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Os departamentos financeiros e de tesouraria 
estão passando por uma transformação 
radical, enfrentando níveis sem precedentes 
de automação de processos digitais, mudança 
nos negócios, novos riscos e alta pressão 
regulatória. Nesse contexto, manter o foco no 
panorama geral é fundamental para impulsionar 
o crescimento. No entanto, isso pode ser um 
desafio quando você precisa apagar incêndios 
todos os dias

Esta conferência foi elaborada para atualizá-lo 
sobre as últimas tendências que afetam o mundo 
dos negócios e finanças. Você terá oportunidade 
de rever as estratégias e encontrar maneiras 
de transformar seus processos e sistemas para 
maximizar o crescimento e a lucratividade.

Participe da EuroFinance para fazer benchmark 
com seus pares e descobrir as principais 
métricas que lhe permitirão melhorar a eficiência 
operacional, mitigar riscos, entender o novo 
cenário tecnológico e aumentar a agilidade em 
um mundo em constante mudança.

Impulsionando o crescimento e a inovação  
em tempos de incerteza
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Destaques do programa de 2O19

•  Brasil: no caminho da recuperação?
•  Como obter o máximo da estratégia de 

gestão de riscos
•  Financiamento: Percorrendo a linha tênue 

entre taxas e impostos
•  Revolução das Fintechs: sua tesouraria 

está preparada?
•  Voltado à otimização de caixa da empresa
•  Dominando a gestão de caixa 

internacional da América Latina
•  Guia passo a passo para configurar SSC na 

América Latina
•  Argentina: apoiando seus negócios em 

um ambiente de alto risco

Por que participar?

•  Ouça estudos de casos práticos 
oferecendo soluções de tesoureiros 
corporativos

•  Networking com um público sênior 
incomparável de mais de 43O 
profissionais de finanças e tesouraria

•  Aprenda sobre as mais recentes 
tecnologias para funções de tesouraria

•  Benchmark suas operações com 
tesoureiros de todas as indústrias

•  Beneficie-se de nosso comprovado 
histórico de previsão de tendências 
futuras



Curso pré-conferência: Fluxo de Caixa
Segunda-feira 4 novembro 2O19, O9:OO-17:3O

Panorama geral 

•  Funções do fluxo de caixa
•  Gestão de riscos
•  Visão de Liquidez
•  Relacionamentos internos e externos
•  Capacitação para entregar a excelência
•  Conheça o contexto do fluxo de caixa

Importância da previsões de caixa 

•  Aspectos preliminares da previsão de caixa
•  Objetivos e usos de previsões de caixa
•  Impactos de não realizar a previsão de caixa]
•  Projeção do fluxo de caixa

Conceitos básicos de previsão de caixa

•  Principais desafios
•  Fontes de dados
•  Processo de coleta de dados
•  Redes e conectividade
•  Uso de tecnologia
•  Simplificar a previsão de caixa 

Modelos e ferramentas de previsão de caixa

•  Metodologias de previsão de caixa
•  Os horizontes de tempo 
•  Disciplina do Processo
•  Modelos de previsão
•  Alternativas tecnológicas

Avaliação dos resultados da previsão de caixa

•  Análise de desvios
•  Análise de cenários e teste de stress
•  Tendências e mudanças de negócio
•  Precisão das previsões
•  Relatórios e métricas de feedback 

Melhores práticas de previsão de caixa

•  Dicas
•  Benchmarking
•  Uso do blockchain nas tesourarias 
•  Estudo de caso

Maximizar o valor da empresa utilizando  
previsões de caixa

•  Dia a dia da operação de caixa
•  Gerenciamento de riscos
•  Gerenciamento de working capital

Este curso não só irá definir o contexto e destacar a 
importância da previsão de fluxo de caixa no ambiente 
de negócios complexo de hoje, mas também irá 
ilustrar como otimizar os processos de previsão e 
antecipar as necessidades de captação a fim de 
agregar valor para sua Empresa.

Público-alvo

Este curso foi especialmente desenvolvido para profissionais 
envolvidos nas áreas financeiras de empresas, interessados 
em compreender conceitos de fluxo de caixa nas 
tesourarias.

