EXCLUSIVO PARA CONVIDADOS
O Café Conacredi-Agro (Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio) reunirá cerca de 60
profissionais líderes na concessão de crédito no agronegócio para discutirem as questões mais
latentes do setor em 2018, o cenário político-econômico 2018/2019 e as perspectivas para o
agronegócio com o novo governo eleito, tudo isso SEM A PRESENÇA DE PRODUTORES!
Data: 07/11/2018
Local: Espaço Business
Endereço: Av. Paulista, 1776 – 4º andar
Horário: 08h30 às 11h30
Programação:
08:30 Recepção e Credenciamento de Convidados
09:00 Cenário Político-Econômico e Perspectivas para 2019
Discuta o cenário político e as perspectivas reais do novo governo para o setor do agronegócio,
que impactarão diretamente na questão da concessão do crédito no setor.
• Impactos do panorama e projetos do presidente eleito no Agronegócio
• Perspectivas reais de melhoria e crescimento do setor para o novo governo
• Cenário de preços de commodities e impacto na questão do crédito no agro para 2019
Felipe Novaes, Economista de Agronegócio, TENDÊNCIAS CONSULTORIA
09:30 PAINEL DE DEBATE: O Crédito no Agronegócio a partir de 2019
Situando a visão das indústrias, tradings, bancos e distribuidoras para o agronegócio.
Experiências compartilhadas sobre como se dará o cenário de crédito com:
• As Fusões e Aquisições das Grandes Indústrias do Setor
• Um cenário de constantes pedidos de Recuperação Judicial tanto de Pessoa Física
quanto de Pessoa Jurídica
• Questões logísticas de 2018 que impactaram diretamente no setor e na concessão de
crédito, e quais as perspectivas de melhoria para 2019
• A Tokenização como elemento de crédito no agronegócio
Debatedores confirmados:
Gianpaolo Zambiazi, CEO, GIRA
Luis Eduardo Rebolo Lapo, Head de Crédito e Recebimento, RURAL BRASIL
Pedro Fernandes, Diretor de Agronegócio, ITAÚ BBA
Renato Buranello, Coordenador do Curso de Direito do Agronegócio, INSPER
Sérgio J. Pigozzo, Head of Credit and Collection, BUNGE BRASIL
10:10 Discussão com convidados
11:00 Networking & Coffee Break
Realização:

