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de Finanças Estruturadas em São Paulo. O BNDES foi represen-

O congresso foi dividido em oito painéis temáticos que abarcam a 
, 

Agronegócio, Infraestrutura, Investidores, Pequenas e Médias Em-
presas, Ativos Alternativos, Imobiliário e Arranjos de Pagamento. 

Programação:

26 de junho de 2019

Painel: Fintechs

 foram discuti-
dos temas como a captação de recursos das  no mercado de 

regulatório das  e a relação das 
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Painel: Agronegócio

-

Temas: O agronegócio tem um grande potencial, mas ainda apre-
senta uma participação modesta no mercado de capitais. Com base 

Painel: Infraestrutura

-
-

dos no painel, com destaque para a apresentação de Eliane Lustosa, 
que falou das iniciativas do BNDES no mercado de capitais.

Painel: Investidores

-

Temas: Foi discutida participação de investidores institucionais e 
aos 
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investidores institucionais, o impacto da manutenção do incentivo 
-

dade desses mercados para aumentar a liquidez. Já na discussão so-

 
e a comparação do investimento em produtos estruturados com o 
investimento em  brasileiros no exterior surgiram no debate.

27 de junho de 2019

Painel: Pequenas e Médias Empresas

-
-

Temas: Embora o patrimônio líquido dos Fundos de Investimento em 
-
-

capital de giro para investimento de médio e longo prazo, a escassez 
-

tor nesses fundos e o impacto da plataforma eletrônica nesse segmento.

Painel: Ativos Alternativos
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Temas: O painel abordou os FIDC de créditos inadimplidos e de 

foram abordadas. Os FIDC de crédito inadimplido são necessaria-

mente não padronizados, e as empresas do setor estão se associando 

funcionamento do mercado de crédito foi debatida, assim como ca-

Painel: Imobiliário

-

Temas: Foram discutidas as amarras ainda presentes na estrutura 

-

meio do mercado de capitais, a capacidade da LIG de produzir um 

salto qualitativo nesse mercado e o 

para o crescimento da participação das .

Painel: Arranjos de Pagamento

Temas: Diante das mudanças recentes em curso no ambiente com-

considerando, ainda, o cenário atual dessa indústria no mundo, a 
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análise do papel e do comportamento esperados da securitização de 
recebíveis de arranjo de pagamento no futuro próximo marcou as 

-
mediar investidores e captadores de recursos e os impactos da ten-

do processamento de dados.

Relevância do congresso para 
a atuação do BNDES

de captação de recursos no mercado, sendo fundamental o acom-
panhamento dos diversos segmentos de mercado e de cada instru-
mento. Nesse contexto, o congresso contribuiu ao trazer relevantes 

Além disso, o BNDES tem, como um de seus objetivos, apoiar e de-
senvolver o mercado de capitais nacional, e a subscrição de quotas 
de FIDC consiste em uma das formas de apoio utilizadas pelas equi-
pes integrantes da Área de Mercado de Capitais. Nesse congresso, 
foram apresentados importantes dados sobre a evolução do merca-
do de crédito nacional e discutidos casos relevantes que contribuem 
sobremaneira para o conhecimento das equipes da Área de Mercado 
de Capitais.


