CURSO

Financiamento Inteligente
no Agronegócio
Curso online específico para quem quer entender a evolução
do sistema de financiamento do agronegócio, as principais
fontes de recursos, funcionamento do mercado financeiro
e de captais, estruturas e modalidades de operações.
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Ao longo dos últimos 50 anos, o agronegócio brasileiro vem construindo um contínuo processo de desenvolvimento, se tornando um dos principais fornecedores de alimentos, ﬁbras e
energia, tanto para o mercado interno, quanto para o mundo.
Para alcançar esta posição de destaque, muitos recursos foram direcionados ao longo dos
anos, inicialmente através das políticas públicas, chegando aos dias atuais, onde o mercado de
capitais vem se tornando cada vez mais relevante ao setor.
Para entender de que forma se deu esta evolução, algumas perguntas são recorrentes e
iremos respondê-las neste curso, como:
• Como tem sido a evolução do sistema de ﬁnanciamento do setor, sejam eles através de instituições ﬁnanceiras (com recursos públicos ou privados), empresas comerciais e mercado de
capitais?
• Quais são as principais fontes de ﬁnanciamento do agronegócio?
• Como estruturar operações voltadas para o mercado de capitais, como CRA, FIDC, FIAGRO?
• Qual a importância do ﬁnanciamento verde e quais as formas de acessá-lo? CPR Verde, PSA,
Critérios ESG na visão dos investidores?

POR QUE VOCÊ DEVE FAZER ESSE CURSO
Esse é um curso com duração de 04 semanas, aulas ao vivo e Certificação em
Curso de Extensão pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio - IBDA em parceria com a AgroSchool. Revisamos a ementa deste curso para abordarmos os temas mais atuais referentes a Financiamento no Agronegócio. Para
isso, contamos com um time de peso, com professores com profunda experiência
de mercado, que farão a diferença no seu aprendizado.

PRA QUEM É ESSE CURSO
Profissionais que atuem com financiamento no agronegócio, em entidades
como: instituições financeiras, cooperativas agrícolas, fornecedores de máquinas, implementos e insumos, indústrias, distribuidores, startups, agentes do
mercado de capitais, escritórios de advocacia e todo o público, que tenha interesse em entender o sistema de financiamento do agronegócio.

COMO SERÁ O CURSO
As aulas acontecem às Terças, Quartas e Quintas ao vivo (via Zoom), mas
também são gravadas e disponibilizadas em plataforma com acesso a
todos os alunos. Aulas das 18h30 às 20h30 (horário de Brasília).
A carga horária é de 22 horas e são 4 semanas de duração.
São 11 aulas de 2 horas cada. As aulas serão gravadas e disponibilizadas
na Plataforma Hotmart, ficando disponíveis por período de 6 meses para
acesso.
Ambiente de interação entre alunos e professores.
Certificação em Curso de Extensão pelo IBDA.

CRONOGRAMA - CURSO ONLINE
VOCÊ AO LADO DE GRANDES NOMES DO MERCADO AGRO
Quem serão seus professores no curso Financiamento Inteligente
no Agronegócio

Profª. Ana Luci Grizzi

Prof. David Marco Telio

Prof. Guilherme Pessini

Prof. Ivan Wedekin

Prof. José Alves Ribeiro Jr.

Prof. José Carlos Vaz

Prof. Luiz Antonio

Prof. Marcelo Winter

Digiovani

Prof. Marcos Fava Neves

Profª. Marina Piccini

Prof. Renato Buranello

EMENTA
Aula 01: Regime Jurídico dos Sistemas Agroindustriais
Prof. Renato Buranello
Entenda a origem do agronegócio, o conceito de cadeia agroindustrial, a relação entre
Direito e Economia, Políticas Públicas e Sistema Privado de Financiamento. Reforma do
sistema de garantias. Sistema de registros e depósito dos títulos de crédito.

Aula 02: Fundamentos do Mercado Financeiro e de Capitais
Prof. José Alves
Como funciona o mercado financeiro e o mercado de capitais. Diferenças e
oportunidades em cada um deles para os participantes da cadeia agroindustrial.

