


Segunda Feira (23.05) 
14h às 16h - Assembleia Geral de Associados

▪ Apreciação do relatório da gestão (Ano 1)
▪ Balanço 2021
▪ Renovações CCT: Sinaero, SNA, Sintargs
▪ Planejamento estratégico
▪ Assuntos gerais
▪ Encerramento



16h - Painel
Transformação Digital nos Negócios



Bruno Ricardo de Vasconcelos

Sócio e principal executivo da SANA AGRO AÉREA, 
aerogrícola que recém anunciou a total digitalização 
dos seus processos de negócio. É gestor de recursos 
de terceiros registrado na CVM com certificação CGA 
(Certificação de Gestores da ANBIMA). Foi membro e 
presidente do Conselho de Administração da 
Cooperativa de Crédito SICOOB Crediacil entre 2011 e 
2020; é membro fundador do IBRAVAG e membro do 
Conselho de Administração do SINDAG desde 2016. 
Formado em Administração pela FGV-EAESP, e 
especializado em governança coorporativa pelo IBGC.



Iuri Andrade
Formado em Relações Internacionais com 
pós-graduação em gestão de projetos e MBA em 
gestão estratégica para resultados. Trabalhou na 
área de internacionalização de empresas na 
iniciativa privada e no setor público, além de atuar 
nas áreas de planejamento estratégico e gestão de 
projetos. Atualmente faz parte da equipe de 
mercado digital da Unidade de Competitividade do 
Sebrae Nacional e é o gestor do Programa de 
Transformação Digital.



17h - Painel: Mercado mundial de combustíveis e os Impactos 
da Guerra da Ucrânia

Ana Mandelli
Especialista em logística de combustíveis. Engenheira Química de 
formação e com mais 20 anos de experiência no mercado de Distribuição 
de Derivados de Petróleo, atuou em grandes empresas como Ipiranga 
Química e Shell, com passagem pelas áreas comercial, logística e 
operações de combustíveis e lubrificantes. Por mais de 15 anos trabalhou 
com combustíveis de aviação desde a produção à entrega do produto nos 
aeroportos. Hoje responde pela Gerência de Distribuição de 
Combustíveis no Instituto Brasileiro de Petroleo -  IBP, na busca por 
melhorias ao setor aéreo brasileiro, fortalecendo-o e propondo mudanças 
visando aumentar a atratividade à investidores.



Terça Feira (24.05) - 8h e 30min

Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD): 

Os impactos na Aviação Agrícola



Ellen Carolina Silva
Sócia da Luchesi Advogados, possui mais de 20 de 
carreira sólida desenvolvida na área preventiva 
(contratos e garantias diversas), em operações 
estruturadas ligadas ao agronegócio, com ênfase no 
atendimento a grandes clientes dessa área, 
especialmente fornecedores de insumos, sementes e 
produtos agrícolas diversos. Certificada em Privacidade 
e proteção de dados pelo Data Privacy Brasil em 2021. 
Tem forte atuação na área de Direito Digital, com foco 
em privacidade e na proteção de dados pessoais 
(LGPD).



Pedro Palatnik
Bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de SP 
– PUC-SP, cursou especialização em Comunicação Corporativa pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV/SP e em Excelência em Liderança pela Fundação Dom 
Cabral - FDC.

Em 2016 tornou-se membro da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e 
Digital, órgão consultivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA e, desde 2020, ocupa o cargo de Diretor de Relações Institucionais e 
Governamentais na Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital - 
AsBraAP, entidade da qual é um dos fundadores. 

Exerce, desde 2019, o cargo de Líder Brasil de Relações Institucionais e 
Governamentais para Sementes e Agricultura Digital da Corteva Agriscience, 
tendo tido passagens ao longo de seus mais de 20 anos de carreira pela Bayer, 
Monsanto, Câmara dos Deputados, McDonald´s e Câmara Americana de 
Comércio – Amcham.



Luiz Carlos Zancanella
▪ Diretor-Presidente da Safeweb
▪ Membro titular do Comitê Gestor do Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação, vinculado a Casa Civil 
da Presidência da República.

▪ Membro do conselho da Associação Brasileira de 
Tecnologia e Identidade Digital

▪ Doutor em Ciência da Computação, UFRGS-RS
▪ Mestre em Engenharia de Software, UFRJ-RJ
▪ Professor Aposentado do Departamento de 

Informática e Estatística da UFSC-SC



9h e 45min:
 

O impacto da ESG no setor

Governança social, 
ambiental e corporativa. 



