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PAUTA DA REUNIÃO: Análise e Discussão 

 

“ A Economia Brasileira Pós-Pandemia” 

 

(I) A natureza da crise da COVID-19; 

 

(II) A crise da COVID-19 e a inovação; 

 

(III) Cenários e macrotendências no período pós COVID-19; 

 

(IV) Perspectivas no mundo pós-pandemia & outras questões. 

 

 

 



 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Dando início aos trabalhos, o sr. Michel Alaby, coordenador do Conselho de Câmaras 

Internacionais de Comércio - CCIC, agradeceu a presença dos representantes das Câmaras de 

Comércio e Consulados na reunião e as ilustres presenças da embaixadora Irene Vida Gala, 

do secretário de relações internacionais do estado de São Paulo, sr. Julio Serson e do Dr. 

Gesner Oliveira. 

 

Em complemento, o sr. Alfredo Cotait Neto, presidente da Associação Comercial de São 

Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais de São Paulo (FACESP), 

agradeceu a presença de todos os presentes na reunião, cumprimentou o secretário Julio 

Serson e agradeceu a equipe da Associação Comercial de São Paulo/São Paulo Chamber of 

Commerce pela organização da reunião, assim como também agradeceu as presenças do sr. 

Marcel Solimeo, superintendente e economista da Associação Comercial de São Paulo/ 

ACSP, Dr. Gesner Oliveira, embaixadora Irene Vida Gala e saudou a presença do sr. Robert 

Schoueri, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo - ACSP. 

Destacou a importância de se tratar da Reforma Tributária para entender o impacto desta 

reforma no comércio exterior e comentou que é necessário ter um audacioso plano de 

comércio exterior com grandes incentivos para que haja crescimento neste setor. 

 

Em sequência, o secretário Julio Serson agradeceu o convite da Associação Comercial de São 

Paulo/São Paulo Chamber of Commerce e saudou os presentes em nome do governador de 

São Paulo, João Doria e do vice-governador, Rodrigo Garcia, que sempre teve atuação nas 

Associações Comerciais.  

 

Reconhecendo a importância das Associações Comerciais, o secretário de relações 

internacionais do estado de São Paulo, pontuou que como empresário reconhece o papel da 

iniciativa privada e também da Federação das Associações Comerciais do Estado de São 

Paulo – FACESP para o desenvolvimento econômico do país. Agradeceu ainda ao sr. Alfredo 

Cotait e a toda diretoria da Associação Comercial de São Paulo/São Paulo Chamber of 

Commerce e o apoio que tem sido dado ao ‘’Plano São Paulo’’, plano pelo qual tem como 

principal objetivo a saúde. Ressaltou que o governo do estado de São Paulo está atento a essa 

questão e a ideia é que na medida do possível colabore para aceleração da economia. 

 

Informou ainda, que o secretário de fazenda do estado de São Paulo, sr. Henrique Meirelles, 

apresentará em meados de setembro um plano de retomada econômica para os anos de 2021-

2022. E ao que se refere a Secretaria de Relações Internacionais, comentou que estão com 

uma agenda tentativa de missões internacionais para o próximo ano de cunho comercial, em 

relação a captação de investimentos, negócios e empregos para o Brasil. Destacou que 

atualmente São Paulo dispõe de dois escritórios internacionais, em Shanghai - China e outro 

em Dubai - Emirados Árabes Unidos para atender as necessidades das empresas paulistas e 

paulistanas que têm interesses comerciais nessas regiões. Declarou que em junho de 2021 

será inaugurado um escritório em Munique – Alemanha e que a Agência Paulista de 

Promoção de Investimentos e Competitividade - Investe São Paulo administra esses 

escritórios com custos relativamente baixos.  

Por fim, cumprimentou a todos os diplomatas, cônsules gerais e cônsules honorários que 

sempre dão suporte ao governo e parabenizou às Câmaras de Comércio pela atuação junto às 

Associações Comerciais.  

 

Tomando a palavra, a embaixadora Irene Vida Gala, saudou a todos os presentes na reunião. 

