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Cedoc/RAC
Gislaine: os empresários devem ter consciência de que a retomada do crescimento vai demorar algum tempo

Em um momento de turbulência política que afeta a economia do País, tudo o que o setor empresarial quer é

encontrar caminhos que reativem produção, consumo e crédito.

 

Para debater os cenários que se desenham para os próximos meses, o Instituto Brasileiro de Executivos de

Finanças (Ibef), Regional Campinas, realiza nesta quinta-feira um fórum com o tema “Perspectivas dos

cenários econômico e político brasileiro”. O encontro vai reunir mais de 150 pro�ssionais da área de �nanças

e empresários no Royal Palm Plaza Resort.

O 1º Fórum Ibef Campinas tem o apoio da PwC Brasil. O evento foi formatado com três palestras e um painel

de debates. O advogado Murillo de Aragão, que também é mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia,

vai falar sobre o cenário político. O sócio da PwC Brasil Alessandro Ribeiro tratará do cenário de fusões e

aquisições nacional. E a conjuntura econômica será apresentada pelo cientista político e econômico Marcos

Troyjo.
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Escrito por:

Adriana Leite aleite@rac.com.br

A presidente do Ibef Campinas, Gislaine Heitmann, a�rmou que a iniciativa tem como objetivo debater a

situação atual do País e traçar saídas para a crise com a mudança do cenário a partir do eventual

impeachment da presidente Dilma Rousse�, após seu afastamento temporário de 180 dias que seria decidido

ontem pelo Senado.

“O momento é difícil, e exatamente por isso é necessário discutir caminhos para a retomada do crescimento

sempre analisando os quadros político e econômico”, comentou. Ela salientou que os empresários devem

avaliar a situação dentro de uma perspectiva realista de que os números de 2016 estarão muito aquém do

necessário para promover o crescimento do País e das empresas.

“Diante dessa realidade, as empresas têm que se planejar para conseguir superar as di�culdades impostas

pelos cenários econômico e político”, disse. Gislaine a�rmou que os pro�ssionais de �nanças ganham mais

relevância no dia a dia das empresas em momentos de crise como o atual. “Na crise, é preciso rever custos e

saber exatamente onde o dinheiro será aplicado para trazer mais sustentabilidade para a empresa e

promover o crescimento dos negócios”.

A presidente do Ibef Campinas comentou que os especialistas que vão ministrar as palestras são renomados

no mercado e trarão para os participantes uma visão ampla da situação brasileira. “O debate é sempre

relevante para encontrarmos saídas e novos caminhos”, salientou. Ela antecipou que uma próxima edição do

fórum vai ocorrer no segundo semestre.

O evento vai das 9h às 13h30. A participação estava condicionada a inscrição prévia. Para os sócios do Ibef, o

evento foi cortesia. O instituto tem hoje 400 associados na região de Campinas. Mais informações sobre a

entidade em www.ibefcampinas.com.br
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