LISTA DE PARTICIPANTES

Alberto Vilarinhos – Embrapa
Graduado em Engenharia Agronômica pela
Universidade Federal de Lavras, com mestrado
em
Agrobioquímica/Biotecnologia
pela
Universidade Federal de Viçosa e doutorado em
Biologie Integrative - pela Ecole Nationale
Superieure d'Agronomie de Montpellier. É
pequisador da Embrapa, no Centro Nacional de
Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical,
onde exerce o cargo de chefe-geral. Tem
experiência na área de Agronomia, com ênfase
em genética molecular.

Allan Gray - Purdue University
Diretor do Center for Food and Agricultural
Business e do MS-MBA em Food and
Agribusiness Management. Uniu-se ao corpo
docente de economia agrícola da Purdue
University em agosto de 1998. Atualmente ocupa
o cargo de Land O'Lakes Chair em Alimentos e
Agronegócio. Tem como áreas de interesses de
pesquisa: gestão do agronegócio, planejamento
estratégico, tomada de decisão em ambientes
incertos e retornos de relações comerciais
verticais alternativas e restrições de capital
humano do agronegócio.

Camila Telles - AGB com
Camila Telles é produtora rural, empresária,
comunicadora e defensora do agro brasileiro.
Formada
em
Relações
Públicas
com
especialização em Marketing Estratégico, seus
vídeos nas redes sociais têm mais de 1 milhão
de visualizações, atingindo também o público que
não tem convívio com o setor.

Cleber Oliveira Soares - MAPA
Graduado em Medicina Veterinária com mestrado
em Parasitologia Veterinária e doutorado em
Ciências Veterinárias, todos pela Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro onde acumulou 20
anos de experiência executiva em Ciência,
Tecnologia & Inovação, Gestão Estratégica,
Agropecuária & Negócios no agrobusiness
brasileiro, com passagens pela Embrapa e pelo
IICA. Atualmente ocupa o cargo de diretor de
Inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Durval Dourado -

ESALQ/USP

Graduado em Agronomia pela Universidade
Federal de Viçosa com mestrado em Agronomia Irrigação e Drenagem e doutorado em Solos e
Nutrição de Plantas, ambos pela Universidade de
São Paulo, e pós-doutorado em Física do Solo e
Modelagem em Agricultura pela Universidade da
Califórnia. Atualmente é professor titular e diretor
da ESALQ/USP. Tem experiência nacional e
internacional na área de Agronomia, com ênfase
em Modelagem em Agricultura. É autor de diversos
trabalhos científicos e livros nas temáticas:
agricultura irrigada, física do solo e modelagem
agrícola.

Eduardo Arce – FAO
Engenheiro mecânico pela Universidade de Costa

Rica, mestre em Engenharia Agrícola e doutor em
Economia Agrícola pela Kansas State University.
Consultor com dezesseis anos de experiência
internacional
em
pesquisa
aplicada
para
assistência técnica em análise socioeconômica a
organizações
governamentais
e
não
governamentais, em projetos públicos e privados.
Tem 13 anos de experiência em ensino
universitário de graduação e pós-graduação e
treinamento profissional para várias universidades
em diferentes áreas da economia: da produção,
internacional, gerencial e engenharia econômica.

Eugenia Saini - Fontagro
Secretária executiva da FONTAGRO. Nascida na

Argentina. Engenheira Agrônoma, Doutora em
ciências agrícolas. Com 25 anos de trabalho em
planejamento estratégico e execução de
cooperação internacional em ciência e inovação,
promovendo o desenvolvimento do agronegócio
sustentável. Ela recebeu uma bolsa fulbright na
Universidade de Cornell e, mais recentemente,
com a Bolsa de Estudos da Abshire-Inamori
Leadership Academy (AILA) no Center for
Strategic & International Studies (CSIS) em
Washington D.C.
Evaldo Vilela - CNPq
Formado em Agronomia pela Universidade Federal
de Viçosa, mestre em Entomologia pela USP e
doutor em Ecologia pela Universidade de
Southampton, Inglaterra. Foi Presidente da
Sociedade Entomológica do Brasil e da Sociedade
Brasileira de Defesa Agropecuária, Coordenador do
Projeto Inovação Tecnológica para a Defesa
Agropecuária e membro fundador do Centro de
Biotecnologia Aplicada à Agricultura – BIOAGRO.
Atua como professor e pesquisador e Atualmente é
Presidente
do
Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.

Fadel Ndiame – AGRA
Doutor em Sociologia do Desenvolvimento Rural
pela Wageningen Agricultural University com
mestrados em Economia Agrícola (Michigan State
University) e em Economia (University Cheikh Anta
Diop, Senegal). Especialista em desenvolvimento
rural com mais de 30 anos de experiência em
políticas
e
programas
de
agricultura
e
desenvolvimento econômico, tem se empenhado em
fornecer liderança ao AGRA para a transformação
agrícola no continente africano combinando
oportunidades
econômicas
para
pequenos
proprietários agricultores, empresários rurais e
agroindústrias com políticas e programas de
impacto.

Gustavo Chianca - FAO
Graduado em Agronomia pela Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro e mestre em
Estudos Latino-Americanos pelo Institut des
Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL) Université de La Sorbonne Paris III. Iniciou a
carreira em 1988, como diretor técnico do IDACO
- Desenvolvimento e Ação Comunitária, e
trabalhou no Instituto Nacional de Assentamentos
e Reforma Agrária (INCRA). Na França trabalhou
com o Comitê Católico de Combate à Fome
(CCFD) e no Fomento ao Desenvolvimento e
Solagral
Solidariedade
Alimentar
e
Agropecuária. No Brasil, foi diretor-presidente da
Pesagro-Rio, Instituição Estadual de Pesquisa
Agropecuária, e diretor executivo da Empresa
Brasileira de Agricultura e Pecuária (Embrapa).
Ingressou na FAO em 2008 como representante
adjunto da FAO no Brasil.

Guy de Capdeville - Embrapa
Engenheiro
Agrônomo, com mestrado
profissionalizante em proteção de plantas e
mestrado em fitopatologia pela Universidade
Federal de Viçosa, doutorado em Plant
Pathology pela Cornell University nos Estados
Unidos e pós-doutorado em citogenética vegetal
pela
Wageningen
Agricultural
University.
Atualmente é chefe adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento na Embrapa Agroenergia.

Ítalo Guedes - Embrapa
Graduado em Agronomia pela Universidade

Federal da Paraíba, com mestrado em Produção
Vegetal e doutorado em Solos e Nutrição de
Plantas pela Universidade Federal de Viçosa.
Atuou como chefe- adjunto de Pesquisa &
Desenvolvimento da Embrapa Hortaliças e como
Presidente do Comitê Gestor do Portfólio
Corporativo de Projetos Hortaliças da Embrapa.
Atualmente é pesquisador da Embrapa
Hortaliças.

Jason Clay - WWF
Ao longo de sua carreira, Clay dirigiu uma

fazenda familiar, lecionou em Harvard e Yale,
ocupou um cargo no Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos e passou mais de 25 anos
trabalhando com organizações de direitos
humanos e meio ambiente antes de ingressar no
WWF em 1999. É vice-presidente sênior de
mercados e diretor executivo do WWF-US
Markets
Institute.
Suas
ideias
estão
transformando
a
forma como governos,
fundações, pesquisadores e ONGs identificam e
abordam os riscos e oportunidades que
enfrentam, e reúne pessoas para promover
práticas ambientalmente sensíveis na agricultura
e na aquicultura.

Jesús Quintana - Alliance of Bioversity
International e CIAT
Formado
em
Engenharia
Florestal pela
Universidad Politécnica de Madrid, graduado em
Sociologia pela Universidad Nacional de
Educación a Distancia da Espanha, e mestre em
Meio Ambiente e Desenvolvimento pela
Universidade de Leitura (Reino Unido). É
especialista em Desenvolvimento Rural com
quase trinta anos de experiência no setor, com
foco em atividades de cooperação internacional
em diversos países. Quintana trabalhou com
governos, organizações multilaterais, instituições
CGIAR, ONGs e outros. Atualmente atua como
Diretor Geral da Aliança da Bioversidade
Internacional e do Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) para as Américas.