Instrutores

Paulo Mantovani, PwC

Milena Alvarez, PwC
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O8:OO  Registro e abertura da exposição

O9:OO Mensagem de boas-vindas do presidente

  Presidida por: Serafim de Abreu Junior, VP, COO, IBM,  
& President, IBEF São Paulo

O9:1O  Brasil: no caminho da recuperação?

  A comunidade empresarial recebeu bem a ascensão de Bolsonaro ao poder 
e os mercados estavam otimistas com a perspectiva das tão necessárias 
reformas. No entanto, a economia ainda é fraca. É provável que as reformas 
tributária e previdenciária sejam aprovadas no Congresso, mas elas terão 
que ser suficientemente significativas para acalmar as preocupações 
com a dívida. Infelizmente, as tensões internas não são o único motivo de 
preocupação. Uma possível desaceleração nas principais economias, risco 
geopolítico, especialmente na guerra comercial entre China e EUA e aumento 
da regulamentação, são apenas alguns dos riscos que podem ameaçar o 
futuro do Brasil. Do lado positivo, o novo acordo entre a UE e o Mercosul deverá 
impulsionar a economia do país, e as discussões sobre a conversibilidade 
monetária aumentam as esperanças de maior estabilidade. Nesta sessão, 
veremos o que esperar e como nos prepararmos.

  Fernando Honorato, Economista-Chefe e Diretor do Departamento de 
Pesquisas e Estudos Econômicos, Bradesco

O9:5O  Food for thought

  O que torna um departamento de finanças diferente de quase qualquer outro 
que você já viu antes? O modelo de negócios inovador de uma empresa e uma 
taxa de crescimento anual de 100% certamente exige uma abordagem não 
tradicional. Para conseguir isso, finanças estabelecem políticas e produtos 
para apoiar a empresa e toda a cadeia de valor. Nesta sessão, ouviremos sobre 
os valores e a tecnologia implementados por um departamento de finanças, 
onde 10% da força de trabalho tem formação em tecnologia. Isso inclui 
vários cientistas  de dados que usam AI para modelagem, Bots para executar 
tarefas de rotina, como conformidade fiscal e aprendizado de máquina para 
dar suporte a clientes e fornecedores. Saiba mais sobre o estilo, a cultura e a 
tecnologia inovadores da política que permitiram que essa empresa facilitasse 
as transações e as tornasse mais eficientes, ao mesmo tempo em que aprimora 
a percepção da marca.

 Diego Barreto, CFO, Ifood

1O:4O  Coffee break e exposição

Sessões plenáriasDia 1

Terça-feira  
5 de novembro

11:1O  Sua estrutura de capital está alinhada à sua estratégia de negócios?

  Além dos cálculos, a estrutura de capital correta é aquela que melhor apoia a 
estratégia de negócios de sua empresa. Esta empresa tem grande experiência 
na emissão de títulos nos mercados local e internacional. Algumas dessas 
transações foram realizadas em um clima de volatilidade global e instabilidade 
política. O CFO orienta-nos, através do processo de tomada de decisão, como 
decidir qual a melhor estrutura de capital para a sua empresa, considerandoo 
impacto no valor total, nos fluxos de caixa operacionais e no custo de capital.

  Pedro Freitas, CFO, Procurement & Corporate Affairs VP, Braskem

11:5O  Fusões e Aquisições: integração ou luta pelo poder?

  Como realizar o potencial identificado no momento da aquisição? Fusões e 
aquisições são complicadas, embora, paradoxalmente, financiar a operação 
possa ser a menor das preocupações. A integração e o dia a dia da empresa 
após a fusão podem ser o verdadeiro desafio. Fazer com que as empresas 
trabalhem juntas de maneira eficiente significa confrontar o gerenciamento 
com os problemas de TI, processos e pessoas para gerar sinergias de receitas 
e não somente de redução de custos. A forma como as políticas corporativas 
são compreendidas depende não apenas do país, mas também das culturas 
empresariais e pessoais. A resistência à mudança e a dinâmica do poder têm 
precedência. A retenção de funcionários pode ser um problema e os estilos de 
comunicação são fundamentais. Tendo experimentado seu quinhão de fusões 
e aquisições, este painel fornece dicas importantes sobre como gerenciar os 
aspectos críticos para garantir uma integração bem-sucedida para entregar o 
valor esperado no momento da aquisição.

