Covid-19
Impactos do Covid-19 no
agronegócio brasileiro

Abril de 2020

Diante da relevância do Agronegócio
(21,4% do PIB brasileiro em 2019),
torna-se ainda mais importante que as
empresas desse setor estrategicamente
ajustem suas operações ao novo
comportamento do mercado e também
às novas formas e relações de trabalho.
Fonte: Cepea e IBGE (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center

Covid-19 – Impactos no agronegócio
PwC

2

No agronegócio, cadeias e segmentos atuam
conjuntamente, porém de maneiras distintas
Agronegócio

1

2
Insumos agrícolas
“Antes da porteira”
• Biotecnologia
• Sementes
• Agroquímicos
• Fertilizantes
• Máquinas e
implementos agrícolas

Agricultura e pecuária
“Dentro da porteira”
• Agricultura
• Grãos e fibras

3

Indústria
“Depois da porteira”
• Proteína animal

• Cana-de-açúcar

• Oleaginosas, grãos
e citrus

• Café

• Açúcar e biocombustíveis

• Outras culturas

• Cafés

• Pecuária

Varejo

• Tabaco

• Nutrição animal

• Frango

• Vinícolas

• Saúde animal

• Bovino

• Companhias de trading

• Leite

• Cooperativas

• Suínos

Atacado

Consumidor final

• Outras produções
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A pandemia afeta oferta e demanda no agronegócio
Impactos na oferta

Impactos na demanda

•

•

A crise pode provocar uma recessão econômica e reduzir a renda da
população.

•

O isolamento social estimula a demanda por produtos que permitem um maior
tempo de armazenamento (soja, milho, trigo e café), impactando cadeias de
valor de produtos perecíveis (frutas, legumes, flores, carnes e lácteos). Além
disso, a população passa a procurar por produtos mais baratos, afetando
demanda por produtos premium e de maior valor agregado.

•

A quarentena reduziu a circulação de veículos que impactou fortemente a
demanda pelo etanol. Isso combinado a queda dos preços do petróleo fez
com que, entre o final de fevereiro e a Páscoa, o preço do etanol hidratado
caísse mais de 34%, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea).

•

O algodão também deverá ter a demanda fortemente impactada. Houve a
paralisação de diversas fabricas têxteis, e com a queda dos preços do
petróleo, as fibras sintéticas se tornam mais competitivas.

•

No caso da laranja, o impacto pode ser positivo. Por ser fonte de vitamina C, o
consumo do suco tem sido estimulado. Nos Estados Unidos, maior
consumidor do mundo, estima-se que o consumo aumentou cerca de 10% no
último mês, puxando os preços para cima.

•

•

Disrupções nas cadeias de suprimento; com a quarentena, os
caminhoneiros passaram a enfrentar diversas dificuldades no
transporte de insumos e da produção agrícola, como por
exemplo, falta de restaurantes e prestadores de serviços pelas
estradas.
Atividades que demandam mão de obra intensiva podem ser
afetadas pelo isolamento social, enquanto que outras,
dependente da mão de obra de outros estados, podem sofrer
com restrição às migrações (dificuldade de deslocamento, falta
de hotéis).
Com a pandemia, alguns países estão se fechando ao mercado
internacional e a dependência pelas importações de algumas
cadeias do agro (defensivos, fertilizantes e trigo, por exemplo)
pode impactar a oferta em alguns segmentos no Brasil.

Fonte: Aqua Capital, Cepea, Insper, Markestrat Agribusiness e PwC (2020).
Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center.
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A pandemia afeta os custos e receitas do agronegócio

Impactos nos custos

Impactos nas receitas

•

Com a queda nos preços internacionais do petróleo, o diesel
ficou mais barato, reduzindo custos na produção, transporte
interno da colheita e frete para escoamento da safra.

•

A valorização do dólar frente ao real compensa parte da queda
dos preços das commodities agrícolas, favorecendo as
exportações.

•

A desvalorização do real frente ao dólar aumentam os custos
dos insumos como fertilizantes e agroquímicos, já que boa parte
da maioria das matérias-primas são importadas.

•

•

No caso do trigo que é importado, o custo aumenta para a
indústria brasileira com a desvalorização do real frente ao dólar.

Os preços da soja, café e algodão poderão ter alta resultante
dessa valorização do dólar frente ao real, exceto nos casos onde
há preços fixados com operações derivativas para fixação de
preços.