Joash Kibet - University of Kabianga
Bacharel em Educação Agrícola pela West Virginia
University, um mestrado em Educação Agrícola
pela Universidade de Illinois e um Doutorado em
Educação Agrícola pela Universidade de Egerton.
Atua como Professor Associado de Educação e
Extensão Agrícola e é Diretor de Pós-Graduação
na Universidade de Kabianga.

John Purchase - AgBiz
Iniciou sua carreira profissional como cientista no
Conselho de Pesquisa Agrícola (ARC) da África do
Sul, onde atuou em diversos cargos de pesquisa e
gestão por 22 anos. Atualmente preside o Fórum
diretor-presidente do Departamento de Agricultura,
Silvicultura e Pesca, onde ceos organizados do
agronegócio e da agricultura dialogam com o
Ministro e altos executivos do governo para
enfrentar os desafios críticos e estratégicos
enfrentados pelas principais indústrias agrícola,
florestal e pesqueira da África do Sul.

 atherine de Matos - The Good Food
K
Institute
Bacharel em Engenharia de Alimentos pela
Universidade Federal de Santa Catarina, onde
também concluiu seu mestrado e doutorado em
Engenharia de Alimentos. Especialista em
Segurança Alimentar com foco em rastreabilidade
digital e proteínas alternativas, ocupa atualmente o
cargo de Diretora de Ciência e Tecnologia da GFI
Brasil.

Muhammad Ibrahim - CATIE
Bacharel em Ciências Agrícolas pela Universidade
da Guiana, mestre em Ciências Agrícolas e
Recursos Naturais Renováveis com foco em
Nutrição Ruminante pela CATIE, e doutorado em
Ciências Agrícolas e Ambientais pela Universidade
Agrícola de Wageningen. Desde 2014, é Gerente do
Programa de Inovação em Produtividade e
Competitividade do IICA e Diretor Associado do
Programa de Cooperação Técnica do IICA.
Atualmente atua como Diretor Geral do Centro de
Pesquisa Agrícola Tropical e Ensino Superior, onde
é Professor de Pesquisa no Programa de Mestrado
há mais de 18 anos. É autor de diversos artigos
científicos nas áreas de sistemas agro-silvo-pastoriL,
mudanças climáticas, política agrícola e economia
na América Latina.

Marcos Fava Neves – USP e FGV
Engenheiro agrônomo e mestre em Administração

pela Universidade de São Paulo. Possui
experiência na área de Administração, com foco
em Estratégia e Marketing aplicado ao
Agronegócio e Alimentos, e atua principalmente
nos seguintes temas: Marketing Estratégico,
Redes, Planejamento e Gestão Estratégica de
Marketing e Canais de Distribuição. Atualmente é
Professor Titular na Secretaria de Administração
da Universidade de São Paulo e na Fundação
Getúlio Vargas.

Paulo Leme - UFLA
Engenheiro agrônomo e doutor em Administração
de Empresas com foco em Marketing, Estratégia e
Inovação, além de mestre em Administração de
Empresas especializada em Dinâmica e Gestão de
Cadeias Produtivas pela Universidade Federal de
Lavras, onde é Professor Assistente no
Departamento de Administração e Economia.
Também
é
Professor
do
Programa
de
Pós-Graduação em Administração (PPGA/UFLA) e
pesquisador na área de Estudos de Mercado
Construtivista e Desenvolvimento de Mercado,
onde analisa certificações sustentáveis (públicas e
do terceiro setor) e certificações de qualidade e
origem
no
agronegócio,
com
foco
no
desenvolvimento de mercado de produtos
especializados e diferenciados.