  Wilson Fernandes, CFO Brasil, ESPN

12:3O Almoço

Siga-nos no Twitter
@EuroFinance  |  #EuroFinance

Curta nossa página
eurofinance.com/facebook

Faça parte do grupo
eurofinance.com/linkedinlatam
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  Presidida por: Gilson Carvalho, CFO, Entrevias Concessionária de Rodovias

14:1O  Obtendo o máximo da estratégia de gestão de riscos

  A flutuação cambial é responsável por uma parcela significativa do risco e 
dos resultados de uma empresa. Expansão internacional significa exposição 
a um maior número de moedas, e a alta volatilidade parece ter se tornado 
norma. Nesse contexto, as empresas com presença em todos os mercados 
podem achar difícil visualizar e gerenciar riscos. Centralizar exposição cambial 
e hedge geralmente é a estratégia mais eficiente. No entanto, a cobertura de 
tudo poderá sair caro. Esta tesouraria analisa as correlações entre as moedas 
para decidir de quais se proteger. Veja como o risco é rastreado globalmente. 
Também discutimos correlações cruzadas de commodities e programas de 
hedge cambial. Como o desempenho do hedging cambial é medido? Obter a 
compreensão total do risco de uma organização é fundamental para apoiar esse 
tipo de programa. 

  Marcos Arruda, Diretor de Tesouraria, Bayer
  Marcelo Belice, Manager – FP&A CoE Medical Devices, Johnson & Johnson

14:5O  Automatizando a gestão de Forex

  Os processos e planilhas manuais que tradicionalmente permitem operações 
de câmbio são caros, complexos e propensos a erros. As novas tecnologias 
incluem programas que podem ser diretamente conectados aos ERPs e TMs da 
empresa por meio da nuvem ou APIs para gerenciar front, middle e back office 
e relatórios. Isso pode não apenas ajudar a melhorar a eficiência, segurança e 
conformidade de dados, mas também permitirá o monitoramento da atividade 
e revelará oportunidades. Esta empresa automatizou o processo de negociação 
Forex de ponta a ponta, incluindo o upload e a execução de hedges, exportando 
dados para o ERP e confirmando correspondência com os bancos. Saiba como 
eles aprimoraram a funcionalidade geral, identificando a exposição e mitigação 
de riscos. 

  Vinicius Guidotti, Treasury Manager, Barry Callebaut 

15:3O  Coffee break e exposição

Sessão 1  
Um foco no riscoDia 1

Terça-feira  
5 de novembro

16:1O  Usando dados para moldar sua estratégia de hedge

  Os tesoureiros corporativos estão sendo constantemente desafiados por 
um cenário econômico dinâmico, repleto de incertezas e volatilidade. Para 
gerenciar o risco, os tesoureiros precisam avaliar minuciosamente os mercados 
financeiros e executar as negociações em tempo hábil. Nesse contexto, 
a informação desempenha um papel central. Embora os dados sejam 
onipresentes, informações relevantes e perspicazes são raras. Reunimos um 
painel de tesoureiros corporativos que usam plataformas eletrônicas para 
aprimorar seu fluxo de trabalho. Ouvimos como isso lhes permitiu analisar seu 
desempenho comercial em bases históricas, melhorar seu processo de decisão e 
suas discussões com contrapartes em torno de spreads e preços.

  Marcio Uemura, Proposition Sales, Trading, Refinitiv
  Andre Ventura Treasury Country Manager, Mercado Livre
  Rodolfo Luterman, Regional Treasurer, Archer Daniels Midland-ADM 

17:OO  Fim da sessão 1

17:3O  Coquetel de networking e encerramento do primeiro dia
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  Presidida por: Luiz Calado, CFO, Magrass

14:1O  Revolução das Fintechs: sua tesouraria está preparada?

  O mercado de Fintechs do Brasil, o maior da América Latina, está mudando 
não apenas os hábitos dos clientes, mas também as instituições financeiras 
tradicionais e regulatórias. No entanto, um ambiente altamente competitivo, 
falta de regulamentação, acesso a financiamento, escalabilidade, baixa qualidade 
e segurança dos dados são alguns dos desafios enfrentados. As empresas, por 
sua vez, precisam dos controles que os bancos oferecem. Como as tesourarias 
estão avaliando quais Fintechs usar? Quais são os benefícios e riscos? Veja as 
últimas inovações e o que esses novos atores podem oferecer para tornar as 
operações financeiras mais eficientes e transparentes. 

