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FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS NO AGRONEGÓCIO
Aspectos jurídicos, de crédito e de mercado
Desenvolvido com foco nas áreas de risco de empresas e instiuições no agronegócio, foi elaborado e será
ministrado por profissionais com ampla experiência com base em 3 pilares principais e 60 horas:

MERCADO

CRÉDITO & COBRANÇA

JURÍDICO

Macroeconomia internacional
e doméstica, perspectivas do
mercado
de
commodities
agrícolas, técnicas e exemplos
de aplicação de inteligência de
mercado.

Aspectos e riscos do setor,
técnicas de análise de crédito
(PF e PJ), modelos de rating,
medidas preventivas e operações
estruturadas.

Mecanismos
jurídicos
para
redução de riscos, gestão de
garantias,
recuperação
de
créditos e execuções Judiciais.

O objetivo do curso é auxiliar na formação e
atualização de profissionais que lidam com as áreas
de risco das empresas e instituições do agronegócio.

PÚBLICO-ALVO

Áreas de crédito e cobrança, barter, controladoria, tesouraria,
administrativo, jurídico, marketing estratégico, gestão
comercial, controles internos, gestão de riscos, auditoria e
governança corporativa.
PARA COORDENADORES,
ANALISTAS, ASSISTENTES E
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
COM GESTÃO DE RISCOS

INSCREVA-SE EM HTTPS://ACADEMIA.TUDOCERTO.AGR.BR
DESCONTO ATÉ 15/07 OU PARA MAIS DE UM INSCRITO POR EMPRESA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO
INVESTIMENTO: R$2.900 R$2.200

16 HORAS
PRESENCIAIS
Interação com p rofessores,
palestrantes, profissionais
de outras e
 mpresas em
2 dias de aulas
presenciais.

MATERIAL ONLINE
DE A POIO
Ambiente especializado
c om material didático
disponível 30 d ias antes
do início do curso.

CERTIFICAÇÃO
Referente às 60 horas
do p
 rograma completo
da formação para você s e
destacar no ambiente de
t rabalho.

PÓS-TREINAMENTO
Após o treinamento,
encontros via webinar,
esclarecendo as dúvidas
e discutindo os temas.

GESTÃO DE RISCOS
CORPORATIVOS NO
AGRONEGÓCIO
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•

Cenário econômico global e impactos sobre os mercados agrícolas

•

Aumento do Protecionismo: o que isso significa?

•

Guerras comerciais e estratégias dos EUA e China

•

Nova visão política no Brasil: quem ganha, quem perde?

•

Uma visão dos principais indicadores macroeconômicos nacionais

•

Principais políticas agrícolas brasileiras

•

Características das diferentes cadeias agroindustriais

•

Perspectivas dos mercados agrícolas

•

Possíveis impactos da conjuntura econômica na inadimplência da próxima safra

•

Mercado de crédito brasileiro: posição atual e tendências

“Aprenda a ler relatórios e
indicadores de mercado e
como o cenário econômico
impacta o seu negócio”

“Artigos e textos selecionados
estarão disponíveis para
consultas no portal EAD”

“Curso de matemática
financeira e utilização da
HP12C via webinar”

16 HORAS PRESENCIAIS E 60 HORAS DE TREINAMENTO NO TOTAL !!

•

Principais riscos do agronegócio

•

Especificidades das principais regiões e cadeias produtivas

•

Como funciona o crédito no agronegócio?

•

Métodos para gerenciar os riscos no agronegócio

•

Como construir um modelo eficaz de Rating

•

Avaliação de crédito de produtores Rurais (PF)

•

Avaliação de crédito PJ: Além da análise das demonstrações financeiras

•

Medidas preventivas e régua de cobrança

•

Dicas para uma política de crédito com governança

•

Operações estruturadas e operações de Barter

•

Estratégias de transferência de Riscos

•

Estratégias com Seguro Agrícola

“Entenda os conceitos sobre
os principais aspectos de
Riscos no Agronegócio”

“Discussão técnica e com
metodologia sobre construção
de modelos de Rating”

“Artigos e textos selecionados
sobre análise e concessão de
crédito estarão disponíveis no
portal EAD”

16 HORAS PRESENCIAIS E 60 HORAS DE TREINAMENTO NO TOTAL !!

A IMPORTÂNCIA DE BOAS PRÁTICAS NA CONSTITUIÇÃO
DE GARANTIAS E TÍTULOS DE CRÉDITO:
•
•
•

•
•
•

Obtenção de garantias como forma de redução de risco;
Hipoteca: conceito, modo de constituição e benefícios do
credor hipotecário;
Alienação Fiduciária de bem imóvel, móvel fungível e
móvel infungível: conceito, procedimentos e benefícios de
credor garantido por Alienação Fiduciária;
Hipoteca x Alienação Fiduciária: quadro comparativo;
Penhor Rural/Mercantil: conceito, constituição e benefícios
de credor pignoratício;
Fiança e Aval;

