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teína animal no planeta. No entanto, 
o crescimento dos mercados interno e 
externo possui desafios muito grandes, 
pois o consumidor está cada vez mais 
exigente em relação à qualidade e ori-
gem dos alimentos. É necessário que 
a indústria invista em tecnologia para 
aprimorar os processos, reduzir custos 
e buscar mais eficiência para ser com-
petitiva. Isso requer uma grande feira 
de negócios para o setor! A cidade de 
São Paulo, polo central de um mercado 
sempre em expansão, é o local mais 
apropriado para abrigar um evento 
com essas características especificas, 
reunindo todo um conjunto expositivo 
atento ao vácuo existente na tarefa 
de intensificar a sinergia da cadeia de 
industrialização da proteína animal.

A ExpoMeat reunirá mais de 120 
empresas,  mais de oito mil visitan-
tes compradores qualificados e uma 
prospecção de geração de negócios 
diretos na ordem de US$ 190 milhões, 
apresentando o mais atualizado con-
junto de insumos e equipamentos para 
o processamento de aves, bovinos, 
suínos, ovinos e pescado. 

Mais do que apresentar produtos 
para os mais diversos mercados, as 
grandes feiras de agronegócios que 
acontecem no Brasil já entendem 
que a difusão de informações e a ca-
pacitação dos visitantes são pontos 
importantes para o sucesso.

Com a ExpoMeat não será diferen-
te. Além da exposição dos produtos das 
empresas participantes da feira, dos 
congressos, seminários e inovações 
tecnológicas, um espaço em particular 
vai chamar muito a atenção dos visi-
tantes, trata-se do Frigorífico Modelo. 
Desenhado por especialistas nesse 
tipo de negócio, o espaço tem como 
objetivo mostrar ao visitante ligado ao 
agronegócio, o funcionamento ideal 
de um frigorífico no que diz respeito 
à gestão eficiente dos processos.  

O Frigorí f ico Modelo f icará 
disponível aos visitantes da ExpoMeat 
2017 no período da feira, das 13h 
às 20h. as visitas serão guiadas por 
especialistas. Não será preciso fazer 
agendamento.

Ampliando seu papel estratégico 
de participação no mercado de ali-

mentos, a ExpoMeat 2017 abrigará, 
simultaneamente, em seu evento 
a PackFair - Feira Internacional de 
Embalagem. Este setor representa 
importante insumo que agrega valor 
à indústria da proteína animal. Sua 
participação adicionará à ExpoMeat 
2017 caráter interativo que contem-
plará seus participantes. O mercado 
brasileiro de embalagens é o sexto 
maior do mundo e o maior da América 
do Sul. O setor apresenta anualmente 
importantes inovações e lançamentos 
que melhoram o dia a dia dos consumi-
dores e colaboram sobremaneira com 
o meio ambiente.

A ExpoMeat - Feira Internacional 
de Processamento e Industrialização 
de Aves, Bovinos, Ovinos, Suínos e Pes-
cado - conta com o apoio institucional 
da Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), da Associação Brasi-
leira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), da 
Associação Brasileira de Reciclagem 
Animal (ABRA), da Associação Brasi-
leira de Refrigeração, Ar-Condicionado, 
Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), 
do Centro de Tecnologia de Carnes 
(CTC), do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL), da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, do Sindicato das Indus-
trias de Produtos Avícolas do Estado do 
Paraná (SINDIAVIPAR), e do Sindicato 
da Industria de Carnes e Derivados no 
Estado de São Paulo (SINDICARNES), 
entre outras instituições.

ÁREA DO CONHECIMENTO
Além de produtos, equipamentos 

e soluções para a indústria de proces-
samento e industrialização da carne, 
a ExpoMeat preparou uma completa 
grade de seminários, que permitirá a 
atualização e troca de conhecimento.

O seminário “Industrialização e 
processamento da proteína animal”, 
será realizado pelo ITAL - Instituto 
de Tecnologia de Alimentos e CTC - 
Centro de Tecnologia de Carnes -, que 
abordará as técnicas e inovações mais 
surpreendentes do mercado mundial. 
Um momento único de atualização e 
troca de conhecimentos.

O seminário “Gestão de custos para 
frigoríficos”, levará aos participantes a 
estratégia competitiva de custos, maxi-
mizando os resultados e reduzindo os 
custos; utilizando o método UEP - 
Unidade de Esforço de Produção - 
teoria e prática.

O maior desafio para a cadeia pro-
dutiva será a integração entre todos 
os setores: pecuária, transformação 
e consumo. O Brasil possui o maior 
rebanho comercial do mundo, tam-
bém possui uma operação industrial 
qualificada, bem como um sistema de 
fiscalização atuante e uma atuação 
junto ao mercado mundial constante. 
É preciso conquistar o mercado. Este 
assunto será a base do seminário que 
terá como tema “Os desafios da cadeia 
produtiva da carne bovina brasilei-
ra (custo /beneficio) e a atenção com 
o consumidor final”.

Já o seminário “Como atingir o 
comprador com qualidade e custo x 
benefício” abordará a nova maneira 
de avaliar e consumir carne bovina 
pelos clientes, onde os frigoríficos vão 
precisar seguir buscando um melhor 
entendimento do negócio, principal-
mente do portão para fora das em-
presas, e também como o cliente está 
procurando o produto, seja em preço 
ou qualidade.

Outra atração é o MeatShow, que 
consiste de palestras técnicas e co-
merciais dos expositores, realizadas 
em auditório exclusivo com toda 
infraestrutura para que os exposito-
res possam apresentar as novidades 
tecnológicas e processos inovadores.

09 a11 de maio de 2017
Pavilhão de Exposições do 
Anhembi - São Paulo, SP

Tel.: (11) 2730-0522 
www.expomeat.com.br

expomeat@expomeat.com.br
contato@rofereventos.com.br
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2017

PONTO DE ENCONTRO

Organizada pela Entreprise e Rofer 
Feiras e Eventos, sob a coordenação da 
empresária Maria Antônia S. Ferreira, 
profissional com mais de 30 anos de 
serviços prestados ao setor de proces-
samento e industrialização da carne, 
a ExpoMeat 2017 reunirá empresas 
fornecedoras dos mais diversos setores 

Entre os dias 09 a 11 de maio de 2017, a cidade de São Paulo receberá no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, a ExpoMeat - Feira Internacional de 

Processamento e Industrialização de Aves, Bovinos, Ovinos, Suínos e Pescado.

da indústria mundial da carne, onde o 
visitante poderá encontrar uma gama 
maior de produtos e soluções com-
pletas para o seu negócio, entre eles, 
refrigeração, automação industrial, 
ingredientes e aditivos, embalagens, 
transporte e armazenagem, equipa-
mentos e acessórios. O evento tam-

bém inclui fabricantes de máquinas, 
equipamentos, implementos, insumos 
e instalações para todas as etapas do 
processo industrial, desde o abate até 
o embalamento, congelamento, higie-
ne, segurança e análise de processos.

O Brasil tem papel fundamental 
no atendimento à demanda por pro-

SOLUÇÕES E CONHECIMENTO PARA 
A INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO 
DA PROTEÍNA ANIMAL
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