  Goldwasser Pereira Neto, CEO & Founder, Accountfy 
  Camillo Telles, CEO & Founder, Antecipa
  Fernando Lobo, Treasury Director South America, BASF
  Anderson Thees, Managing Partner, Redpoint eventures

14:5O  Espelho, Espelho meu, qual é o método de pagamento mais justo de todos?

  Métodos de pagamento estão em alta no Brasil. Novos métodos parecem surgir 
quase diariamente e as empresas se esforçam para analisá-los e adotá-los 
com bastante rapidez. A concorrência no Brasil é feroz e nem todos os novos 
participantes sobreviverão. Os bancos devem fazer parceria com as Fintechs 
em vez de tentar competir com elas? Quais métodos de pagamento devem ser 
implementados pelos tesoureiros? Quais são os benefícios e riscos? Três dos 
principais intervenientes nesse novo cenário de pagamentos falam de sua visão 
para o futuro, novos produtos, desafios que enfrentam e como os pagamentos 
podem ser usados para envolver seus clientes. Também discutimos sobre como 
lidam com o risco de fraude e a segurança cibernética.

  Carmen Pedroso, Coordenadora de Finanças D2C, Electrolux
  Rodrigo Furiato, Diretor de Wallet, Mercado Pago
  Felipe Gonçalves, Director, Global Business Development, Payu

15:3O  Coffee break e exposição

Dia 1

Terça-feira  
5 de novembro

Sessão 2 
Um foco na tecnologia

16:1O  O papel do CFO na nova economia: convertendo análise financeira em 
insights de negócios

  A maioria dos departamentos de finanças e de tesouraria está adotando 
tecnologias emergentes, como automação de processos robóticos (RPA), para 
reduzir custos, mitigar riscos e melhorar o cumprimento das normas. Machine 
learning e inteligência artificial, por sua vez, podem fornecer informações mais 
detalhadas sobre muitos aspectos de suas operações, tais como eficiência do 
capital de giro, cadeias de suprimento, gestão de despesas e Analytics. O excesso 
de dados é marcante, porém, como convertê-los em insights que realmente 
podem te diferencia? A nova economia tem alterado produtos e serviços e a 
própria maneira de se chegar ao mercado. Como fica a função do CFO neste 
novo ambiente de negócios? Como o escopo e perfil do líder de finanças deve se 
ajustar? Quais oportunidades existem para o profissional de finanças? 

  Paulo Mendes, CFO, SAP

17:OO  Fim da sessão 2

17:3O  Coquetel de networking e encerramento do primeiro dia
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O8:OO  Registro e abertura da exposição

O9:OO Mensagem de boas-vindas do presidente

  Presidida por: Vivianne Valente, Diretora Executiva de Finanças,  
Tecnologia e Serviços Compartilhados, Grupo Tigre

O9:1O  Gerenciando tesouraria em uma empresa de alto crescimento

  O MercadoLivre é uma das empresas mais inovadoras, e de alto crescimento da 
América Latina. Só o Brasil tem 48 milhões de usuários e gera US$ 84O milhões 
de receita líquida. Isso não ocorre sem desafios para sua tesouraria. A tecnologia 
é estratégica para a empresa, e a tesouraria não pode ficar para trás em termos 
de automação. Digitalização é fundamental para evitar os riscos das operações 
manuais e lidar eficientemente como grande volume de transações. Outro 
desafio é acessar o financiamento no Brasil para dar suporte ao crescimento. A 
Tesouraria do MercadoLivre atua como um verdadeiro parceiro para o negócio, 
implementando estratégias e produtos para financiar clientes e fornecedores, 
ao mesmo tempo em que melhora o capital de giro da empresa. Nesta sessão, 
veremos a melhor prática de tesouraria de uma das empresas de mais rápido 
crescimento na América Latina. 