OPERAÇÕES DE BARTER
•
•
•
•

Conjunto de documentos necessários;
Inadimplência da Trading e seus efeitos;
Inadimplência do Produtor Rural e seus efeitos;
Atenção especial com os contratos de Cessão de Crédito;

CPR: COMO TORNAR EFETIVA A COBRANÇA JUDICIAL?
•
•
•
•
•
•

Natureza Jurídica: garantia ou título de crédito?
CPR x CPRF: quadro comparativo;
Como ter sucesso no Arresto/Sequestro do produto rural?
Quais são os riscos ambientais na obtenção de CPR?
Endosso de CPR;
Procedimentos para mitigar Riscos Socioambientais;

RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO AGRONEGÓCIO
•
•
•
•
•
•
•

Possibilidade de o agricultor pedir a Recuperação Judicial
– Posicionamento atual dos Tribunais sobre a matéria
Como se proteger ou minimizar do risco RJ ?
Quais são os efeitos do pedido da RJ ? Quais são os efeitos
da aprovação da RJ ?
Oportunidade de novas operações comerciais com a
Recuperanda;
Vendas novas para empresas em Recuperação Judicial;
Classificação do crédito relacionado as vendas novas na
Recuperação Judicial;
Prioridade no recebimento em caso de falência;

16 HORAS PRESENCIAIS E 60 HORAS DE TREINAMENTO NO TOTAL !!

O CONTEÚDO E A TRILHA DIDÁTICA DO CONHECIMENTO SÃO OS DIFERENCIAIS DESSE CURSO:
PRÉ-WORK

DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DE:

•
•
•
•
•

Materiais Didáticos
Vídeo Aulas
Artigos
Notícias
Exercícios com
gabaritos

• Aprenda a ler relatórios
de mercado e como o
cenário econômico
impacta o seu negócio.
• Conceitos sobre os
principais aspectos de
Riscos no Agronegócio.
• Descomplicando
assuntos jurídicos.

VÍDEO-AULAS
E WEBINAR

CURSO
PRESENCIAL

PÓS
TREINAMENTO

TREINAMENTO PRESENCIAL DE
2 DIAS:

Após o treinamento serão
agendados encontros via
webinar, esclarecendo
dúvidas sobre conteúdos
e discutindo temas
relevantes.

• Como funciona o crédito
no agronegócio?

Vídeo conferência AO
VIVO com professores e
palestrantes, abordando
temas mais complexos e
esclarecendo dúvidas dos
participantes.
Vídeos sobre temas
específicos também
estarão disponíveis.

• Quais as principais
estratégias na concessão
de crédito?

• Debate sobre Cenário de
crédito atual e suas
tendências.

• Como melhorar as
políticas de crédito e
cobrança?

• Discussão sobre
Estratégias jurídicas para
redução de riscos.

QUIZZ

TESTE SEU CONHECIMENTO:

Quizzes com respostas e
possibilidade de reforçar
conceitos antes das
interações presenciais

• Recuperação Judicial:
Tudo o que você precisa
saber sobre este tema.

Interação com professores,
palestrantes e demais
participantes.
Ricos debates e discussões
sobre temas relevantes!
• Análise de mercado na
prática.
• Tópicos sobre Gestão de
Riscos.
• Construção de um Rating
eficaz.
• Ações preventivas de
cobrança.
• Estratégias jurídicas para
redução de riscos e
constituição de garantias.

• Discussões sobre
perspectivas de
recebimento da próxima
safra.
• Novos conteúdos e
discussões em função
do interesse dos alunos.

Adauto Kaneyuki
Sócio-Fundador, J. ERCILIO ADVOGADOS

Felipe Prince Silva
Economista, F. Prince Consultoria
Economista, Mestre e Doutorando
em
Desenvolvimento Econômico pela UNICAMP.
Sócio-diretor da F. PRINCE – CONSULTORIA
ECONÔMICA. Possui experiência de mais
de 10 anos em atividade de consultoria
especializada em finanças, inteligência de
mercado e risco de crédito, com trabalhos
prestados para diversas indústrias de insumos,
distribuidores e instituições financeiras em
todo o Brasil. Foi um dos responsáveis pela
criação de modelo de risco de agronegócios
da Caixa Econômica Federal.