Aula 03: Evolução das Políticas Agrícolas no Agronegócio
Prof. Ivan Wedekin
Uma visão completa da evolução das políticas agrícolas, desde o seu surgimento,
a relação com a macroeconomia e os pilares que as sustentam no Brasil.

Aula 04: Economia dos Sistemas Agroindustriais
Prof. Marcos Fava Neves
Como funcionam as diferentes cadeias de valor, através de uma gestão
estratégica e sua relação com o financiamento do setor.

Aula 05: Política Agrícola: Crédito Rural
Prof. José Carlos Vaz
Evolução do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Cédulas de Crédito Rural.
Programas oficiais de financiamento e fomento. Garantias e crédito rural.

Aula 06: Política Agrícola: Seguro Rural
Prof. Luiz Antonio Digiovani
Evolução do Programa de Seguro Rural (PSR). Programa de Garantia da Atividade
Rural (Proagro). Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC).

Aula 07: Crédito e Risco no Agronegócio
Prof. Guilherme Pessini
Princípios básicos de concessão de crédito e análise de riscos por parte dos credores,
independente da origem dos recursos, sejam eles públicos ou privados.

Aula 08: Financiamento Privado do Agronegócio
Prof. Marcelo Winter
Decifrando as siglas que suportam as operações de financiamento privado do
agronegócio. Títulos de Crédito do Agronegócio (CPR, CDA/WA, CDCA, LCA, CRA, CIR).

Aula 09: Financiamento Comercial no Agronegócio
Profª. Marina Piccini
O papel e a importância do financiamento comercial no agronegócio,
através das operações estruturadas de Barter.

Aula 10: Financiamento através do Mercado de Capitais
Prof. David Telio
A evolução do sistema de financiamento privado, através das operações
estruturadas voltadas ao mercado de capitais (CRA, FIDC, FIAGRO).

Aula 11: Financiamento Verde
Profª. Caroline Prolo
Mudanças Climáticas e Financiamento Agro. Fundamentos e boas práticas
ambientais, sociais e de governança (ESG). CPR Verde e PSA.

Financiamento Inteligente
no Agronegócio

CALENDÁRIO DAS AULAS

Horário das aulas ao vivo: Das 18h30 às 20h30 (horário de Brasília)

Dia 09.11

Dia 10.11

Dia 11.11

Aula 01
Regime Jurídico
dos Sistemas
Agroindustriais

Aula 02
Fundamentos do
Mercado Financeiro
e de Capitais

Aula 03
Evolução das
Políticas Públicas
no Agronegócio

Dia 16.11

Dia 17.11

Dia 18.11

Aula 04
Economia dos Sistemas
Agroindustriais

Aula 05
Crédito Rural

Aula 06
Seguro Rural

Dia 23.11

Dia 24.11

Dia 25.11

Aula 07
Crédito e Risco
no Agronegócio

Aula 08
Financiamento Privado
do Agronegócio

Aula 09
Financiamento
Comercial do
Agronegócio

Dia 30.11

Dia 01.12

Aula 10
Financiamento
através do Mercado
de Capitais

Aula 11
Financiamento Verde

terça-feira

terça-feira

terça-feira

terça-feira

quarta-feira

quarta-feira

quarta-feira

quinta-feira

quinta-feira

quinta-feira

quarta-feira

Observação: Todas as aulas ao vivo serão gravadas e ficarão disponíveis na plataforma
Hotmart por 6 meses a partir da data de início do curso.

R$ 2.400 ou
12x de R$ R$ 233,83* no cartão

Pagamento através de
Cartão de Crédito, Boleto
Bancário, Débito Bancário,
PayPal, entre outras.

COMO GARANTIR SUA VAGA

O curso Financiamento Inteligente no Agronegócio
começa no dia 09 de Novembro de 2021.

As inscrições podem ser feitas pelo site.
Para dúvidas, entrar em contato através do
e-mail barbara@direitoagro.com.br

*Acrescido de taxa de juros cobrada pela plataforma

INVESTIMENTO

SIGA E SAIBA MAIS

www.agroschool.com.br
@agroschoolbrasil

www.direitoagro.com
@ibda.direitoagro