  André Estefan Ventura, Treasury Country Manager, Mercado Livre

O9:5O  Levando seu SSC para o próximo nível com RPA e IA

  Na busca pela redução de custos, agilizar processos e aumentar o controle, as 
empresas há muitos anos concentram suas operações em Centros de Serviços 
Compartilhados. Quais as novidades? As Tesourarias agora esperam mais deles: 
serviços melhores e mais rápidos, escalabilidade e maior valor comercial. O risco 
e o custo do trabalho são altos no Brasil, e a nova legislação limita o número de 
horas de trabalho. Esse não é um problema na era digital. RPA e IA podem levar 
o SSC a novos níveis de velocidade, segurança e eficiência. Veremos as últimas 
tendências. 

  Flavio Feltrin, Head of SSC, Algar
  Gustavo Matsumoto, Diretor Corporativo de Finanças, Algar

1O:3O  Coffee break e exposição

Dia 2

Quarta-feira  
6 de novembro

Sessões plenárias

11:OO  Rumo à otimização de caixa em toda a empresa

  Uma estratégia de tesouraria bem-sucedida pode responder às mudanças nas 
demandas dos negócios. Isso requer flexibilidade, além de ter as estruturas 
de liquidez corretas, parceiros e serviços bancários para dar suporte a clientes 
e fornecedores. Programas de financiamento da cadeia de suprimentos e 
factoring podem ser úteis, mas complexos. Trabalho intensivo, faturamento 
baseado em papel e reconciliação manual não são incomuns. Nesta sessão, 
ouvimos sobre as tecnologias mais recentes para entender melhor os fluxos de 
caixa e as estratégias de design para sua implantação, alinhando as metas da 
empresa e criando programas que beneficiam todos os atores do ecossistema. 
Isso também pode fornecer segurança aprimorada. Ouça as últimas inovações 
que ajudarão você a implementar a otimização de caixa em toda a empresa. 

11:4O  Regulamentação para acelerar a inovação

  Com as novas tecnologias surgem novos desafios que nem sempre são 
contemplados nas estruturas legais existentes. Mas a regulamentação, embora 
necessária, é uma faca de dois gumes. Ela pode atuar tanto como facilitador 
e impulsionador da inovação, ou como barreira às novas oportunidades de 
negócios. Quais são os planos do governo para promover novas tecnologias, 
tais como IA, Blockchain, open banking e análise de dados? Que medidas eles 
estão tomando para garantir a segurança de seus usuários? Veja a nova agenda 
de digitalização da agência reguladora, e como isso afetará as empresas e suas 
tesourarias. 

  Ingrid Barth, Founder, Linker & Director, Abfintechs

12:2O Almoço
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  Presidida por: Silvia Mello, Tesoureira, Martin Brower Brasil

14:1O  Financiamento: percorrendo a linha tênue entre taxas e impostos

  O financiamento subsidiado foi bom enquanto durou, mas criou distorções de 
mercado, significando financiamento barato para alguns, e maiores spreads e 
taxas para outros. Os bancos privados estão começando a oferecer empréstimos 
de longo prazo, mas estão exigindo mais garantias em contrapartida. O custo 
dos fundos é relativamente baixo no Brasil, mas o impacto dos impostos é 
considerável, e muitos optam por financiamento entre empresas ou injeções 
de capital. Nesta sessão, veremos como as empresas avaliam alternativas 
de financiamento locais e off-shore e os custos associados. Quais fontes não 
relacionadas ao comércio são as mais eficientes? Como administrar de maneira 
mais eficiente as necessidades de financiamento de curto e longo prazos?

  Breno Polli, CFO, Coty Brazil
  Glaucio Barros, CFO, NCR Brazil

14:5O  A melhor clínica fiscal

  O complexo sistema de tributação do Brasil tem consequências para a 
tomada de decisões de negócios das empresas. Os custos de financiamento, 
investimento e cadeia de suprimentos podem ser significativamente afetados 
se a regulamentação fiscal não for adequadamente entendida. Formas de 
repatriar dinheiro, imposto retido na fonte e regras de preços de transferência 
devem ser cuidadosamente consideradas. A potencial reforma fiscal do imposto 
sobre o rendimento das sociedades e do sistema do IVA seria benéfica para os 
investidores. As mudanças do IOF nas transações de exportação também estão 
causando debates acalorados. Este diretor de impostos, com sólida experiência 
em finanças e tesouraria, dá dicas de como ser mais eficiente em termos de 
impostos no Brasil. 