Paulo Silveira – Food Tech Hub
Engenheiro de Alimentos pela Unicamp com
mestrado em administração pela Fundação Getúlio
Vargas. É conselheiro de diversos grupos
empresariais e tem uma vasta carreira profissional
como CEO de diferentes empresas. Atualmente é
CEO da FoodTECH HUB Brasil, empresa que
ajuda empresas a identificar fontes relevantes de
conhecimento, apoio e parcerias dentro da cadeia
alimentar.

Pedro Martel - IDB
Bacharel em agricultura pela Universidad Privada

de San Pedro Sula, mestre em economia e doutor
em Economia Agrícola pela Michigan State
University. É Chefe da Divisão de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Rural e Gestão de Riscos de
Desastres
do
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento, instituição onde atua desde 2001
e onde iniciou sua carreira como economista de
projetos para a região do Cone Sul na divisão de
Recursos Naturais e Meio Ambiente. De 2005 a
2013, trabalhou nas delegações do Banco no
Paraguai e na Guatemala como especialista em
agricultura e desenvolvimento rural, onde projetou e
supervisionou uma ampla gama de projetos de
investimento.

Raj Vardhan - IFAMA
Pós-graduado em Economia e Gestão empresarial e
participou do Programa de Agronegócios da Harvard
Business School. Possui mais de duas décadas de
experiência trabalhando principalmente no setor
agrícola de diversos mercados emergentes em
diferentes capacidades. Participa do Conselho da
IFAMA (International Food & Agribusiness
Management Assoc.), com sede nos Estados
Unidos. Foi convidado por diversos institutos e
empresas de gestão para compartilhar sua
experiência em diversas áreas de gestão como
palestrante convidado.

Rodrigo Lima - Agroicone
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa, mestre em Direito Internacional pela
Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em
Direito Econômico Internacional pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Foi
pesquisador e gerente geral do Instituto para o
Estudo do Comércio Internacional e Negociações
(ICONE). Atualmente é Diretor Geral da Agroícone e
advogado com expertise em comércio internacional,
barreiras
não
tarifárias
e desenvolvimento
sustentável. Na INPUT, é responsável por promover
a implantação do Código Florestal Brasileiro entre os
principais atores das cadeias de soja, pecuária,
cana-de-açúcar e silvicultura.

Silvia Miranda – ESALQ/USP
Graduada em Engenharia Agronômica pela
Universidade de São Paulo, com mestrado e
doutorado em Ciências (Economia Aplicada) pela
ESALQ- Universidade de São Paulo, e
Pós-doutorado pela Universidade Estadual da
Pensilvânia,
Estados
Unidos.
Atualmente,
professora associada da ESALQ - Universidade de
São Paulo. Possui experiência em Economia, com
ênfase em Agronegócio e Economia Internacional,
atuando principalmente nos seguintes temas:
economia e comércio internacional, barreiras
sanitárias e técnicas ao comércio, comércio e meio
ambiente e avaliação de impacto regulatório e
políticas de defesa da saúde.

Tanguy Lafarge – CIRAD
Graduado em Bioquímica e Biologia Molecular
pela Universidade Paris XI, com mestrado em
Ecofisiologia Vegetal e doutorado em Fisiologia de
Cultura pela mesma instituição. Possui vasta
experiência como professor e pesquisador na área
de fisiologia vegetal, adaptação às mudanças
climáticas e modelagem de culturas. Atualmente é
pesquisador sênior da CIRAD em Montpellier.

Walter de Boef - Wageningen University
Mestre em aperfeiçoamento de plantas e doutor em
Estudos de Comunicação e Inovação pela
Universidade de Wageningen. Foi professor
visitante da Universidade Federal de Santa
Catarina no Brasil, consultor associado do Centro
de Inovação em Desenvolvimento e coordenador
de projetos internacionais no Centro de Recursos
Genéticos da Holanda. Atualmente é consultor
sênior de sistemas de sementes no Centro de
Inovação em Desenvolvimento de Wageningen
(WCDI), com mais de 30 anos de experiência em
desenvolvimento
agrícola
para
agricultores
familiares em mais de 40 países da África, Ásia e
América Latina.