Ponderou que há uma perspectiva de 2021 ser um ano de retomada das missões 

internacionais, conforme mencionado pelo secretário Julio Serson, e comentou que se faz 



 

necessário aproveitar o momento para entender melhor o mercado internacional e acredita 

que as Câmaras Internacionais de Comércio têm esse trabalho para ajudar os empresários a 

perceber o ambiente internacional, pois o que se nota em certa medida, é uma inexperiência 

do empresário brasileiro em relação a sua pouca percepção. Ressaltou ainda, que de fato o 

Estado contribui, porém, deve haver um esforço dos órgãos de reunião dos empresários para 

aumentar a capacidade de compreensão deste mercado.  

 

Por fim, o sr. Michel Alaby, mencionou a presença da sra. Rita Campagnoli, ex-presidente 

do Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras - CECIEx e 

também do sr. José Cândido Senna, coordenador do Comitê dos Usuários dos Portos e 

Aeroportos do Estado de São Paulo – COMUS.  

 

Tomando a palavra, o Dr. Gesner Oliveira destacou que é uma grande satisfação estar 

presente na reunião do Conselho de Câmaras Internacionais de Comércio – CCIC e comentou 

que é gratificante verificar como o estado de São Paulo articula as suas relações internacionais 

e tem a Secretaria de Relações Internacionais uma agenda a altura da sua importância política 

e econômica. 

 

(I) A natureza da crise da COVID-19 

 

Em continuidade aos trabalhos, o Dr. Gesner Oliveira destacou que tem se falado com 

muita frequência que a crise atual é uma crise tríplice, sendo esta a maior crise sanitária 

dos últimos 100 anos; maior recessão da economia brasileira em termos de recessão anual 

e maior crise política.  

 

Ao ponto referente a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, comentou que tem a 

COVID-19 tem uma característica particular de elevado grau de contágio e que esse fato 

torna a administração da crise ainda mais difícil, visto que sobrecarrega o sistema de 

saúde. Esclareceu ainda, que quando se compara com outros episódios da trajetória 

humana e apesar de ser uma crise gravíssima, em termos de letalidade, felizmente não 

tem sido tão grande quanto as outras crises do passado. 

 

Adicionalmente, lembrou que chama a atenção do ponto de vista da economia, que em 

primeiro lugar, diferente de todas as crises depois da Revolução Industrial, essa atual 

possui um caráter exógeno, diferente, por exemplo, da grande recessão de 2008-2009 em 

que era uma crise endógena, ou seja, provocada pelo processo econômico.  

 

Além disso, destacou que o que é muito fascinante na economia são as diferentes 

velocidades de adaptação dos mercados, em que temos a economia real que se ajusta de 

uma forma muito mais lenta e o mercado financeiro em que se ajusta de uma forma muito 

rápida, inclusive antecipa os movimentos. Nesse sentido, observou que foi visto uma 

queda muito grande da bolsa de valores entre os meses de março e abril de 2020, logo 

quando os primeiros sinais da crise apareceram e o que é interessante é como apresentou 

uma relativa recuperação. Em complementou informou que há a discussão no mundo e 

no Brasil de um perigo de uma segunda onda e vários segmentos enfrentam muitas 

dificuldades para retomada, no entanto, a bolsa de valores já retomou o nível de pré-crise.  

 

Trouxe ainda como exemplo, que no índice S&P 500, verifica-se que nos Estados Unidos 

também já superou o nível do pré-crise, além do índice Nasdaq que envolve as empresas 

de tecnologia, rapidamente voltou a sua média histórica. Portanto, pontuou que chama 

muita a atenção esse descompasso e essas velocidades diferentes entre o setor real da 

economia e o setor financeiro da economia. 



 

 

Ressaltou que chama a atenção o fato de que a crise atual afetou muito mais rapidamente 

e simultaneamente as principais potências econômicas. E lembrou ainda, que houve uma 

forte recessão na Europa nos anos 20 e logo após uma fortíssima recessão nos anos 30 

nos Estados Unidos, porém, nunca de uma forma tão simultânea como se vê na atualidade. 

 

(II) A crise da COVID-19 e a inovação 

 

Neste ponto, o Dr. Gesner Oliveira ressaltou que as crises estimulam mudanças 

tecnológicas e sociais, a exemplo da 2ª Guerra Mundial em que marcou a entrada mais 

incisiva da mulher no mercado de trabalho; o ataque de 11 de setembro que revolucionou 

as viagens aéreas; os sistemas de segurança e a mudança que houve no combate à lavagem 

de dinheiro e como isso influenciou o combate a corrupção a partir de acordos no âmbito 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, e depois 

com legislação nos Estados Unidos, na Europa e na maioria dos países. 

