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1.
Um pouco 

da sua história



 
 No início dos anos 2000 foi economista-sênior da Tendên-
cias Consultoria Integrada, especializada em finanças corporativas , 
além de professora de macroeconomia do MBA do Ibmec.

 Entre os anos de 2002 e 2005 foi economista-chefe no Banco 
Bilbao Vizcaya, no HSBC Asset Management e do ABN-Amro Real.

 Em sua entrevista para Infomoney, Zeina afirma que o Brasil 
teve muitos retrocessos, mas que estamos em uma tendência de 
retomar a agenda de viés liberal. Em suas palavras: “O fato de aca-
bar o dinheiro faz com que a gente tenha que seguir naturalmente 
essa linha, senão por convicção, por falta de opção.”

 
 “A sociedade não aceita financiamento inflacionário de défi-
cit público. Nossos jovens foram as ruas protestar contra a tarifa de 
ônibus sem saber que estavam protestando contra a inflação.” – Foi 
assim que Zeina Latif, hoje, economista chefe da XP, começou sua 
entrevista para UM BRASIL comentando sobre as reformas econô-
micas diante da crise.

 A respeito dessas reformas, que o país vem debatendo nos 
últimos anos, Zeina fala sobre a importância da classe política en-
tender a necessidade em buscar o avanço dessa agenda para bem 
comum da sociedade. Além da classe política, é essencial o apoio 
das lideranças do setor privado e da sociedade civil.

 Antes de se tornar economista-chefe da XP investimentos, 
Zeina teve passagem por diversas instituições financeiras, como o 
HSCBC e a ABN-Amro Real.

 Eleita em 2006 pela Fobes como uma das mulheres mais 
influentes do Brasil, na categoria de economia. Zeina formou-se 
em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e obteve seu 
mestrado e doutorado pela instituição. Começou sua carreira como 
professora de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
onde ficou por dois anos e depois fez parte, como pesquisadora, da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP.
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“A visão de que não é 
necessário fazer um ajuste 

estrutural nas contas públicas é 
bastante disseminada na sociedade. De 
um lado, há aqueles que defendem mais 
gastos e manutenção de privilégios. De 
outro, os que acreditam que o combate 
à corrupção resolve a crise e que basta 

vontade política para privatizar 
empresas estatais e cortar gastos”

(Zeina Latif)



         Quer participar de uma lista de
   distribuição exclusiva pelo WhatsApp 

sobre Renda Fixa e Fundos de Investimentos?

Clique no ícone abaixo e 
entre em contato conosco:

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521990773021&rdst_srcid=1207347&text=Ol%C3%A1,%20vi%20o%20ebook%20sobre%20Rogerio%20Xavier%20e%20resolvi%20entrar%20em%20contato%20!#
https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/?eid=ARCCE-8LAnXbvUH870Q4sAtX8eKqtBOltzzM8YpsnGLmpMIMJjALNutPrUPsm8RVpKtOG5Nvq-d1RaxB
https://www.instagram.com/bradvisors/?hl=pt-br
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.bradvisors.com.br/