•

•

As adaptações necessárias para o enfrentamento do Covid-19
podem gerar impactos nos custos.

No caso do milho houve queda no preço em função da previsão
de boa colheita da 2ª safra no Brasil e paralização da indústria de
etanol nos Estados Unidos, que poderá provocar excesso de
oferta.

Fonte: Infomoney, FCStone, Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center.
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Fatores importantes a serem considerados pelas
Empresas no agronegócio
Transparência e visibilidade nas cadeias de valor
Incertezas e volatilidade do mercado
A pandemia trouxe incerteza para o agronegócio. Alguns
produtos sofrerão fortes impactos no lado da demanda (por
exemplo, flores e etanol), enquanto outros poderão ser
impactados no lado da oferta e logística (por exemplo,
frutas, legumes e defensivos agrícolas). Algumas cadeias,
por sua vez, poderão ser impactadas positivamente (por
exemplo, suco de laranja).

Transparência
e visibilidade
nas cadeias
de valor
Incertezas e
volatilidade
do mercado

Gerenciamento da mão de obra
Doença e quarentena pressionarão os níveis de mão de
obra em toda a cadeia de valor. Os funcionários terão
que ter várias habilidades e, eventualmente, assumir
papéis que não desempenhariam em condições normais.
Custos variáveis de mão-de-obra para determinadas
funções (por exemplo, motoristas) deverão aumentar.

02
01

03
Principais pontos de
interesse para o
agronegócio

06
Gerenciamento
da mão de obra

04
05

Comunicação clara e justa
A comunicação nesse momento é fundamental, tanto interna
quanto externa. As empresas que são transparentes e comunicativas
em como lidam com a crise estão melhor posicionadas para gerenciar
as expectativas de seus stakeholders e para retomar a normalidade
nas operações, além de preservar sua marca e imagem.
Covid-19 – Impactos no agronegócio
PwC

Mudanças no
hábito do
consumidor

Comunicação
clara e justa

Trabalho com
parceiros e
fornecedores

A procedência dos produtos se tornará mais importante e
essas informações precisarão ser compartilhadas. Mais
visibilidade precisará ser fornecida à cadeia de suprimentos.
A rastreabilidade será fundamental para permitir a
identificação de produtos em risco e o gerenciamento de
lotes. Os clientes desejarão receber alertas sobre as
condições e movimentações dos produtos.
Mudanças no hábito do consumidor
Os clientes podem suspeitar de produtos originados
de regiões específicas. Alguns produtos se tornarão
cada vez mais populares, o que afetará o mix de
mercadorias produzidas por algumas empresas. A
demanda por produtos de maior valor, com substitutos
mais acessíveis, pode diminuir. Haverá mudanças nos
canais de venda, distribuição e consumo de alimentos.
Trabalho com parceiros e fornecedores
O fechamento de fábricas e empresas afetará a
disponibilidade de matérias primas e de produtos. A
produção adiada agora em 2020 poderá afetar os prazos de
entrega dos produtos em 2020 mas também 2021. Fontes
alternativas de suprimentos precisarão ser identificadas e
desenvolvidas pelas empresas.
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Incertezas e volatilidade do mercado de
commodities agrícolas e da taxa de câmbio
A incerteza e volatilidade que a pandemia trouxe para o mercado das
commodities agrícolas impactou as cadeias de valor do agronegócio de diferentes
maneiras, alterando o planejamento traçado pelas empresas para 2020.
• De forma geral, em momentos de crise a
agricultura costuma ser um setor menos afetado,
uma vez que o alimento é fundamental mesmo
com desemprego e redução de renda. Ainda
assim, a pandemia de Covid-19 trouxe muita
incerteza e volatilidade para o mercado das
commodities agrícolas.
• Setores do agro que não estão envolvidos
diretamente com a alimentação foram impactados
negativamente com o isolamento social promovido
pela pandemia. O maior exemplo que temos é na
floricultura. Com a ausência de eventos,
casamentos, etc, a demanda por flores caiu
enormemente no último mês.

• Outro setor que vem sofrendo fortes impactos é o
sucroenergético. Com a quarentena e a baixa
circulação de pessoas, houve uma grande
redução na demanda do etanol. Isso, combinado
com a recente queda nos preços do petróleo
reduziram os preços do biocombustível no país.
Este cenário deve fazer com que as usinas
voltem a sua produção para o açúcar,
principalmente nos próximos meses até a
retomada da economia.