J. ERCILIO de Oliveira Advogados é um
escritório especializado em Agronegócio,
eleito um dos 500 melhores escritórios
especializados do país e que este ano completa
15 anos. Antes disso, havia sido advogado
interno da empresa Syngenta. Advogado
graduado pela Faculdade de Direito de São
Bernardo do Campo, experiência de 20 anos
trabalhando exclusivamente com atividades
jurídicas de grandes empresas relacionadas
ao agronegócio, com ampla expertise na
estruturação de negócios, operação de
Barter, contencioso cível (arresto/sequestro)
e como advogado de credores em centenas
de Recuperações Judiciais propostas por
empresas do agro e produtores rurais.

PALESTRANTES
CONVIDADOS
Antônio Márcio Buainain
Pesquisador e professor, UNICAMP

PRESENCIAL CAMPINAS/SP

Graduado em Direito e Economia, com
especialização em Economia Política
(Birkbeck College, Universidade de Londres),
Mestrado em Economia e Sociologia e
Doutorado em Economia Atualmente é

Rodrigo Lanna Franco da Silveira

professor do Instituto de Economia da
UNICAMP, Pesquisador Sênior do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas
Públicas, Estratégias e Desenvolvimento
(INCT/PPED), do Grupo de Estudos em
Organização da Pesquisa e Inovação (GEOPI),
vinculado ao Instituto de GeoCiências, e do
Núcleo de Economia Agrícola e do Meio
Ambiente (NEA), vinculado ao Instituto de
Economia da UNICAMP.

Econômicas na FEA/USP (1999). Desde
2009, é professor associado na Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), no
Instituto de Economia. A sua pesquisa se
concentra em economia agrícola, economia
de empresas e finanças.

PRESENCIAL CAMPINAS/SP

Doutor em Economia Aplicada, ESALQ/USP
Mestre e doutor em Economia Aplicada pela
Esalq/USP (2009), com formação em Ciências

PALESTRANTES
CONVIDADOS
Luis Eduardo Rebolo Lapo

Francisco Guerreiro Júnior

Head de Crédito – Grupo Grão de Ouro

Engenheiro agrônomo, FJR Consultoria

Graduado
em
Engenharia
Agrícola
(UNICAMP) com experiência em gestão de
Riscos com foco em Agronegócios, Varejo
Bancário, Produtos Estruturados e Nichos de
Crédito. Passou por empresas de Consultoria,
Bancos e Distribuidora de Insumos agrícolas.
Já trabalhou também no Banco Itaú na área
de políticas de crédito. No Banco Original
estruturou a área de políticas e estratégias
de crédito. No Santander ocupou o cargo
de Portfolio Manager. Atualmente é head
da área de Crédito e Recebimento do
Grupo Grão de Ouro e membro do Comitê
de Finanças da ANDAV.do Grupo Grão de
Ouro e membro do Comitê de Finanças da
ANDAV.

Formado em Engenharia Agronômica pela
Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu
Paulista e em Administração de Empresas
pela Fundação Gammon de Ensino, com
passagem pela Universidade de Minnesota,
nos EUA, como aluno dos cursos de Economia
Agrícola e Agronegócios, Fundador e Diretor
Executivo da FJR Consultoria. Possui mais
de 14 anos de experiência na cadeia do
agronegócio atuando em importantes
cargos de grandes empresas do agro desde
Tradings, Cooperativas, Indústrias Químicas
até Distribuição de Insumos.
PRESENCIAL CUIABÁ/MT

PALESTRANTES
CONVIDADOS

MÓDULO ONLINE

MÓDULO ONLINE

Aline Soares

Carlos Amorim

Consultora de Inteligência de Mercado

Coordenador da Área de Stress Test

Com experiência na área de inteligência de
mercado, desenvolve análises de demanda

Economista experiente com histórico de
trabalho no setor financeiro. Qualificado em

e oferta a fim de subsidiar a tomada de
decisão de áreas estratégicas, como trading
e M&A. Trabalhou nos principais setores da
economia brasileira: bancário, agronegócio
e mineração. Fez graduação e mestrado
em economia pela ESALQ/USP, MBA em
Agronegócios pelo PECEGE/USP, e faz
doutorado em administração na FEA/USP.

risco de crédito, economia agrícola, gestão
de riscos, econometria e ciência dos dados.
Mestre em economia aplicada ESALQ/USP,
MBA em gestão de negócios PECEGE/USP
e doutorando em Economia Aplicada
ESALQ/USP.
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