551-5928 ou por e-mail: consar.comercial@br.inter.net  