• Por outro lado, alguns setores tem sido
impactados positivamente com a crise. A
cadeia do suco de laranja é uma delas. Por
ser uma grande fonte de vitamina C, o
consumo do suco tem sido estimulado. Nos
Estados Unidos, maior consumidor do
mundo, estima-se que o consumo aumentou
cerca de 10% no último mês, puxando os
preços para cima.
• No Brasil, houve ainda impactos na taxa de
câmbio, com o dólar atingindo o seu maior
valor nominal em toda série histórica no
início de abril. Este cenário pode ser
benéfico para os exportadores do
agronegócio brasileiro no curto prazo.

Fonte: Aqua Capital, Datagro, Estadão, Insper e Markestrat Agribusiness (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center
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Transparência e visibilidade nas cadeias de valor
serão pontos fundamentais
Os clientes desejarão mais
informações sobre a origem e a
jornada dos produtos.

• Uma tendência que deverá ganhar muita força é
o aspecto sanitário e a segurança dos alimentos
(Food Trust). O Brasil deve investir cada vez
mais em mecanismos de controle, públicos ou
privados, para garantir a segurança dos
alimentos produzidos para os mercados
doméstico e externo.
• O Brasil pode liderar uma discussão global sobre
a revisão e consistência dos sistemas vigentes
de vigilância e controle sanitário em todo o
mundo. Exemplo: combater as vendas e abates
de animais vivos em mercados abertos sem
qualquer tipo de controle de qualidade, de forma
a reduzir os riscos do surgimento futuras
pandemias.

• Maior valorização das cadeia de produtos
congelados, em substituição aos produtos
perecíveis.
• Se a demanda e o perfil dos clientes mudarem,
os produtores agrícolas e demais personagens
do agronegócio precisarão se adaptar
rapidamente a este novo cenário. Empresas do
setor que vendam para o consumidor final e
redes varejistas irão procurar por fornecedores
que consigam entregar essa transparência e
visibilidade no processo produtivo.
• Os elementos da cadeia de suprimentos, por
exemplo, o uso de novos equipamentos de
proteção individual pelos colaboradores
(máscaras), ou equipamentos da linha de
produção e transporte, podem precisar ser
desinfetados de maneira mais cuidadosa e muito
mais vezes do que atualmente.

Fonte: Insper e Markestrat Agribusiness (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center
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A maneira de se consumir alimentos irá mudar e
isso pode impactar toda a cadeia de fornecimento
As mudanças no hábito de consumo dos alimentos já vinham ocorrendo nos
últimos anos com todas as transformações que o mundo vinha sofrendo. A
crise atual pode acelerar a necessidade das empresas do agro se adaptarem
a nova realidade.
• Com a crise, houve uma grande mudança nos
hábitos de consumo de alimentos, com os
consumidores deixando de frequentar
restaurantes e demais food services e passando
a comprar alimentos em supermercados e
preparando as refeições nas suas casas.

• De acordo com estudo do Blacktower Financial
Management Group, o consumo em mercados
na Inglaterra, durante a crise, aumentou em
£ 361 milhões por semana, ou cerca de
£ 13 libras por residência por semana, um
crescimento de 21% em relação ao consumo
médio no país. No Brasil, segundo a Associação
Paulista dos Supermercados (Apas), as compras
online deste segmento cresceram 107%, na
última semana de março, em São Paulo (SP).

Fonte: Blacktower, G1, Markestrat Agribusiness, Poder 360 e PwC (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center
Covid-19 – Impactos no agronegócio
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• Este cenário pode ser preocupante para os
segmentos do agronegócio que tinham nos
restaurantes e food services como principais
clientes e fontes de renda. Exemplo é a cadeia
produtiva dos hortifruticolas, enquanto alguns
poucos fornecedores conseguem acessar as
grandes redes varejistas, muitos produtores
menores destinavam sua colheita para
restaurantes e centrais de abastecimento, do tipo
Ceasa, que tiveram suas operações reduzidas.
• Outro exemplo é na cadeia de valor do café.
Com o fechamento de restaurantes e cafeterias,
deve haver uma maior procura nos
supermercados para o consumo em casa. O
segmento dos cafés premium e especiais deverá
ser ainda mais impactado com essa mudança.
• Pode haver ainda a necessidade das empresas
desenvolverem novos canais de distribuição para
seus produtos ou encontrarem maneiras
alternativas para levá-los diretamente aos
clientes finais.
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As formas de trabalhar com terceiros em toda a
cadeia de valor precisarão mudar
• Pode haver necessidade de desenvolver novas
parcerias com terceiros para conseguir suprir
algum tipo de serviço que tenha sido afetado
pela crise do Covid-19. Exemplo: estabelecerem
parcerias com prestadores de serviços de
entrega para que seus produtos cheguem
diretamente aos clientes.
• Novas tecnologias digitais podem ganhar espaço
para suprir serviços nos tempos de isolamento.
Exemplo: uso de tecnologias digitais que
conectem caminhoneiros a cargas disponíveis
para transporte, ou então o uso mais intensivo de
plataformas de comércio online (marketplaces)
para conseguir vender os seus produtos.