  Ivan Ferreira, Tax & Customs Director, Siemens 

15:3O  Coffee break e exposição

Dia 2

Quarta-feira  
6 de novembro

Sessão 1  
Um foco no financiamento

16:1O  Financiamento da cadeia de suprimentos: abraçando o desafio

  O financiamento da cadeia de suprimentos libera liquidez para o fornecedor, que 
poderá se beneficiar da melhor capacidade creditícia de um comprador e obter 
menores custos de financiamento. Para o comprador, isso não é apenas uma 
fonte de liquidez e uma ferramenta para negociar prazos de pagamento mais 
longos com os fornecedores. É uma maneira de fortalecer o relacionamento de 
longo prazo. No entanto, a implementação nem sempre é fácil, e os bancos são 
seletivos em relação aos fornecedores que financiam. Atualmente, há novas 
plataformas flexíveis e multiprodutos que permitem que as tesourarias sejam 
plug and play, facilitando as interfaces sem perder o relacionamento com seus 
bancos. Além disso, essas plataformas criam mercados eletrônicos, ampliando 
o grupo de financiadores e fornecedores que podem acessá-las. Veja como as 
inovações mais recentes podem ajudá-lo a otimizar o capital de giro, bem como 
reduzir os níveis de riscos e dívidas em seu balanço patrimonial. 

  Thalles Weber Pereira, Treasury Manager, Saint-Gobain

16:5O  Acelerando o capital de giro

  Em um ambiente de crédito mais apertado e expansão global, a otimização 
do Capital de Giro é fundamental. No entanto, para conseguir isso, toda a 
organização precisa estar engajada nesse esforço. Entender o custo de usar 
o balanço ao dar um prazo de pagamento a um cliente ou fornecedor, as 
alternativas disponíveis poderão afetar significativamente o resultado final. 
Esta empresa fala sobre as métricas estabelecidas para medir o Capital de Giro, 
mudanças nos KPIs para promover engajamento interno, melhorias nos prazos 
das contas a pagar e a receber e as soluções de financiamento alternativas 
utilizadas, incluindo securitização, SCF e CRAS. 

  Fernando Lobo, Treasury Director South America, BASF 

17:3O  Fim da conferência
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  Presidida por:  
Victor Oliveira, Regional CFO, Latin America, GSK Consumer Health Care

14:1O  Dominando a gestão de caixa internacional da América Latina

  Gerenciar tesouraria na América Latina não é para aqueles de coração fraco. A 
volatilidade das montanhas-russas, falta de presença de bancos homogêneos, 
mudanças regulatórias e restrições que destroem qualquer sonho de eficiência 
são apenas alguns dos problemas mais comuns. Dito isso, a tendência para 
centralização é incontrolável. Então, como as tesourarias estão gerenciando 
nesse ambiente? Como elas cumprem as políticas e estratégias de padronização 
da matriz? Tirar dinheiro do Brasil via reserva de tesouraria é muito caro em 
termos de impostos, mas deixá-lo lá é um risco. Participe desta sessão para 
descobrir como a tecnologia está ajudando esta empresa que possui operações 
em toda a região, e em quais áreas é preciso adaptar as estratégias aos 
mercados locais. Quais plataformas regionais estão disponíveis? Qual é a melhor 
maneira de ter visibilidade e movimentar e retirar fundos com eficiência? 

  Felipe Cabral da Costa, Head de Tesouraria para América Latina, Akzo Nobel

14:5O  Guia passo a passo para configurar SSC na América Latina

  Um dos aspectos mais assustadores do lançamento de uma SSC é a política 
envolvida. Mesmo que os benefícios sejam claros, o sentimento de perda de 
poder para alguns e a realocação de recursos precisam ser resolvidos. Depois, há 
as questões de localização, quais serviços serão fornecidos, quais sistemas serão 
necessários e qual gerenciamento de mudanças será envolvido. Acordos de 
Nível de Serviço, KPIs e ROI devem ser estabelecidos. Esta empresa passou com 
sucesso por tudo isso, e compartilhará as lições aprendidas.