Médica Veterinária egressa da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), cursou MBA em Gestão Estratégica no Agronegócio na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atuou como gestora de propriedades 
rurais em sistema de integração lavoura-pecuária no MS e RS. Mestre e 
Doutora em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Atua como Diretora científica do Instituto Brasileiro de 
Bioeconomia (INBBIO). Professora do curso Administração em 
Agronegócios – ONLINE (IMED) e MBA em Agronegócios (IMED) na 
disciplina de Sustentabilidade. Professora da disciplina de 
Sustentabilidade no MBA em Gestão, inovação e sustentabilidade 
aeroagrícola (IMED/SINDAG). Pesquisadora do Núcleo de Estudos em 
Bioeconomia aplicada ao Agronegócio da UFRGS (NEBAGRO). 
Professora convidada da disciplina de Bioeconomia no Programa de Pós 
Graduação em Agronegócios (CEPAN/UFRGS).

Gabriela Allegretti



10h e 45min:
 

Impacto da inovação nos 
negócios: como preparar 

minha empresa?



Juliano Mazute
Mestre em Engenharia Mecânica, Head de Inovação na 
maior rede de Venture Builder do Brasil (FCJ), Pesquisador 
da Indústria 4.0 no grupo CISER e Professor Universitário 
no grupo ANIMA educação. Amplo conhecimento em 
metodologia de projetos em sistemas mecânicos e 
inovação tecnológica em produtos. Empreendeu 2x, 
captando recursos de Venture Capital e estando presente 
em 2 temporadas do Shark Tank Brasil. Como acadêmico 
cursou Desenvolvimento integrado de produtos no ITA e 
Design Estratégico na Poli.Design Milão.



11h e 30min - Programa BPA

Boas Práticas Aeroagrícolas



Cláudio Júnior Oliveira Gomes
Consultor Sênior da Metodologia do Programa BPA e Diretor Operacional do 
SINDAG. Doutorando em Administração (UNISINOS – Capes 6), Mestre em 
Indústria Criativa, formado em Administração com ênfase em Marketing, 
pós-graduado em (MBA) Gestão Empresarial e acadêmico em Ciências 
Econômicas. Atua como Diretor Operacional do SINDAG na área de relações 
institucionais em 24 Estados brasileiros e em projetos de qualificação do setor. 
É coordenador da primeira pós-graduação (MBA) em gestão, inovação e 
sustentabilidade aeroagrícola no mundo com mais de 60 alunos, 
sócio/Consultor em gestão na GR Consultoria, onde atua desde 2009 em 
empresas do ramo calçadista, metalmecanico e entidades empresariais em 
Gestão Estratégica, Processos, Inovação e Humana. Foi Conselheiro do 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Sul, 
professor de pós-graduação nas disciplinas de estratégias empresariais, 
inovação e liderança, além de orientar e participar de bancas de alunos em 
formação. Atua como palestrante e é autor do livros Criatividade na gestão 
corporativa.



14h 
 Mercado de Carbono e suas oportunidades



Giovana Alice Correa de Araujo
Reconhecida especialista em agronegócio na América Latina, com experiência relevante em mais de 25 
anos de atividade profissional no setor. Atualmente é sócia da KPMG Brasil, atuando como líder de 
mercados para agribusiness. Antes da KPMG, Giovana trabalhou no ItauBBA, um banco de investimento 
líder na América Latina, e também na MB Agro e DATAGRO, principais think tanks do agronegócio com 
sede no Brasil. Eleita como o melhor analista de equity research do Agronegócio pelo ranking do 
Institutional Investor para o Brasil e a América Latina em 2013. Experiência Profissional: Responsável 
pela desenho e execução da estratégia da KPMG no setor do Agronegócio no Brasil, Responsável pela 
cobertura na América Latina de empresas listadas na cadeia de valor de Agronegócios e Alimentos, entre 
elas: SLC Agrícola, São Martinho, Adecoagro, Cosan, Rumo, Fertilizantes Heringer, SQM, Bunge, BRF, 
JBS, Marfrig, Minerva, M Dias, Responsável pela educação de investidores nos roadshows de IPO da 
Ouro Fino (2014) e Adecoagro (2011), bem como dos esforços de IPO da JBS Foods, Biosev e 
Copersucar, Consultora líder em Planejamento Estratégico realizado para Cerradinho Bio, Caeté e 
Logum.Consultora líder em serviços regulares em Inteligência de Mercado, realizados para a Tereos, 
Cerradinho Bio, Coruripe, Albioma, Cofco, ItauBBA, ABN Amro Bank, Brookfield, RK Partners, Serviços 
de consultoria econômica para apoiar o estudo do governo brasileiro para contestar os subsídios da 
União Européia ao açúcar na Organização Mundial do Comércio (OMC).



15h - Debate final/Encerramento

▪ Parlamentares
▪ Construção de ações em conjunto com os empresários
▪ Trabalho integrando e ouvindo todos



16h e 30min  - Programação no Congresso Nacional

▪ Foto oficial no Gramado
▪ Recepção orientada
▪ Visita aos gabinetes de parlamentares