• A crise do Covid-19 e o isolamento social pode
impactar industrias em outros países, que
exportam matérias primas para alguns setores
do agro no Brasil. Exemplo: o setor de
defensivos é extremamente dependente da
importação de moléculas da China. Diante do
cenário atual pode ser necessário buscar
alternativas para suprir o fornecimento de
determinados princípios ativos.
• Alguns desses parceiros podem ser novos o
que exigirá a capacidade de estabelecer um
novo relacionamento rapidamente.

Haverá elementos de
resposta Covid-19 que as
empresas do agronegócio
não poderão dar
sozinhas. Será cada vez
mais importante trabalhar
efetivamente com os
parceiros para sua oferta
aos clientes.

• Independentemente de quais parcerias
específicas são necessárias, as habilidades
para efetivamente integrá-las na operação e
gerenciá-las precisarão ser implementadas. Os
processos internos de compras não podem
afetar a capacidade de oferta ao cliente.

Fonte: Markestrat Agribusiness e PwC (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center
Covid-19 – Impactos no agronegócio
PwC
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O envolvimento das empresas com os clientes,
fornecedores e partes interessadas deve ser claro e justo
Os clientes esperam que as
empresas sejam justas na
maneira como irão operar nos
próximos meses durante a crise
e as organizações devem
responder a isso.

• É preciso haver uma estratégia clara de
comunicação para toda a empresa. A
comunicação eficaz com todo o público alvo da
empresa fará uma enorme diferença em como
determinadas medidas ou políticas serão
executadas. É provável que os clientes
informados tenham mais tranquilidade em sua
jornada com a empresa, especialmente em um
momento de crise de saúde pública.
• As empresas precisarão considerar trabalhar
juntas para obter uma comunicação clara e
alinhada. A escala será importante e, portanto,
uma mensagem combinada, por exemplo, de
associações e entidades que representem
determinados setores, teria maior impacto nos
clientes e fornecedores.

• As empresas que são transparentes e
comunicativas em como lidam com a crise estão
melhor posicionados para gerenciar as
expectativas de seus stakeholders e ver suas
operações retornando ao normal, sem falar em
garantir uma imagem de marca mais positiva
junto ao público.
• Diante do cenário atual, já surgiram algumas
iniciativas, por exemplo, de empresas se
comprometendo a não demitir funcionários por
conta do Covid-19. A medida ajuda a evitar ou
minimizar um possível colapso econômico e
social no momento de crise.

Fonte: Não Demita e PwC (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center
Covid-19 – Impactos no agronegócio
PwC
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A implantação de planos de contingência
para mão de obra será crucial
• Durante o isolamento provocado pela crise do
Covid-19, as empresas estão incentivando os
seus funcionários a trabalharem remotamente.
No agronegócio, muitas vezes isso não é
possível, por se tratar de um setor importante
na produção de alimentos e pelas
características das atividades agrícolas, que
demandam trabalho intensivo no campo.
• No entanto, devido à crise, determinadas
atividades podem ser redirecionadas e
realizadas remotamente, por meio da
digitalização de processos e atividades. É
importante que a empresa esteja preparada
para oferecer aos seus colaboradores, a
infraestrutura tecnológica necessária para todos
que trabalharão de suas casas.

• Nos casos em que não há alternativas, pode se
reduzir a quantidade de colaboradores
trabalhando juntos no campo e fornecer as
condições adequadas para a realização do
trabalho. Exemplo: instruções aos colaboradores,
fornecimento de álcool em gel e máscaras para
se evitar o contágio pelo vírus, aumento no
número de ônibus de transporte dos funcionários
para o campo.
• É necessário ainda que haja um plano de
contingência para cada membro da equipe.
Portanto, se alguém terminar em quarentena ou
se afastar do trabalho por outros motivos, a
contingência poderá ser implementada
imediatamente. O ideal é que os profissionais
das equipes possuam conjuntos de habilidades
flexíveis, para conseguir suprir os mais diferentes
tipos de ocorrência.

