5ª CONFERÊNCIA ANUAL DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR KINGSMAN MIAMI
Uma percepção dos mercados de açúcar e etanol das Américas
25-26 de setembro de 2018 • Four Seasons Hotel • Miami, Flórida, EUA

Questões fundamentais para a indústria do açúcar nas Américas
•
•
•
•
•
•
•

Explore o panorama para o açúcar nas Américas, incluindo novidades e perspectivas sobre os
mercados do México, Brasil, América Central e outros
Adquira um conhecimento mais profundo sobre os desafios internacionais que estes
mercados enfrentam na situação atual de preços baixos e excesso de oferta em escala global
Saiba sobre os desafios de exportação de açúcar enfrentados pela União Europeia, Índia e
outros centros de produção em expansão
Açúcar e etanol no Brasil: equilíbrio da demanda e implantação do programa RenovaBio em
um produtor de baixo custo
Iniciativa E10 da China e a influência que o açúcar e o etanol podem ter sobre os mercados
globais
Produção e comércio do açúcar no México e os desafios do xarope de milho com alto teor de
frutose (HFCS, sigla em inglês)
Objetivos de sustentabilidade, certificação e novas tecnologias para medir e melhorar o
desempenho

Tradução simultânea inclusa - inglês/espanhol
Todas as sessões da conferência incluem tradução simultânea de inglês para espanhol.
As apresentações e os debates poderão ser acompanhados através de fones de ouvido gratuitos para
todos os participantes.
Um encontro internacional
Será uma ótima oportunidade de fazer contato com mais de 200 participantes. Participantes de
edições anteriores representaram mais de 30 países das Américas do Norte e Sul, América Central e

Caribe, Europa e Ásia. Dentre eles estão grandes produtores de açúcar, traders, corretores,
investidores, empresas de logística e tecnologia, analistas e outros profissionais da indústria.
Acesse www.platts.com/sugarmiami para conferir uma lista de empresas que participaram de
edições anteriores.
Para mais informações
Entre em contato com Ronald Berg: Tel: +1 857-383-5739 ou e-mail: ron.berg@spglobal.com
Inscrição
Ligue para a S&P Global Platts em +1 212-904-3070 ou envie um e-mail para: registration@platts.com
Faça sua inscrição até 24 de agosto de 2018 e economize US$ 300 na tarifa comercial padrão.
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PROGRAMA

1º dia: terça-feira, 25 de setembro de 2018
8:00

Cadastro e café da manhã

8:45

Boas-vindas do Presidente
Ian Dudden, Diretor de Conteúdo Global, Agricultura, S&P Global Platts

9:00

Tendências globais e mercados internacionais de açúcar
Michael Levitz, Diretor e chefe da divisão de comércio, Américas, ED&F Man Sugar

9:45

A União Europeia e o comércio de açúcar
• A situação do setor açucareiro da UE
• A decisão da Europa de liberalizar o comércio e a produção de açúcar de beterraba
• O impacto das mudanças da UE nos mercados globais de açúcar e nos fluxos comerciais
Ruud Schers, Analista, RaboResearch Food & Agribusiness

10:30 Intervalo e Networking
11:00 Açúcar e Etanol no Brasil
• O que está direcionando o açúcar e o etanol no Brasil?
• Fundamentos e dinâmica do preço do açúcar
• Paridade açúcar-etanol
• Como lidar com os baixos preços do açúcar nos mercados mundiais
• O crescente mercado do etanol no Brasil
• Perspectivas do programa RenovaBio
• Questões sobre a taxa de câmbio para produtores brasileiros
Michael McDougall, Vice-Presidente, América Latina, ED&F Man Capital Markets
Beatriz Pupo, Analista, Biocombustíveis, S&P Global Platts
12:00 E10 na China
• Demanda de açúcar e etanol na China
• Trajetória de crescimento dos combustíveis, incluindo etanol
• Barreiras comerciais, atuais e futuras

• Perspectiva para o E10 e seu impacto nos mercados globais
Aakash Doshi, Diretor, Commodities, Citi Investment Research
12:30 Almoço
2:00

Produção e mercados de etanol nos EUA
• Mudanças na política do Etanol
• Impacto do E15
• Dinâmica da produção
• Criação de mercados de exportação para o etanol combustível
• Etanol dos EUA e mercados internacionais
Bruce Pickover, Diretor Sênior da divisão global de biocombustíveis, S&P Global Platts

2:45

Açúcar no México: Produção, Exportação e Comércio
• Açúcar no México após as eleições de 2018
• Questões políticas e o NAFTA
• Produção e exportações de açúcar
Humberto Jasso, Diretor Executivo, Câmara Nacional das Indústrias Açucareira e Alcooleira do
México

3:15

Novos desafios do HFCS vs. Açúcar no México
• Açúcar sob o Acordo de Suspensão
• Importações do açúcar de milho e o impacto no consumo e dieta
• As políticas dos ingredientes alimentares nos EUA e México
Enrique Bojorquez, Presidente, Sucroliq

3:45

Intervalo e Networking

4:30

A tecnologia blockchain e o açúcar: A Internet dos alimentos e os possíveis impactos no comércio
Sumer Johal, Diretor Geral, Agralogics

5:00

Lubrificantes para a Indústria do Açúcar
• Atualizações sobre os lubrificantes na produção de açúcar
• Novas tecnologias e avanços
• Novas eficiências
Charles du Bois, Gerente Técnico Global de Lubrificantes, Puma Energy

5:30

Coquetel para Networking

7:00

Encerramento do primeiro dia

2º dia: quarta-feira, 26 de setembro de 2018
8:00

Café da manhã

8:45

Resumo do dia anterior apresentado pelo Presidente
Ian Dudden, Diretor de Conteúdo Global, Agricultura, S&P Global Platts

9:00

Crescimento, desafios e obstáculos da indústria do açúcar

• Desafios do crescimento num cenário de preços baixos e excesso de oferta
• Desafios comerciais da UE, Índia e Brasil
• Principais fatores a considerar no próximo ano
Claudiu Covrig, Ph.D., Analista Sênior, Agricultura, S&P Global Platts
9:45

Sustentabilidade e a indústria do açúcar
• Objetivos de sustentabilidade e avanços no processo de certificação
• Fundos verdes e o compromisso das marcas para apoiar a sustentabilidade
• Novas tecnologias para medir e melhorar o desempenho nas áreas de cultivo e nas usinas
• Como melhorar as condições de trabalho através de protocolos de mecanização e de proteção
pessoal
Miguel Hernández, Diretor Regional - América Latina, Bonsucro

10:15 Intervalo e Networking
10:45 A indústria do açúcar na Índia
• O auge da produção de açúcar na Índia
• As dinâmicas do açúcar na Índia
• O aumento das exportações
• O que está por vir?
Adhir Jha, Diretor Geral, Indian Sugar Exim Corporation
11:15 Pontos fortes regionais e áreas de crescimento na América Central
• Um panorama regional
• Políticas sobre o açúcar e o impacto na produção
• Esforços de diversificação
• Sustentabilidade na produção de açúcar
Mario Amador, Presidente, AICA – Central American Sugar Association
11:45 A indústria do açúcar no Peru
• Produção de açúcar
• Trajetória do açúcar no Peru
• Mercados de exportação competitivos
• Uma nova associação de produtores de açúcar e seus objetivos
Palestrante a confirmar
12:15 Encerramento da Conferência
Obs.: O programa está sujeito a alterações

