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REALIZAÇÃO

Oportunidade ímpar de encontrar e se reunir com os tomadores de decisão do crédito no
agronegócio – apenas C-level, diretoria e alta gerência, para discutir os principais temas que

permeiam o setor e fazer networking de alto nível.
Petit Committee com aproximadamente 60 profissionais líderes, para discutir as questões mais
latentes e avanços do setor no ano SEM A PRESENÇA DE PRODUTORES!
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”A gestão adequada dos riscos de crédito e
financiamentos com custos compatíveis está entre os
maiores desafios do Agronegócio para que se
mantenha sustentável. Os eventos CONACREDI
sempre proporcionam agendas relevantes de
discussão de melhores práticas na gestão de riscos de
crédito, com profissionais especializados. Destaco, em
especial as discussões sobre os caminhos possíveis
financiamento de compras com busca de melhor
rentabilidade.”

DAVID TELIO

”Evento de fundamental importância para operadores
de crédito no Agronegócio. Discussões práticas dos
principais desafios e melhores mitigadores de riscos
para os financiadores das diversas cadeias
agroindustriais, sob a coordenação de experientes
profissionais
do
mercado.”
RAFAEL MOLINARI

“O CONACREDI veio suprir um apelo do setor de
Crédito do Agronegócio, que ansiava por um espaço
para troca de experiências, e conhecimento técnico
direcionado. A edição de 2019 trouxe os principais
temas do setor, e procurou dar respostas, ou ao
menos, caminhos a serem seguidos diante da
escassez do Crédito e da crescente insegurança
jurídica encabeçada pela onda de RJ de produtores
rurais. Acredito que agora o setor poderá contar com
um espaço de debate qualitativo e atual, para que
juntos possamos fazer com que o maior setor da
economia do país cresça ainda mais.”
TICIANE FIGUEIREDO

“Prezado profissional de agro finanças, diante das novas perspectivas em face da
desregulamentação do crédito rural, a publicação da MP do AGRO, a guerra comercial China X EUA
e uma safra de verão com um atraso inicial, temos um horizonte bastante complexo à frente. Nesse
contexto, o mês de novembro é um bom momento para reunirmos os interessados em acompanhar
as tendências do crédito, gestão de risco e perspectivas da safra 2019-20.
Uma avaliação das oportunidades e pontos de atenção, em face das condições ambientais, de
mercado e ordenação jurídica, oferecerão à audiência uma visão sistêmica do panorama de negócios
no financiamento às empresas intermediárias e aos produtores rurais.
Os representantes dos agentes financeiros, fornecedores de insumos e cooperativas encontrarão
um ambiente de interação com profissionais ativos no segmento de crédito e terão contato com
palestrantes qualificados e conhecidos do setor de agro finanças. Vale conferir o que o Meeting
CONACREDI 2019 está preparando para você..”
FERNANDO PIMENTEL

MEETING CONACREDI
08:15

Recepção, Credenciamento e Café da Manhã

DEBATE DE ABERTURA: O Crédito no Agronegócio em Xeque
As 3 Pontas que Impactam Diretamente no Agronegócio e seu Financiamento: Cenário Políticoeconômico, Avaliação e Mitigação de Risco; e Segurança Jurídica.
• Balanço do Primeiro Ano de Governo Bolsonaro: Impactos no Setor, perspectivas de avanço, e principais agendas do
MAPA, Min. Meio Ambiente e Ministério da Economia para o Agronegócio.
• Impactos, desafios e oportunidades da Guerra Comercial entre EUA e China e da Crise Argentina para o Agronegócio
Brasileiro.
• Dificuldades para Avaliação e Mitigação de risco e de risco de crédito: o impacto na decisão da concessão de crédito na
definição das taxas de juros e na solicitação de garantias.
• Impactos da insegurança jurídica na concessão e recuperação de crédito: casos práticos.

Moderadora

Debatedor sobre Riscos:
Bianca Soares
Gerente de
comunicação
VERT
CONFIRMADO

Fernando Pimentel
Sócio Diretor
AGROMETRIKA
CONFIRMADO

Debatedor sobre Política e Economia:
Ivan Wedekin
Diretor,
WEDEKIN
CONSULTORES
CONFIRMADO

Debatedor Jurídico:
Alexandre Aguiar Maia
Head of Legal Latin
America,
NUFARM
CONFIRMADO

Moderadora

MEETING CONACREDI
PAINEL DE AVANÇOS: O Crédito no Agro em Xeque!

Bianca Soares
Gerente de
comunicação
VERT
CONFIRMADO
Jurídico / Trading:

Os Avanços do Financiamento do Setor em 2019 e seus
Impactos.

Rafael Molinari Rodrigues
Senior Legal Manager
COFCO INTERNATIONAL
CONFIRMADO

• Avanços desde o CONACREDI 2019 (junho): o que mudou no Crédito e
Recebimento de lá para cá?
• Grandes M&As trazendo movimento para o setor: mudanças e
perspectivas do mercado e para o crédito.

Instituição Financeira:
Manoel Perez Neto
VP do Conselho Administrativo
SICOOB COCRE
CONFIRMADO

• Seguro agrícola: como ele auxilia na concessão e mitigação de risco de
crédito e como fazer decolar no Brasil.

Representante da Indústria:

• Operações e modelos de créditos mais restritivos e as tendências para
a próxima safra

• Inovação e ferramentas digitais contribuindo para gestão financeira:
novos processos e startups.

Rafael Guarento
Credit and
Collection Lead
BAYER
CONFIRMADO

Representante de
Revenda:

• A MP do Crédito Agro: Novidades, impactos e oportunidades.

12:00

Encerramento

Flávio Manoel Fontana
Gerente de Operações
Estruturadas
BELAGRÍCOLA
CONFIRMADO

INSCREVA-SE

R$

100
ONLINE

Transmissão ao vivo
Participação online
Por usuário
Qualquer nível
hierárquico

R$

300

PRESENCIAL

EXCLUSIVO PARA DECISORES
C-level, Diretoria e Alta Gerência

Por usuário
Máximo de 3 inscrições/empresa
(Áreas: crédito, jurídico e Financeiro)

https://conacredi.com.br

T | (11) 99146-5050

Local do Evento:
Espaço Business

AVENIDA PAULISTA. 1776
4º andar
São Paulo - SP,