Os planos de contingência
trabalhistas devem ser projetados
para permitir que os negócios
continuem operando - isso exigirá
flexibilidade em todas as funções.

Fonte: Markestrat Agribusiness e PwC (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center.
Covid-19 – Impactos no agronegócio
PwC
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É preciso desafiar o limite do possível para
minimizar os impactos da Covid-19
O Brasil possui um enorme potencial de investimento social. Nas três primeiras semanas de
pandemia, foram arrecadados R$ 2,2 bilhões¹ para combater o Covid-19. Enquanto em 2018, o
investimento social corporativo das 350 maiores empresas brasileiras somou R$ 2,1 bilhões².
• Até o momento, o agronegócio brasileiro vem
superando os desafios que o isolamento social
impõe sobre o abastecimento de alimentos.
Enquanto importantes países exportadores de
alimentos restringiram embarques para garantir a
oferta interna deste produtos e outros países
sofreram com a falta de mão-de-obra para
produzir alimentos, o Brasil apresentou aumento
de 13,3% no valor exportado de commodities
agrícolas em março de 2020 em relação a março
de 2019, posicionando-se como um fornecedor
de alimentos confiável.

• Mas a responsabilidade social do segmento
não para por aí. As empresas devem se
reinventar e desafiar o limite do possível para
proporcionar estabilidade e visão de futuro à
população neste momento de incertezas. Ações
humanitárias demonstram os valores da
empresa e tornam claro à população que elas
se preocupam com seus clientes,
colaboradores e demais stakeholders.

• Alguns exemplos de ações humanitárias do
agronegócio são: fabricação e doação de
álcool em gel ao sistema público de saúde por
empresas dos segmentos sucroenergético e
bebidas alcoólicas; doação de alimentos,
recursos financeiros e instrumentos médicos
para o combate ao vírus por empresas
produtoras de proteína animal, fertilizantes e
grãos; e transporte gratuito para mercadorias
de necessidades básicas, caracterizadas
como assistência social e humanitária à
população mais necessitada por empresas do
segmento logístico.

¹ Dados obtidos a partir do Monitor de Doações Covid-19 da Associação Brasileira de Captadores de Recursos.
² Informação obtida a partir das 350 maiores empresas brasileiras que participam do Grupo BISC.
Fonte: ABCR, Comunitas, G1, Época, Globo Rural, MDIC e Valor Econômico, (2020). Adaptado por PwC Agribusiness Research & Knowledge Center.
Covid-19 – Impactos no agronegócio
PwC
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Três ondas de resposta às crises

1

Mobilizar
Garantir a segurança dos colaboradores e
estabelecer uma resposta estruturada

•
•
•
•
•
•
•

Saúde + Segurança
Gestão de crises / Continuidade dos negócios
Força de trabalho / mobilidade
Relatórios e divulgações financeiras
Redução do contato pessoal, aumento de
volume.
Soluções rápidas e prontas para uso
Exemplo: acesso gratuito ao Digital Fitness
Assessment DFA

Covid-19 – Impactos no agronegócio
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3

Estabilizar

Estratégia

Desenvolver respostas táticas aos desafios de
navegar no “novo normal” do Covid-19

Planejar estratégia para seguir mais forte na
economia pós Covid-19

•
•
•

•
•
•
•

Fusões e Aquisições

•
•
•
•
•

Transformação orientada a eventos

•
•
•
•
•

Cadeia de suprimentos
Resposta operacional
Gerenciamento de liquidez
Especialização no assunto
Coordenação estratégica de crises
Soluções específicas para o setor
Soluções replicáveis e escalonáveis
Exemplo: análise da eficiência e efetividade do
trabalho a distância

Estratégia pós Covid-19
Transformação operacional
Disputas + reclamações

Setor + PME + Crises
Soluções integradas entre organizações
Soluções digitais padronizadas
Exemplo: expansão de habilidades
14

Que ações podem ser tomadas?
Incertezas do mercado

Mudanças no hábito de consumo

Envolvimento claro e justo



Utilização de ferramentas de gestão, que auxiliem no
controle dos custos de produção.