 

Observou ainda, que as crises provocam reações e mudanças muito impressionantes e é 

natural esperar que a crise da COVID-19 leve a grandes transformações. Comentou que 

já existia vários elementos, como o teletrabalho, que foi incrivelmente acelerado com a 

crise e, nesse sentido, a crise desafia e nos coloca a necessidade de inovação e que a 

tecnologia e a criatividade são instrumentos importantes para superar a crise.  

 

Na ocasião, o economista apresentou uma pesquisa recente de dois cientistas americanos 

que mostra o potencial de teletrabalho no mundo, ou seja, estudaram todas as ocupações 

da economia, e ao estudar estas ocupações eles verificaram quais delas são passíveis de 

teletrabalho e pontuou que nesse estudo foi verificado que no Brasil, por exemplo, tem 

um potencial de 26% teletrabalho. Salientou ainda, que quando separado, por exemplo, 

por cidades, verifica-se que a cidade de São Paulo tem um potencial elevado de 27%. 

 

Destacou ainda, que hábitos do passado podem se tornar soluções para o futuro, a 

exemplo do delivery que ocorreu no passado e se mostra extremamente interessante hoje. 

Além disso, o regaste do ‘’drive in’’ e do ‘’drive thru’’ são também formas encontradas 

para superar o problema da pandemia. Indicou também que os segmentos que têm maior 

perspectiva de crescimento são o setor do entretenimento online e o ensino a distância. E 

pontuou que a infraestrutura é também o setor chave para retomada do crescimento, e 

principal fronteira de expansão. Lembrou ainda, que as recentes projeções indicam que 

os efeitos de encadeamento da infraestrutura poderiam levar o país para uma retomada. 

 

(III) Cenários e macrotendências no período pós COVID-19 

 

Neste ponto, o conferencista apresentou as projeções do Fundo Monetário Internacional 

– FMI em que mostra que as grandes potências econômicas, todas com exceção da China, 

apresentaram taxas de crescimento negativas. Em particular, destacou que as projeções 

do FMI para vários países e no Brasil, em particular, é muito exagerada. O decréscimo de 

9 %, por exemplo, para o caso brasileiro é muito exagerado e não leva em consideração 

outros fatores importantes.  

 

Além disso, comentou que houve uma queda profunda e um movimento impressionante 

no mercado de trabalho norte-americano e que houve em março e em abril um grande 

aumento no número de solicitações de seguro desemprego nos Estados Unidos, chegando 

a mais de 6 milhões, e nos meses seguintes houve uma queda acentuada dos pedidos de 

seguros de desemprego. 



 

 

Em relação a Produção Industrial Chinesa – PMI, pontuou que houve em fevereiro uma 

considerável queda em sua produção, porém, o que é interessante é que o dado de 

produção chinesa sugere essa recuperação em ‘’V’’, ou seja, uma queda muito acentuada 

e uma supreendentemente recuperação rápida da produção industrial.  

 

Destacou ainda, que o cenário base é um cenário de uma queda de -6,5% e entende-se 

que houve um certo exagero em algumas projeções porque não se levou em conta: i) a 

economia digital que é cada vez mais importante, visto que quando observado os dados 

de comércio eletrônico verifica-se que a economia digital conseguiu segurar de certa 

forma a situação e ii) o efeito do pacote do auxílio emergencial, da Medida Provisória 

936/2020 e de programas de crédito para pequenas e médias empresas. E esclareceu que 

com todos os defeitos e dificuldades que esses programas apresentaram percebeu-se que 

tivemos uma reação positiva dessa transferência de renda através do auxílio emergencial.  

 

(IV) Perspectivas no mundo pós-pandemia & outras questões 

 

Na sequência dos tópicos, o sr. Robert Schoueri, conselheiro superior da Associação 

Comercial de São Paulo – ACSP desejou felicidades ao conferencista e destacou que o 

mesmo abordou uma série de situações que infelizmente existem e nota-se uma visão 

muito interessante e uma orientação sobre o qual deve-se meditar. Salientou ainda, que a 

situação está muito difícil e o Conselho de Câmaras Internacionais de Comércio – CCIC 

precisa ouvir os membros em relação a quais os problemas e quais as sugestões que 

podem ser apresentadas. Comentou que por muitos anos presidiu o Conselho de Câmaras 

Internacionais de Comércio – CCIC e sempre procurou dar aos membros a oportunidade 

de se manifestar, e solicitou que a atual gestão também procure abrir espaço para as 

Câmaras de Comércio para que deem sugestões e meios para que os outros países 

invistam no Brasil, pois o país necessita de investimento e diminuição do desemprego. 

