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Grupo Guia terá painel na TOC
Americas
Na 16ª edição do evento, Martin von Simson e Leandro Barreto vão
abordar os impactos da crise econômica sobre o setor de
containers
Este ano olímpico deveria ter permitido ao Brasil abrir as suas portas para o
mundo e embarcar numa oportunidade de promover jogos espetaculares e
solidi car seu lugar como uma das economias que mais vinham crescendo
no mundo.

E, no entanto, aqui estamos, à beira do precipício econômico para o desastre
político, preparados para um longo período de recessão.

Incertezas no cenário nacional e a crise política cada vez mais acirrada
continuam a restringir a capacidade do governo federal em formular e
executar diretrizes. A última estimativa do FMI prevê que a economia
brasileira deve retroceder 3,8% em 2016. Com os parceiros latino-americanos
México e Argentina prevendo resultados positivos, as dinâmicas da região
começam a mudar.

De 11 a 13 de outubro, a TOC (Terminal Operations Conference) vai discutir o
desenvolvimento econômico das Américas do ponto de vista das operações
e tecnologias de portos, terminais, seus clientes e fornecedores. Com o novo
painel dirigido especialmente ao setor de containers – Container Supply
Chain Conference –, os participantes terão a oportunidade de discutir todos
os denominadores comuns aos portos, que são o termômetro mais el das
economias regionais. Gargalos, atrasos ou ine ciências que ocorram nas
costas ou nas áreas internas de cada porto afetam drasticamente a logística
e a competitividade de toda a cadeia de suprimentos.
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/eventos/grupoguiaterapainelnatocamericas
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Convidados como palestrantes do
evento, o diretor do Grupo Guia,
Martin von Simson, e o colunista
Leandro Barreto, da Solve Shipping,
discutirão no painel da Container
Supply Chain Conference as
seguintes questões: Onde as coisas
deram errado para a economia
brasileira? Quais as perspectivas
nanceiras para o próximo ano?
Como o Brasil poderia reequilibrar a economia? Quais os impactos para o
setor de containers? E, nalmente: onde estão as oportunidades para
investidores privados?

A TOC Americas está na 16ª edição e acontece neste ano em Cancun, no
México. Leia no Guia as principais informações sobre o evento, ou clique aqui
para acessar o site original da organização.
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