Adoção de políticas de risco para minimizar os impactos
negativos das incertezas nas atividade.

Identifique os principais produtos demandados e
implemente planos para garantir o seu fornecimento
aos clientes ou procure alternativas para evitar a
interrupção na atividade.



Evitar o descasamento de moedas, ou seja, buscar o
hedge efetivo nas operações.



As empresas precisarão cada vez mais fornecer
rotulagem clara, manter base de dados robusta e
capacidade de rastrear lotes de produção.

É preciso haver uma estratégia clara de comunicação
para toda a empresa e as mensagens durante uma crise
devem ser autênticas. É importante abordar todos os
públicos-alvo da organização, de investidores a clientes,
fornecedores e funcionários.



Considere como colaborar com outras empresas em
comunicação e conformidade.



Identificar se há a necessidade de se procurar novos
canais de distribuição para os seus produtos ou
encontrar novas maneiras de seu produto continuar
chegando aos clientes.



Parte de sua estratégia de comunicação estará centrada
em garantir a segurança de sua força de trabalho. Os
empregados, ou as comunidades potencialmente
impactadas em que trabalham, procurarão respostas e
orientações na sua organização.

Transparência na cadeia de suprimentos

Forma de trabalhar com terceiros

Mão de obra



Cada vez mais será necessário estar preparado
para assegurar a procedência e garantir a qualidade
dos seus produtos.



Identifique planos de contingência para os principais
fornecedores da cadeia de suprimentos.





Haverá elementos da resposta Covid-19 que as empresas
do agro não poderão fazer por conta própria. Isso significa
poder trabalhar efetivamente com os parceiros e
fornecedores para entregar a oferta aos clientes.



Entenda os principais terceiros na cadeia de
suprimentos e identifique como eles poderão ser
monitorados quanto à conformidade.

Configure duas equipes - uma para resposta a crises e
outra para olhar o futuro modelo operacional, o “novo
normal”.



Implemente uma abordagem de contingência para cada
membro da equipe.



Veja maneiras de gerenciar recursos financeiros para
potencializar as oportunidades de mercado.





Avalie formas de apoio para a manutenção das
atividades de parceiros importantes para sua Empresa

A infraestrutura permite que todos trabalhem de casa
durante a quarentena? Certas funções e atividades podem
ser redirecionadas, se necessário, até que um plano seja
implementado?



Suas informações estão protegidas, mesmo com seus
funcionários trabalhando fora da empresa? Quais ações de
segurança da informação foram tomadas para reforçar a
segurança cibernética?



Novos parceiros podem ser necessários - Isso exigirá a
capacidade de estabelecer novos relacionamentos
rapidamente.
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Contatos

Auditoria independente

Maurício Moraes
Sócio líder de Agribusiness
e Auditoria Independente
+55 16 3516 6664
mauricio.moraes@pwc.com
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Fabio Pereira
Gerente Sênior
Agribusiness
+55 19 3794 5448
fabio.pereira@pwc.com

Rodrigo Camargo
Sócio
+55 16 3516 6664
rodrigo.camargo@pwc.com

Luis Maranha
Sócio
+55 16 3516 6664
luis.maranha@pwc.com

Consultoria em
finanças corporativas

Lia Fonseca
Sócia
+55 11 3674 3569
lia.fonseca@pwc.com

Humberto Tognelli
Sócio
+55 11 3674 2593
humberto.tognelli@pwc.com
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Contatos

Consultoria tributária e societária

Ana Malvestio
Sócia em intercâmbio
PwC Estados Unidos
Business Center
malvestio.ana@pwc.com
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Ricardo Varrichio
Sócio
+55 16 3516 6624
ricardo.varrichio@pwc.com

Mayra Theis
Sócia
+55 16 3516 6624
mayra.theis@pwc.com

Consultoria de
negócios

Risk assurance

Gerson Charchat
Sócio
+55 11 3674 8628
gerson.charchat@pwc.com

Edmilson Monutti
Sócio
+55 19 3794 5476
edmilson.monutti@pwc.com
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PwC. Traga desafios. Leve confiança.
www.pwc.com.br

Para saber como responder aos impactos dos negócios causados pelo Covid-19, por favor acesse:
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/consultoria-negocios/2020/covid-19/covid-19-navigator.html
Para acessar as últimas informações e recursos disponíveis da PwC Brasil, por favor visite:
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/consultoria-negocios/2020/covid-19.html
pwc.com.br
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