 

Tomando a palavra, o sr. Michel Alaby agradeceu ao sr. Robert Schoueri e informou que 

futuramente solicitará às Câmaras Internacionais de Comércio esse apoio e sugestões para 

incrementar os investimentos estrangeiros no Brasil. 

 

Em sequência, questionou ao Dr. Gesner Oliveira como o economista vê a questão da 

nova normalidade relacionada ao meio ambiente e se acredita conseguiremos trazer os 

investimentos que perdemos da Noruega e da Alemanha em relação à Amazônia.  

 

Em resposta, o economista destacou que a pergunta levantada se relaciona com as 

observações apontadas pelo sr. Robert Schoueri e que o Brasil tem muitas oportunidades 

na área do meio ambiente e ressaltou que no mundo corporativo, como grandes fundos 

de investimento, vem mudando a sua forma de gestão e governança e acredita que o Brasil 

deve aproveitar essas oportunidades. 

 

Mencionou ainda que há muitas oportunidades no setor de saneamento, por exemplo, na 

área de reaproveitamento de resíduos, e que é um grande entusiasta da água de reuso a 

partir do efluente do esgoto doméstico, da geração de energia a partir dos gases no 

tratamento de esgotos, de energia térmica, da produção de energia hidrelétrica e da 

produção de fertilizantes a partir do lodo. Nesse sentido, destacou que há uma série de 

oportunidades da economia circular para o Brasil e que isso deve ser aproveitado e é 

importante que o setor privado e público se unam para aproveitar as oportunidades no 

meio ambiente para desmitificar a imagem que muitas vezes se quer colocar de que o 

Brasil desrespeita o meio ambiente. Ressaltou ainda, que na medida em que tivermos essa 



 

preocupação, isso será um fator de atração de investimentos e deve-se fazer não somente 

porque atrai investimentos, mas também porque é o caminho correto para o aumento do 

bem-estar e da prosperidade. 

 

Pedindo a palavra, a embaixadora Irene Vida Gala agradeceu ao Dr. Gesner Oliveira pela 

brilhante palestra e comentou que a questão social às vezes fica ausente em discussões 

como a que está em pauta e comentou que quando se pensa em um tema relacionado ao 

desenvolvimento pós pandemia a análise não pode ser centralizada exclusivamente por 

dados econômicos. Nesse sentido, solicitou que o Dr. Gesner Oliveira fizesse uma 

consideração sobre temas sociais, visto que entende que os participantes da reunião são 

agentes econômicos que também estão preocupados em como a contribuição de cada um 

se dará no tocante aos temas que são mais amplos que envolvem a questão social. 

 

Em resposta, o economista agradeceu e ressaltou que a questão social é fundamental e 

que a pandemia apenas revelou de uma maneira muito forte e clara a desigualdade que 

existe no país, seja a desigualdade em que uma criança não tem acesso a internet, seja a 

desigualdade em torno dos que não tem acesso a rede de água tratada, e que nesse sentido 

tem enormes de dificuldades de cumprir a única questão consensual nos receituários 

contra a COVID-19 que é lavar as mãos e infelizmente mesmo as questões tão básicas 

ainda não se consegue suprir.  

 

Pontuou ainda que até os anos 80 conseguíamos uma taxa média expressiva de 

crescimento em torno de 7% ao ano e a mera adição de força de trabalho era suficiente 

para aumentar a produção, porém, na atualidade é preciso inovação e tecnologia em que 

exige capacitação e força de trabalho, consequentemente, é preciso muito mais 

investimento em capital humano e acredita-se que a área de educação é a chave para abrir 

oportunidades para a população melhorar o seu padrão de vida e obviamente isso deve 

ser acompanhado com programas sociais que possam atenuar as desigualdades e 

problemas sociais, pelo menos enquanto não haja uma maior igualdade de oportunidades. 

