CONACREDI MEETING 2020 – Formato Especial digital
Encontro único e focado em discussão e debates sobre os temas mais cruciais do crédito no agronegócio
conduzido pelas maiores autoridades do setor.

O CONACREDI Meeting 2020 – especial digital (Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio - Meeting)
reunirá os principais nomes da concessão de crédito no agronegócio para discutirem as questões mais
determinantes do setor! Número de participantes digitais limitado a 140!
Público: até 100 profissionais que trabalham com concessão de crédito no Agronegócio.
Data: 14/07/2020
Horário: das 09h00 às 10h45
Local: Plataforma online a definir
Organização e Patrocínio: Neway-e – Com apoio dos Advisors CONACREDI 2020.
Presente de participação: e-book exclusivo com artigos dos palestrantes e acesso à gravação da live por 2 semanas,
antes da divulgação para o público em geral.
Inscrições: gratuitas pelo www.conacredi.com.br
Exclusivo para inscritos do CONACREDI 2020
CONACREDI MEETING 2020 – Formato Especial digital
Oportunidades e Desafios nas Operações de Crédito no Agro diante do Cenário Atual: desafios da crise,
oportunidades para o pós-crise, análise profunda e recomendações práticas da Nova Lei do Agro
•
•
•
•
•
•

Leitura profunda e evolução da Nova Lei do Agro na prática
CPRs e Registros: mudanças práticas e evolução.
Operações de Crédito: perspectivas atualizadas sobre Recuperação de crédito, renegociação de dívidas e
safra 20/21
Recuperação Judicial: detalhes das passadas e expectativas para os próximos meses
Prática de Ferramentas imprescindíveis para mitigação de risco de crédito
Mercado de capitais: Oportunidades do diante do cenário atual

Palestrantes:
Moderador – Mayra Delfino (apresentação e perguntas)
David Telio, Diretor Executivo, CCAB Projetos
Fernando Pimentel, Diretor, AGROMETRIKA
Flavio Fontana, Gerente de Crédito, BELAGRÍCOLA
Rafael Molinari, Senior Legal Manager, COFCO INTERNACIONAL
Ticiane Figueiredo, Sócia, FLC SERVIÇOS
CONVIDADO ESPECIAL a confirmar
Estrutura da Agenda:
Apresentação dos palestrantes
5-7min para cada palestrante
3 perguntas gerais
Interação entre palestrantes
Perguntas dos participantes

Mayra Delfino – (11) 99146-5050 - Mayra.delfino@neway-e.com