  Ramona Linsmayer, Head of Accor Shared Service Center, Accor Brazil

15:3O  Coffee break e exposição

Dia 2

Quarta-feira  
6 de novembro

Sessão 2 
Um foco na América Latina

16:1O  Escolhendo o parceiro certo: detalhes de um processo de RFP

  Encontrar o banco parceiro certo no Brasil não é tarefa fácil. Considerando 
que as empresas querem manter o número no mínimo, nenhum banco tem 
cobertura regional total, e nem todos têm serviços homogêneos ou um ponto 
de contato entre os países. Além disso, certos pagamentos, como impostos ou 
folhas de pagamento, não podem ser executados por todos os bancos. Nesse 
contexto, a condução de uma exaustiva RFP é fundamental. Esta empresa 
passou por esse exercício e veremos as lições aprendidas. Eles compartilharão 
o que foi incluído na proposta, darão dicas sobre como escrevê-la, como avaliar 
candidatos, e o que fez a diferença nos casos em que a diferença dos valores 
entre as ofertas eram desprezíveis. 

  Renato Novais, Head of Treasury and Insurance Risk Management, ABB 

16:5O  Argentina: apoiando seus negócios em um ambiente de alto risco

  Parece não ter fim a instabilidade permanente da Argentina. A melhoria 
relativa deste ano foi aniquilada pela incerteza política. O medo de um retorno 
às políticas protecionistas aprofundou a crise financeira da Argentina. Os 
eventos que levaram o país à recessão, desvalorização, inflação alta e contração 
do mercado de crédito ainda estão impactando as empresas. O custo de 
financiamento e hedge continua alto. No nível de gerenciamento de caixa, o país 
promove operações digitais, mas os impostos sobre as transações significam 
que o dinheiro ainda é amplamente utilizado. Participe desta sessão para ouvir 
uma perspectiva do futuro e das melhores práticas neste ambiente complexo. 
Como os tesoureiros gerenciam capital de giro, financiamento de vendas e 
gerenciamento de risco de câmbio? 

  Mauro Rial, CFO South America, Accor
  Robson Faria, CFO, Latin America, Glenmark Pharmaceuticals
  Mauricio Fernandes, CFO, South Latin America, Mastercard

17:2O  Fim da conferência
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Oportunidades de  
patrocínio e exposição
Se você tiver produtos ou serviços para oferecer a 
tesoureiros corporativos, então esta é a plataforma 
ideal para mostrar seus produtos e soluções para o 
nosso público de nível sênior.

Oferecemos alternativas e soluções personalizadas 
para que seupatrocínio possa ser potencializado ao 
máximo, de acordo com o seu orçamento e 
objetivos.

Fale conosco
Para discutir como podemos ajudar, por favor, 
contate: 

Dale Coskery 
Chefe de Relações Estratégicas
+44 (O)7788 582352 
dalecoskery@eurofinance.com

Innovation Alley

São Paulo

Siga-nos no Twitter
@EuroFinance  |  #EuroFinance

Curta nossa página
eurofinance.com/facebook

Faça parte do grupo
eurofinance.com/linkedinlatam

Principal patrocinador oficial  

Queremos ser o primeiro Banco para os clientes, 
oferecendo soluções e serviços de acordo com 
os seus diferentes perfis. Para isso, vivemos um 
rápido avanço na transformação da Organização, 
passando a ser, além de um Banco de produtos, um 
Banco de relacionamento, unindo o tradicional com 
o que há de mais moderno para proporcionar aos 
clientes uma gama de facilidades que atenda às suas 
necessidades.

Contamos ainda com Segmentos especializados 
no atendimento a empresas dos mais diversos 
tamanhos e segmentos de negócio, que oferecem 
diferenciais estratégicos e ampla estrutura montada 
exclusivamente para conduzir o relacionamento. 

Além disso, oferecemos uma vasta gama de 
produtos e serviços de cash management para 
atender a necessidade de cada cliente de forma 
personalizada. 

Temos o cliente no centro das prioridades da 
Organização e pautamos as nossas ações de maneira 
a melhorar sua experiência. Para isso, investimos 
fortemente em tecnologia, nos posicionando na 
vanguarda da indústria financeira.