 

Destacou ainda que para política pública, a internet das coisas, o trabalho remoto, a 

possibilidade de um ciclo de investimentos em 5G, são absolutamente fundamentais para 

que haja uma expansão do ponto de vista da educação. Além disso, pontuou que a saúde 

e o saneamento têm um aspecto fundamental do ponto de vista de distribuição da renda e 

da distribuição da riqueza e são essas áreas que precisam da máxima atenção para que se 

consiga atenuar os índices vexatórios de distribuição de renda e riqueza da atualidade.  

 

Em continuidade às outras questões levantadas pelos participantes da reunião, o sr. 

Roberto Ticoulat, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo – ACSP 

comentou que está de acordo com todos os pontos e mencionou que as palavras do sr. 

Robert Schoueri sempre são precisas, pontuais e objetivas no caminho que precisam ser 

trilhados no Conselho de Câmaras Internacionais de Comércio – CCIC. Agradeceu ainda, 

a participação da embaixadora Irene Vida Gala, que está sempre presente nos eventos do 

Conselho e sempre com brilhantes opiniões.  

 

Mencionou que é difícil encontrar no mundo um produtor que seja tão correto 

ambientalmente como o produtor brasileiro. Destacou que o produtor brasileiro é contra 

as queimadas que ocorrem na Amazônia, muitas delas para renovação de pastagens e de 

fazendeiros muito pequenos com pouco acesso e com período pequeno de aproveitamento 

para semear, mas há tecnologias novas e para tecnologias novas é preciso de investimento 

e entendimento do resto do mundo do que é o nosso meio ambiente.  

 



 

Ressaltou que o Brasil ambientalmente talvez seja um dos países mais corretos, visto que 

temos 64% das florestas nativas intactas e que o maior percentual de preservação não é 

do Estado, mas sim dos proprietários agrícolas e comentou que não é somente a Amazônia 

que é protegida e que os proprietários são obrigados a preservar dentro de suas 

propriedades respectivamente, no Sudeste 20%, no cerrado 35% e na região da Amazônia 

80%. Em complemento, destacou que se fala muito em Amazônia e não se fala do resto 

que está sendo feito e que esse novo pacote de saneamento básico é a base do 

desenvolvimento da nação brasileira. Comentou ainda, que não adianta nada se falar em 

educação se não tiver um tratamento de esgoto e de propiciar ao trabalhador uma condição 

de saber que retornará para sua casa em condições de poder dar saúde, alimentação e 

segurança para sua família. Sem resolver esses problemas básicos da população brasileira 

dificilmente se conseguirá o desenvolvimento. Além disso, pontuou que 75% da nossa 

energia é a base sustentável, visto que todos os nossos carros a álcool são altamente 

sustentáveis, toda a nossa energia eólica que está sendo efeito é sustentável e, portanto, 

deveria existir também um maior estímulo para a energia solar, visto que hoje temos um 

grande potencial de conservação de energia na energia solar. Questionou ainda se os 

nossos parceiros lá fora não estão tendo um entendimento equivocado, um entendimento 

politizado e que forma conseguiríamos nos comunicar melhor para poder mostrar ao 

mundo o que está sendo feito ao que se refere ao meio ambiente no Brasil e de que forma 

o mundo poderia colaborar com o nosso país. 

 

Em resposta o Dr. Gesner Oliveira comentou que os pontos levantados pelo sr. Roberto 

Ticoulat são fundamentais e salientou que infelizmente o que se observa ao longo dos 

últimos séculos é um enfraquecimento crescente da ordem comercial internacional criada 

no pós-guerra, e que houve um protecionismo crescente e um enfraquecimento no 

comércio multilateral e na discussão internacional sobre a Amazônia e sobre o Brasil. 

Comentou ainda, que percebe uma preocupação ambiental geral e naturalmente tem a 

utilização desse discurso para uma ação protecionista, e acredita que seja importante 

divulgar as estatísticas que o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo – 

ACSP mencionou relativas ao aumento da produtividade e ao fato de que é possível 

conciliar o aumento da produção agropecuária brasileira com a preservação ambiental, 

assim como também o fato de que são necessárias iniciativas que deem incentivos 

econômicos a preservação que passa por recursos internacionais e pela regulamentação 

do mercado de carbono no âmbito internacional. Ressaltou que o Brasil não tem um 

menor problema de defender o meio ambiente, mas ao que diz respeito a disputa 

internacional e no comércio internacional hoje, muito marcado pelo protecionismo, 

muitas vezes acaba sendo usado contra o Brasil e que isso faz parte de uma estratégia do 

país. Sendo assim, o setor público e o setor privado precisam se unir para dar 

transparência aos números e as iniciativas, assim como haver propostas na linha que o sr. 

