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BeefExpo 2015 
A BeefExpo é um evento 

único e inovador que 
chega ao setor da Pecuária 

de Corte como a grande 
novidade do mercado. 

O evento será realizado 
nos dias 21 e 22 de outubro 

de 2015 em Foz do Iguaçu (PR) 
e será o maior no segmento de 

Pecuária de Corte, sendo o único 
a envolver todos os elos da cadeia 
produtiva, criando uma visão 360° 
do mercado, com a participação 

de pecuaristas, analistas, gestores, 
cientistas, técnicos, processadores 

e os principais formadores 
de opinião da Pecuária 

de Corte.

Uma visão 360o da Pecuária de Corte
A BeefExpo 2015 é um evento único e inovador, pois, irá reunir conhecimento, relacionamento, festa, palestras de gestão 
e inovação tecnológica no mesmo ambiente, além dos maiores pecuaristas do Brasil e da América Latina, para discutir a 
Pecuária do futuro. O evento terá a participação dos maiores especialistas da área científica, de mercado, de gestão e de 
novas tecnologias.

Em dois dias de evento, discutiremos o que há de mais atual no setor da Pecuária de Corte, unindo as áreas de gestão, 
tecnologia e relacionamento. O evento é uma verdadeira imersão em conhecimento no setor.

A BeefExpo 2015, exclusiva feira de negócios, contará com a presença das principais empresas do setor, abordando as inovações 
de genética, nutrição, equipamentos, processamento e diversos temas para que o pecuarista e todos os participantes do 
evento aprimorem seus conhecimentos e criem mais relacionamento.

Paralelamente à grande feira, teremos dois painéis simultâneos: o Beef Management e o Beef 360º.

O Beef Management consiste em palestras de gerenciamento, ministradas pelos maiores analistas dos mercados nacional 
e internacional, que discutirão temas sobre economia, gestão, marketing, consumo, logística e muitos outros, tornando a 
experiência um verdadeiro curso de administração para o pecuarista.

Já o Beef 360º consiste em uma sala paralela, com palestras técnicas onde o pecuarista e os demais participantes terão a 
oportunidade de ter acesso às principais tecnologias do setor, com mais de 25 palestras, abordando temas como processos de 
inovação, confinamento e semi-confinamento, pastagens, cria, recria e engorda, nutrição, Bem-Estar, genética e muitos outros 
que prometem contribuir, ainda mais, com a produtividade da pecuária. 

Além de abrir as portas para um momento inédito no mercado, o evento reunirá os melhores palestrantes para debater os 
seguintes temas:

• Economia
• Mercado de Carnes
• Mercado de Grãos
• Gestão de Pessoas
• Sucessão Familiar
• Estratégia e Crescimento
• Ferramentas para Negociação
• Desafios e Oportunidades para o Pecuarista/Empreendedor
• Como medir resultados e traçar metodologias
• Gestão de Risco
• Ética e Confiança
• Conflito de Gerações
• Motivação
• Liderança
• Relacionamento

O evento também contará com tradução simultânea para espanhol, inglês e português, homenagens aos melhores trabalhos 
científicos e aos melhores pecuaristas e profissionais do setor, no Prêmio Melhores do Ano da Pecuária de Corte e com o 
Festival da Carne Bovina, que irá proporcionar uma grande confraternização, festividade e muito relacionamento entre todos 
os participantes do evento.

Uma 
visão 360o da 
Pecuária de 

Corte



Estimativas para o Evento

Tradução Simultânea
Português, 
Inglês e Espanhol

Referência e 
tradição

Há 15 anos em 
organização 
de grandes 

eventos para o 
Agronegócio.

A quem se destina o congresso:
Pecuaristas, Empresários, Gestores, Analistas, 
Cientistas, Técnicos, Formadores de opinião e 
pessoas ligadas à Pecuária de Corte.

A sede do evento será o 
Hotel Recanto Cataratas Thermas 

Resort & Convention, com total estrutura, 
conforto e facilidades para os participantes. 

A cidade de Foz do Iguaçu (PR) foi eleita 
devido à sua localização estratégica, próximo 

a produtores e às fronteiras com outros países, 
como Argentina e Paraguai, além da grande 
infraestrutura turística oferecida, abrindo as 
portas para que pessoas de toda a América 

Latina estejam presentes no melhor 
evento da Pecuária de Corte 

da América Latina!

Prêmio 
Melhores 
do Ano

+ de 40 
Palestrantes, 

analistas 
e técnicos  
nacionais e 

internacionais

Público 
altamente 

segmentado e 
qualificado

+ de 5.000 
Participantes

O evento é inovador e único no setor, pois abordará Gestão e Liderança na Pecuária de Corte   
 
São esperados mais de 5 mil visitantes do Brasil e da América Latina;       

Mais de 25 palestras nacionais e internacionais e inovação tecnológica;

Nenhum outro evento movimenta a Pecuária de Corte desta forma;

O Festival da Carne Bovina é um atrativo que estimula o networking;

Palestras com analistas e especialistas em gestão, marketing, liderança, sucessão familiar, 
conflitos e muito mais…

A BeefExpo 2015 possui a marca da Safeway, que se consolida no setor do Agronegócio com 
eventos de sucesso nas áreas de Suinocultura e Avicultura;

Grandes analistas de mercado irão apresentar suas ideias e propostas para o Agronegócio;

Foz do Iguaçu é uma das mais belas cidades brasileiras, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, 
consideradas uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Motivos para participar da BeefExpo 2015



Programação Por que associar sua Marca a 
este evento?

