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ANTECEDENTES
O uso de tecnologias digitais, desde a telefonia celular até os aplicativos
para grandes volumes de dados e a blockchain, está chegando depressa ao
setor agrícola, rompendo barreiras de informação e criando maior
transparência e eficiência ao longo da cadeia de valor.
Ao mesmo tempo, investidores institucionais e privados mostram maior
interesse por soluções financeiras com base no mercado, como os
investimentos de impacto e os títulos verdes, para obter capital para
projetos que beneficiem as comunidades rurais e, simultaneamente,
enfrentar desafios ambientais e sociais.
Os participantes do 8.o Fórum
Consultivo sobre
Financiamento do Setor
Cafeeiro examinarão como as
tecnologias digitais e os novos
instrumentos financeiros
poderiam chegar aos
pequenos e médios
cafeicultores para melhorar seu
acesso a financiamento e
incrementar os investimentos
no setor cafeeiro como um
todo.
O Fórum proporcionará uma oportunidade de adquirir conhecimentos
sobre enfoques inovadores atualmente em desenvolvimento ou já
implementados em todos os setores de commodities agrícolas.
Os participantes também discutirão o potencial para adoção dessas
inovações no setor cafeeiro e identificarão as barreiras que precisam ser
superadas para conseguir inclusão financeira.
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PROGRAMA
09h30 – 10h00 Abertura do Fórum
Kirill Matrenichev - Presidente do Fórum Consultivo
José Sette - Diretor-Executivo, Organização Internacional do Café
Christoph Sänger - Economista Sênior, Organização Internacional do Café
“O papel da tecnologia e da inovação no financiamento do setor cafeeiro”
10h00 – 11h30 Painel 1: Inovações tecnológicas
Inovações digitais, como a blockchain, os tokens criptográficos e as
plataformas de seguro indexado, têm potencial para aumentar o acesso
ao sistema financeiro por parte dos cafeicultores, melhorando seu perfil
de risco e criando uma interface direta e eficiente com as instituições
financeiras.
Quais são as barreiras infraestruturais, institucionais e regulatórias que
precisam ser transpostas para promover a adoção generalizada de novas
tecnologias nos países produtores de café? Como poderemos fazer com
que a digitalização da cadeia de valor do café beneficie os pequenos e
médios cafeicultores?
Moderador: Por confirmar
Integrantes do painel:
Richard Counsell - Presidente & Fundador, Stable
Daniel Jones - Presidente & Fundador, bext360
Srivatsa Krishna - Presidente e Secretário, Junta do Café da Índia (por
confirmar)
Thorsten Beck - Professor Titular de Bancos e Finanças, CASS Business
School, City University, Londres
11h30 – 12h00 Café
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PROGRAMA
12h00 – 13h20 Painel 2: Instrumentos financeiros inovadores
Os investimentos de impacto, assim como os títulos climáticos e verdes,
têm o potencial de canalizar recursos adicionais para o setor cafeeiro,
apoiar investimentos na reabilitação e renovação de cafezais que
envelhecem e elevar a produtividade e a resiliência às mudanças
climáticas e seu impacto.
Como o setor cafeeiro pode se posicionar para atrair investidores,
alavancando objetivos sociais e ambientais? Como os modelos
inovadores podem ajudar a conectar emprestadores sociais, bancos
locais e pequenos cafeicultores? Qual é o potencial dos títulos verdes no
financiamento do comércio de commodities?
Moderador:
Ric Rhinehart - Diretor-Executivo, Specialty Coffee Association
Integrantes do painel:
Michaela Seimen - Estrategista de Débito Sustentável, UBS
Nicolas Tamari - Presidente, Sucafina (por confirmar)
Nick Silver - Cofundador, Iniciativa dos Títulos Climáticos
Herbert Lust - Conservação Internacional / IDH (por confirmar)

13h20 – 13h30 Observações finais: resultados e próximas etapas
Kirill Matrenichev, Presidente do Fórum Consultivo
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Inscrições
Inscreva-se para participar e compartilhe este evento dentro de sua rede:
https://8thconsultativeforum.eventbrite.co.uk
As inscrições terminam em 10 de setembro de 2018.

O QUE É O FÓRUM CONSULTIVO SOBRE
FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO?
Lançado em 2011 pela Organização Internacional do Café, o Fórum
Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro é realizado
anualmente. Tendo-se estabelecido como um importante evento do
setor, ele atrai uma grande plateia de especialistas em café dos setores
público e privado do mundo todo.
Nos últimos sete anos, o Fórum foi o ponto focal de discussões sobre uma
série extensa de tópicos, cobrindo desde a melhoria do acesso a finanças
e instrumentos de gestão de risco ao fortalecimento do papel dos setores
público e privado no confronto das limitações à produção que hoje
entravam o avanço dos cafeicultores em muitos países.
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