Roberto Ticoulat sugeriu.  

 

Na sequência, o sr. Roberto Paranhos, presidente da Câmara de Comércio Brasil - Índia, 

comentou que por vários anos presidiu a Associação dos Empresários da Amazônia e 

questionou ao Dr. Gesner Oliveira como seria a melhor forma de fazer este tipo de 

divulgação para mostrar as verdades e realidades da preservação do meio ambiente 

brasileiro e como esses projetos para ajudar a desenvolver a questão do meio ambiente 

deveriam ser feitos e por quem deveriam ser feitos.  

 

Tomando a palavra, o Dr. Gesner Oliveira esclareceu que hoje temos um desafio de 

comunicação e obviamente ainda não fomos capazes de comunicar qual é a situação, 

quais são os problemas e o que se quer fazer. A opinião pública geral e a internacional 

não têm as informações corretas, não sabem quais são as iniciativas que estão sendo 



 

tomadas, e na verdade embarcam em ondas de forma completamente desinformada e 

muitas vezes apenas servindo a interesses comerciais contrários aos interesses nacionais. 

Comentou ainda, que é muito importante que haja a formulação de uma estratégia global 

com estrategistas de comunicação e é preciso encarar o problema de forma profissional e 

com uma estratégia para montar uma campanha de esclarecimento, assim como também 

é preciso haver uma agenda concreta de ação que envolva todas as áreas de meio ambiente 

e que dê credibilidade. Ressaltou ainda, que essa campanha deve desmistificar as 

acusações infundadas e ao mesmo tempo abrindo novos caminhos e concretizando novas 

oportunidades. 

 

Ao final, a sra. Carmen Ruette, cônsul honorária do Consulado Honorário da Geórgia, 

comentou que tem uma empresa georgiana que pretende investir no Brasil no setor de 

saúde e saneamento e está em busca de um investidor. E pontuou que esta questão 

apresentada pelo Dr. Gesner Oliveira vai de encontro ao que foi apresentado. 

 

Tomando a palavra, o Dr. Gesner Oliveira agradeceu a cônsul honorária pela contribuição 

dada e propôs que fosse realizado uma sessão sobre as oportunidades do mercado de água 

no Brasil, para que assim possa dar todas as informações úteis para aqueles investidores 

que desejam realizar investimentos em água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos 

urbanos. Em resposta, o Coordenador do Conselho de Câmaras Internacionais de 

Comércio – CCIC, sr. Michel Alaby, concordou com a sugestão feita pelo Dr. Gesner 

Oliveira e informou que marcará uma próxima reunião para tratar deste tópico. 

 

Ao final, o sr. Marcel Solimeo, economista da Associação Comercial de São Paulo – 

ACSP, comentou que para retomada dependeremos muito dos projetos de saneamento, 

de gás, de energia elétrica e questionou se os recursos externos virão ao Brasil se nós 

completarmos todas as regulações mesmo em um ambiente de incerteza mundial.  Em 

resposta, o Dr. Gesner Oliveira informou que estamos uma situação mundial muito 

peculiar, muito desafiadora e com muitas incertezas, e estamos em uma era de juros 

negativos, nesse sentido, as oportunidades de retorno positivo para o capital no mundo 

são escassas. Portanto, aquelas oportunidades que existem no Brasil e que oferecem um 

retorno podem sim atrair capital para o país. Ressaltou ainda, que na área de saneamento, 

apesar de todas as questões e dificuldades regulatórias, há um apetite para investir no 

mercado. E salientou que se formos capazes de minimamente gerar um ambiente de 

negócios mais seguro, será possível atrair investimentos expressivos, seja na onda da 

água, seja no gás, seja no 5G e em outras cadeias importantes, como a cadeia de petróleo 

e gás. E por fim, comentou que há razões para ser otimista em relação a uma retomada da 

economia brasileira. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

Nada mais havendo a tratar, foram realizadas considerações finais pelo srs. Roberto 

Ticoulat e Michel Alaby. 

 

São Paulo, 23 de julho de 2020. 

 

ANFITRIÕES  

                             
Roberto Ticoulat                                 Michel Alaby 

Vice-presidente da ACSP                   Coordenador do CCIC 


