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Abstrato:

O Brasil vem passando por uma das maiores crises econômicas (entre
outras) de sua história recente, e seus efeitos ainda devem demorar
um certo tempo para passar, mas 2017 tende a ser um ano de
inversão de curva – e de retomada de crescimento. A confiança no
País, e a chegada dos primeiros resultados positivos (ainda que de
forma tímida e lenta), deve levar ao aumento das operações
envolvendo empresas brasileiras, e de seus ativos, contratos e
atividades. Tanto no contexto nacional quanto internacional.
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