Faça parte do futuro da Pecuária de Corte e fale 
diretamente com os principais produtores do 
setor.

A velocidade com que o mercado se transforma 
dentro do cenário atual, faz com que a troca de 
informações entre pessoas que atuam no setor 
nunca seja suficiente. Os novos conceitos de 
gestão e iniciativas que inspiram o mercado, não 
param e a necessidade de estar sempre presente 
em eventos que discutem o futuro do setor da 
Pecuária de Corte é fundamental para empresas 
que aceitaram o desafio de estar sempre um 
passo à frente.

A inovação, a excelência em gestão e a busca 
pela liderança são características fundamentais 
para se fortalecer no Agronegócio mundial e se 
tornar ou se manter na liderança do mercado.

Além de abrir as portas para um momento 
inédito no mercado, a BeefExpo reunirá, em dois 
dias, um público de qualidade única, formado 
por tomadores de decisão e autoridades do 
setor, respeitados mundialmente.

Marque presença. Faça parte do futuro com a 
BeefExpo 2015!

Beef Management: Nos dias 21 e 22  
de outubro de 2015, contaremos com 
a presença dos maiores analistas de 
mercado nacionais e internacionais, 
que ministrarão palestras sobre 
Economia, Mercado Global de carnes 
e grãos, Gestão, Marketing, Estratégia, 
Consumo, Logística e muito mais, em 
um verdadeiro curso de administração 
para o Pecuarista. Prêmio Melhores do ano da Pecuária 

de Corte: No dia 21 de outubro de 2015 
faremos uma homenagem ao trabalho 
de pessoas envolvidas na produção 
de bovinos e que contribuem para o 
desenvolvimento deste importante setor 
do Agronegócio. A Safeway apresenta o 
Prêmio Melhores do Ano BeefWorld edição 
2015 no qual os profissionais de destaque 
são eleitos através de uma pesquisa online, 
com os principais representantes da 
pecuária nacional através de voto público, 
o que faz com que o resultado tenha 
maior relevância. O público votará nos 
profissionais de destaque da Pecuária de 
Corte em nove categorias. Os eleitos serão 
conhecidos na cerimônia de premiação.

Trabalhos Científicos (referentes ao 
Congresso da Pecuária de Corte): 
Exclusivos trabalhos de pesquisa, 
elaborados por técnicos nacionais 
e internacionais e estudantes serão 
apresentados sob a forma de e-pôsters 
nos dias 21 e 22 de outubro de 2015. As 
normas para envio dos trabalhos estão 
disponíveis no site www.beefexpo.com.br. 
Os melhores trabalhos de cada área serão 
premiados em dinheiro durante cerimônia 
e serão publicados na Revista BeefWorld.

Beef 360o: Sala paralela onde as  
principais empresas apresentarão 
as últimas novidades relacionadas 
ao setor. Serão mais de  25 palestras 
abordando temas como processos 
de inovação, confinamento e semi-
confinamento, pastagens, cria, recria e 
engorda, nutrição, Bem-Estar, genética e 
muitos outros que prometem contribuir 
para que a experiência seja ainda 
mais inesquecível. As palestras serão 
realizadas nos dias 21 e 22 de Outubro de 
2015. O acesso será gratuíto. 

BeefExpo 2015: Paralelamente ao 
Congresso, será realizada a maior feira 
de negócios da Pecuária de Corte latino-
americana, dedicada exclusivamente a este 
setor. Nela estarão presentes empresas de 
Equipamentos, Genética, Nutrição,
Processamento, Reprodução, Instalações e 
de Saúde Animal. 

Festival da Carne Bovina: Na noite 
do dia 21 de outubro de 2015, será 
realizado o “Festival da Carne Bovina”, 
nas dependências do Hotel Recanto 
Cataratas Thermas Resort & Convention. 

Reuniões Técnicas de Empresas: Em salas 
paralelas ao evento, algumas das maiores 
empresas do segmento da Pecuária  de 
Corte ministrarão palestras técnicas a seus 
convidados. Os horários e palestrantes 
podem ser conferidos no site www.
beefexpo.com.br.



Local do Congresso:
Recanto Cataratas Thermas 
Resort & Convention
Av. Costa e Silva, 3500
Foz do Iguaçu / PR - Brasil
Fone: +55 (45) 2102 3000
Site: www.recantocataratasresort.com.br

Entidade Co-organizadora:

Apoio:

Mídias Latino-AmericanasMídias Brasil

Informações e Secretaria do Evento:
Rua Aguaçu, 171 – Edifício Ipê - Salas 115 e 116
CEP 13098-321 – Campinas – SP
TEL: + 55. 19. 3305 2295 
E-mail: beefexpo@sspe.com.br 
www.facebook.com/beefexpo
www.beefexpo.com.br

Realização:


