Objetivos e enfoques do Programa do XXII Fórum Ibero-americano de Sistemas
de Garantia e Financiamento para Micro, Pequenas e Médias Empresas.
28 a 29 de setembro de 2017 Bogotá (Colômbia)
"Inovação em sistemas de garantia e de finanças corporativas"
CONFERÊNCIAS MAGNAS E PAINÉIS
PRIMEIRA
CONFERÊNCIA:
Objetivo
Enfoque

SEGUNDA
CONFERÊNCIA:
Objetivo
Enfoque

TERCEIRA
CONFERÊNCIA:
Objetivo

Enfoque

QUARTA
CONFERÊNCIA:
Objetivo

Enfoque

PRIMEIRO
PAINEL
Objetivo

Enfoque

Conferência e saudações iniciais
Apresentação de uma autoridade do país com temática de interesse
geral relacionada com o tema principal do XXII Fórum.
Faça conferência institucional de acordo com as metas planejadas ou
slogan XXII Forum
Conferência temática
Intervenção da FNG Colômbia
Execute intervenção de acordo com os objectivos da sua instituição e
sua integração no programa do XXII Fórum
Conferência temática
Intervenção conferencista com prestígio nacional / internacional, com
objeto de referência de interesse geral e / ou relacionada com o tema
do Fórum XXII
Execute conferência de acordo com os objectivos do programa sobre o
tema do Fórum XXII
Conferência temática
Intervenção conferencista com prestígio nacional / internacional, com
objeto de referência de interesse geral e / ou relacionada com o tema
do Fórum XXII
Execute conferência de acordo com os objectivos do programa sobre o
tema do Fórum XXII
"FATORES-CHAVE PARA UM NOVO AMBIENTE EM
SISTEMAS DE GARANTIA"
Visão atual e perspectivas de fatores-chave para um novo ambiente em
sistemas de garantia antes das mudanças tecnológicas e sociais que
estão ocorrendo.
Realizar uma apresentação introdutória de dois oradores para
apresentar uma abordagem para a implementação dos princípios de
alto nível do G20 / OCDE sobre o financiamento das PME e um
quadro para medir a adicionalidade dos regimes de garantia
O que servirá como uma introdução ao Workshop nº 1
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SEGUNDO
PAINEL:
Objetivo

Enfoque

TERCEIRO
PAINEL
Objetivo

Enfoque

QUARTO
PAINEL
Objetivo
Enfoque

QUINTO
PAINEL:
Objetivo

"INOVAÇÃO NO SISTEMA FINANCEIRO EM UM
AMBIENTE DE MUDANÇA TECNOLÓGICA E SOCIAL"
Apresentar a visão, as perspectivas e a situação da inovação no sistema
financeiro a nível internacional devido às mudanças tecnológicas e
sociais que estão ocorrendo
Faça uma apresentação introdutória acompanhada por outros oradores
para desenvolver e provocar comunicações / comentários adicionais
para expressar a visão e a perspectiva das diferentes partes
interessadas: reguladores, bancos, órgãos de garantia, desenvolvedores
de ferramentas e aplicações, etc. Com foco especial em legislação,
produtos e aplicações.
“OS SISTEMAS DE GARANTIA NO MUNDO - PAÍSES
CONVIDADOS”
Presente a situação, tendências e perspectivas de diferentes políticas de
garantia, que existem no mundo, através das instituições de garantia
dos países convidados em cada Fórum.
Para fazer apresentações sobre o papel desempenhado pelo Sistema de
Garantia dos países convidados. Percepção de sua identidade
diferenciada em seu caso. Justificação da política e da sua aplicação:
fatores-chave, perspectivas de desenvolvimento e desafios a superar,
evolução da atividade e seu impacto. Experiências concretas das
melhores práticas, inovação e dificuldades ou problemas superados,
etc.
"OS SISTEMAS DE GARANTIA IBEROAMERICANA EM UM
AMBIENTE DE MUDANÇA TECNOLÓGICA E SOCIAL"
Apresentar experiências e práticas inovadoras específicas que afetam
direta ou indiretamente os sistemas de garantia ibero-americanos.
Faça uma apresentação introdutória acompanhada por outros oradores
para desenvolver e provocar comunicações / comentários adicionais
para apresentar experiências e práticas inovadoras concretas para os
sistemas de garantia ibero-americanos.

“PRINCIPAIS NOVIDADES, INICIATIVAS, MELHORES
PRÁTICAS, INFORMES E/OU ESTUDOS DOS SISTEMAS DE
GARANTIA IBERO-AMERICANOS 2016-2017”
Apresentar e compartilhar os principais desenvolvimentos nos
sistemas de garantia ibero-americanos no último ano, especialmente no
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Enfoque

que diz respeito a novos sistemas ou entidades de garantia, novos
desenvolvimentos, melhores práticas, relatórios ou estudos, etc.
Comunicações diretas, pelos próprios atores, de novos
desenvolvimentos e implementações para compartilhar suas
justificativas, visão e expectativas sobre experiências concretas de
inovação, melhores práticas, sucesso e dificuldades ou problemas
superados, sua evolução, etc.

OFICINAS DE TRABALHO
Este ano, propõe-se que seja desenvolvido a nível de debate e discussão em dois (2) workshops
simultâneos sobre "medição de adicionalidade, sustentabilidade e impacto" e "ferramentas para
gestão e relatório", nos sistemas de garantia.
OFICINA 01

Objetivo

Enfoque

OFICINA 02
Objetivo

Enfoque

"A MEDIÇÃO DA ADICIONALIDADE, DA SUSTENTABILIDADE
E DO IMPACTO DOS SISTEMAS DE GARANTIA"
Discussão e discussão para tirar conclusões sobre metodologias e práticas
implementadas ou avaliadas em relatórios ou estudos que medem a
adicionalidade, sustentabilidade e impacto nos sistemas de garantia.
Faça apresentações sobre essas práticas. As apresentações de falantes,
relatórios públicos relacionados de organizações internacionais, etc. serão
utilizadas como material de trabalho. Além disso, a apresentação de Pietro
Calice, documento da Task Force do Banco Mundial e da OCDE, sobre
esses temas, será material de trabalho deste Workshop.

"FERRAMENTAS PARA GESTÃO E RELATÓRIO NOS
REGIMES DE GARANTIA"
Discussão e debate para tirar conclusões sobre a aplicação e uso de
ferramentas para gerenciamento e relatórios em esquemas de garantia.
Apresentações para tirar conclusões sobre essas ferramentas, identificação
de boas práticas e inovações. As apresentações de falantes, relatórios
públicos relacionados de organizações internacionais, etc. serão utilizadas
como material de trabalho.
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ESPAÇO
CIENTÍFICO
IBEROAMERICANO

-

ACADÉMICA

REGAR

E

XXII

FORUM

- O objetivo é identificar os acadêmicos colombianos, pelo FNG da Colômbia, para informálos, por acadêmicos de outros países, de linhas de pesquisa, estudos ou relatórios atuais
relacionados a sistemas de garantia, no âmbito do XXII Fórum Ibero-Americano, que Será um
ponto de encontro. Para o efeito, será organizada uma reunião no âmbito do XXII Fórum.
- Este ano, o mandato específico do Banco Mundial é divulgar especialmente entre as
universidades e organizações de pesquisa o documento da Task Force “Toolkit para avaliação
de impacto de sistemas de garantia de crédito público para as PME”
https://consultations.worldbank.org/consultation/toolkit-impact-evaluation-public-creditguarantee-schemes-smes para sua consulta e opinião. Os comentários podem ser fornecidos online seguindo o link "Your Feedback" e depois clicando em "Submissões / Adicionar
Submissões".
ESPAÇO
CIENTÍFICO
ACADÊMICO
Objetivo/s

Enfoque

REUNIÃO
DE
ACADÉMICAS
IBEROAMÉRICAS
RELACIONADAS COM OS SISTEMAS DE GARANTIA E
ACADÊMICAS COLOMBIANES
 Incentivar artigos e / ou trabalhar em sistemas / sistemas de garantia e
suas atividades e / ou financiamento de PMEs através da comunidade
acadêmica e científica.
 Estabelecer relações estáveis de continuidade com instituições,
acadêmicas e científicas, nesses assuntos de diferentes países e, em
particular, ibero-americanos, para se juntar ao resto da comunidade
científica.
 Incentivar e sensibilizar a comunidade acadêmica e científica na
necessidade de aprofundar sua área de conhecimento sobre as
circunstâncias, mecanismos e situações relacionadas ao acesso ao
financiamento das empresas.
 Estabelecer um canal ou canal para a apresentação de artigos ou
artigos científicos nos Fóruns Ibero-Americanos de sistemas de
garantia e financiamento para micro e PMEs, sistemas de garantia de
sistemas e sua atividade, em relação ao acesso ao financiamento de
negócios, em colaboração Com a comunidade científica
 Consolidar canais de publicação com credenciamento acadêmico para
essas publicações, mesmo em outras línguas (Português, Inglês, etc.),
de acordo com a "Coletãnea de Garantias" que está sendo editada com
SEBRAE.
 Identificar tópicos de pesquisa nas áreas indicadas. As fontes são a
literatura existente, mais entrevistas com entidades do setor e outros
agentes institucionais.
 Promover o apoio das instituições envolvidas, principalmente para
facilitar o acesso aos dados.
 Promover a pesquisa científica entre a rede de acadêmicos que deve
ser construída para responder a essas questões.
 Identificar tópicos que assessorem a elaboração de documentos para
promover o benchmarking ou a tomada de posições, em colaboração,
quando apropriado, com instituições e agências multilaterais.
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 Estabelecer um Comitê Acadêmico para organizar e estabelecer, com

um grupo de acadêmicos, especialistas nessas matérias, a base para
fazer um fórum acadêmico / científico paralelo ao Fórum
Iberoamericano de financiamento e financiamento de sistemas de
micro e PME. Objetivos apresentados acima.
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