
NOTA DE IMPRENSA

As perspectivas de negócios no Brasil estão sendo avaliadas

N
Os primeiros 100 dias de um novo governo são indicativos de perspectivas futuras. 

A Sintec Consulting participa de diálogos e compartilha análises com líderes empresariais 
no Brasil, identificando implicações econômicas para o setor empresarial.   

a Sintec Consulting, incentivamos uma 
nova geração de empresas a desafiar 
seus limites. Para atingir esse objetivo, 
é importante manter um diálogo 

constante com o setor empresarial e 
compartilhar nossa análise do que a perspectiva 
macroeconômica implica para o seu negócio. 
Por esse motivo, no último dia 16 de abril 
estivemos na President and Shareholder Meeting, 
um dos diálogos periódicos em que estamos 
presentes junto com a Consulting House.

A reunião contou com a participação de CEOs e 
vice-presidentes de 12 empresas líderes no Brasil, 
incluindo Fabiano del Soldado, da AT & T LATAM, e 
Fabiano Carvalho, vice-presidente da IBM. Além 
desses, Francisco Rezek, ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça do Brasil e Ives Gandra Martins, 
renomado jurista, advogado, professor e escritor, 
compartilharam pontos de vista de suas áreas de 
atuação.

Mario Toledo, sócio da Sintec no Brasil, 
contribuiu com paralelos e contrastes sobre 
os desafios do novo governo brasileiro em 
comparação com o novo governo no México. 
Por outro lado, ele compartilhou sua própria 
perspectiva sobre os impactos que a incerteza 
política no Brasil causa sobre o investimento 
privado e o desenvolvimento.

Durante a President and Shareholder Meeting, os executivos das empresas 
participantes trocaram perspectivas de negócios com Francisco Rezek e Ives 
Gandra, buscando construir um consenso sobre o possível cenário de curto 
prazo resultante dos primeiros passos do novo governo. 

Através da participação em eventos como este, a Sintec continua a gerar 
conversas relevantes com os líderes brasileiros sobre seus principais desafios 
de negócios, para apoiá-los com soluções práticas alinhadas com o cenário 
econômico do país. Colocamos mais de 30 anos de experiência em toda a 
região da América Latina à disposição de nossos clientes com o compromisso 
de ser seu consultor de confiança no seu caminho para obter resultados. 
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¡Entre em contato! 

Mario Toledo, 
Acting Partner, Oficina São Paulo

Com mais de 30 anos de experiência, a Sintec é a empresa de consultoria líder na América Latina em soluções de Cadeia de 
Suprimentos, Consultoria de Negócios, Transformação Digital e somos especialistas na implementação de ferramentas SAP SCM.