Antonio Gualberto Diniz 
Diretor: +55 11 3684 7336 
antonio.diniz@bradesco.com.br

Sérgio Saraiva 
Gerente Local e Global Cash Management 
e Client Referrals : +55 11 3684 6483 
sergio.saraiva@bradesco.com.br

Patrocinador de tecnologia 

Expositores  

Apoio 



DepoimentosLocal

“Evento espetacular que reúne pessoas com grande 
conhecimento, passando dicas que nos ajudam em 
tomadas de decisões. Saí do evento e já fiz algumas 
alterações importantes dentro das atividades de 
tesouraria e fechamento de câmbio.”

—  Lígia Moreira, Financial Manager,  
Continental Automotive Do Brasil Ltda

“Conferência de alto nível que abordou pontos 
importantes no que tange o tema Estratégia Financeira 
e conseguiu sintetizar bem o assunto sobre o futuro das 
Tesourarias Globais.”

—  Wellington Alvarenga Rosa, Supervisor  
Financeiro, Yamaha Motor do Brasil

“Gostei muito do evento, muito bem conduzido e com 
a presença de palestrantes de nome no mercado, a 
EuroFinance está de parabéns!”

—  Edmar Rodrigues dos Santos,  
Financial Manager, Pepsico

“Encontro indispensável para a comunidade financeira.”

—  Cássio Cunha, Plant Finance  
Analyst, Procter & Gamble

11Gerenciamento Internacional de Finanças, Tesouraria e Riscos

“Evento é muito bem distribuído em diversos tópicos 
atuais e por isso é uma boa fonte de entendimento e 
comparações no mercado.”

—  Maria Cláudia Maciel de Oliveira,  
South America – SeniorTreasury Manager, Eaton

“Uma grande oportunidade de se inteirar sobre as 
melhores e mais modernas práticas de tesouraria, 
usadas por grandes cias além de um excelente 
ambiente para networking.”

—  Rodrigo Castro, Treasury Coordinator,  
A Schulman Plásticos do Brasil Ltda

Tivoli Mofarrej - São Paulo

Alameda Santos, 1437, Cerqueira César, O1419-OO1, São Paulo 
T: + 55 11 3146 59OO  |  reservations.tspm@tivolihotels.com

Faça sua reserva de hospedagem.

Para tarifas preferenciais, preencha o formulário em anexo 
e envie-o por e-mail para reservations.tspm@tivolihotels.
com. Se preferir, você pode entrar em contato com a equipe 
de reservas do hotel, reservations.tspm@tivolihotels.com 
informando que você está participando da conferência 
EuroFinance.

A EuroFinance aconselha-o vivamente a reservar o seu 
alojamento com a maior antecedência possível, uma vez que 
os quartos estarão sujeitos à disponibilidade no momento da 
reserva.
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Não perca o prazo de inscrição antecipada! 
Inscreva-se até o dia 2O de Setembro de 2O19.

Oferecemos uma variedade de descontos para reservas de 
grupos, clientes fiéis, clientes de nossos patrocinadores e muito 
mais. Para descobrir como obter o melhor preço, entre em 
contato com nossa equipe de marketing pelo telefone  
+44 (O)2O 7576 8555 ou marketing@eurofinance.com. 

Como se inscrever

Faça sua inscrição online:  

www.eurofinance.com/brasil

Importante

A EuroFinance lamenta que consultores contábeis e financeiros 
não serãoautorizados a frequentar este curso e recusará a 
admissão com esta base.

Preços em dólar

Membros de tesourarias empresariais ou que exerçam funções na área financeira em empresas

Inscrição antecipada 
(Inscreva-se até  
2O de Setembro)

Inscrição completa

Conferência de 2 dias US$ 1,685 US$ 2,345

Conferência de 2 dias + curso de treinamento* US$ 2,335 US$ 3,195

Curso de treinamento* US$ 65O US$ 85O

* Curso de treinamento pré conferência

Instituições financeiras, fornecedores de sistemas, consultores, advogados e contabilistas

Inscrição antecipada 
(Inscreva-se até 13 de Setembro) Inscrição completa

Conferência de 2 dias US$ 1,855 US$ 2,525

Conferência de 2 dias + curso de treinamento* US$ 2,5O5 US$ 3,375

Curso de treinamento* US$ 65O US$ 85O

* Curso de treinamento pré conferência

Use este código no 
momento da inscrição: WEB


