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PLATAFORMA DE 
PECUÁRIA





O evento tem como objetivo principal difundir informação e tecnologia para o maior 

número possível de produtores da cadeia produtiva da carne, além de ser uma grande 

ferramenta para comunicação de todos os envolvidos no segmento. Desde 2012, a 

InterCorte já contou com a participação de mais de 27 mil pessoas.
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Desde 2012, o 
Circuito 
InterCorte
circula pelas 
principais 
regiões de 
gado de corte 
do Brasil:



EM 2017…



O público presente nas etapas foi formado por pecuaristas, profissionais de 
empresas do setor e entidades representativas da pecuária e do agronegócio.

O restante se divide entre técnicos, empresários e estudantes do setor.

PÚBLICO

1.550

620

500

750

2.180

CUIABÁ

JI-PARANÁ

CAMPO GRANDE

ARAGUAÍNA

SÃO PAULO

TOTAL DE PARTICIPANTES: 5.600



IMPRENSAEm 2017 contamos com a cobertura de jornalistas de veículos de 
comunicação locais e de abrangência nacional.
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MATÉRIAS
PUBLICADAS
EM REVISTAS, 
JORNAIS, TVS, 
REDES SOCIAIS, 
BLOGS E AGÊNCIA 
DE NOTÍCIAS:

+ de 1.363 MATÉRIAS PUBLICADAS



176
PALESTRANTES E 
DEBATEDORES

97 HORAS
DE CONTEÚDO



55 EMPRESAS
Totalizando 132 estandes de empresas
do setor nas cinco etapas.





O EVENTO MAIS 
CONSISTENTE 
DA CADEIA 
PRODUTIVA DA 
CARNE



EM 2018:
Cuiabá - Mato Grosso
12 e 13 de Abril

1.850 participantes
PÚBLICO RECORDE!

Marabá – Pará
23 e 24 de Maio

1.050 participantes

São Paulo - São Paulo
21, 22 e 23 de Novembro



Ao final de cada dia de programação 
os participantes da InterCorte são 
convidados a degustar o resultado de 
todo o seu trabalho na Beef Hour. 
São momentos de descontração e 
networking para apreciar a grande 
estrela da InterCorte: a carne.



São Paulo - SP
21, 22 e 23 de Novembro
WTC Events Center

COTA MASTER

COTA GOLD

COTA SILVER

ATIVAÇÃO BEEF HOUR



BEEF WEEK
2017



A Beef Week é um movimento de coordenação 
de cadeia produtiva da carne bovina que tem 
como objetivo aumentar a percepção dos 
centros urbanos e dos consumidores em 
relação à qualidade e origem da carne bovina 
brasileira. 

Enquanto o setor produtivo discute melhorias, 
o consumidor confere o resultado desse 
trabalho em restaurantes e lojas de carne, que 
ofereceram pratos especiais feitos para o 
evento. 
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MATÉRIAS PUBLICADAS



106
RESTAURANTES 
PARTICIPANTES

Cuiabá e Chapada dos Guimarães: 
14 restaurantes

Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Bonito: 
55 restaurantes

São Paulo: 
17 restaurantes

Uberaba: 
16 restaurantes



EXEMPLOS DE

MATERIAIS



SITE
Site com fotos e informações

como, prato, descrição, valor 

e localização dos restaurantes

e lojas participantes. 



CAMINHO 
DO BOI
2017



O Caminho do Boi convida o consumidor a 
percorrer o trajeto do animal de corte, desde a 
fazenda até o mercado. 

Instalado em uma área de 900m² dentro da 
Agrishow, o espaço contou com estações que 
mostravam de forma interativa as diversas 
etapas para a produção de uma carne de 
qualidade: genética; sustentabilidade; sistemas 
produtivos; bem-estar; infraestrutura e manejo; 
pesquisa, inovação e conhecimento; gestão; 
sanidade; indústria; carne, mercado e 
associativismo. 

Mais de 6.000 pessoas
percorreram o Caminho do Boi na
Agrishow. 



ESTAÇÕES



CAMPANHA
SOMOS DA CARNE





VOCÊ SABIA?

30 imagens com informações sobre o agronegócio divulgadas em redes sociais e durante a 
programação do Canal Terraviva.

+ de 19.000 menções e hashtags



COMUNICAÇÃO EVENTOSATRAÇÃO DE NOVOS 
CLIENTES E PARCEIROS

OBJETIVO
Unir os elos das cadeias produtivas e 
disseminar informação de qualidade.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS 
PARA AMPLIAR O RAIO DE AÇÃO



INTERCONF



A Conferência Internacional dos Pecuaristas 
tornou-se fonte imprescindível de 
conhecimento realizada em um ambiente de 
negócios agradável e estratégico. 

Mais de 100 diferentes empresas, dos mais 
variados segmentos, 10.000 mil pecuaristas do 
Brasil e de mais de duas dezenas de países já 
participaram do congresso. 

É o tradicional ponto de encontro da pecuária 
para atualização sobre modernidade 
tecnológica, manejo, insumos, transporte, 
legislação, frigoríficos, mercado interno/externo 
e demais temas importantes onde a 
programação é cuidadosamente elaborada para 
atender às demandas dos mais importantes 
elos da atividade.



§ 10 edições realizadas (2008 a 2017) 

§ Mais de 10.000 mil congressistas 

§ Presença de pecuaristas/produtores superior a 50% do pu ́blico 

Em 2017 participaram do evento 1.100 congressistas entre produtores rurais (pecuaristas e agricultores), profissionais do 
setor, estudantes e imprensa, além de entidades governamentais e privadas. 

Por meio de quatro blocos – Mercado, Te ́cnico, Regulatório e Futuro, os participantes assistiram a palestras e debates com 
especialistas nacionais e um pecuarista da Austrália para analisar o cenário atual da pecuária e discutir estrate ́gias de 
longo prazo para o negócio. 

HISTÓRICO

MÍDIA
ESPONTÂNEA
EM REVISTAS, 
JORNAIS, TVS, 
REDES SOCIAIS, 
BLOGS E AGÊNCIA 
DE NOTÍCIAS:

151 40

39

1111

15

Site

Ag. De Notícias

TV

Jornal

Revista

Rádio

Blog



Realização
A Assocon defende os interesses dos 
pecuaristas representando-os junto aos 
órgãos públicos e privados através de 
participação ativa em importantes fóruns 
como: GTPS, Câmara Consultiva do Boi 
Gordo da BM&F, IBA International Beef 
Alliance, entre outros. Assocon é um 
permanente ambiente de atualização de 
mercado e troca de experiências. Se 
propõe a ser o Ponto de Encontro da 
Pecuária através de eventos e reuniões, 
além da participação em congressos 
nacionais e internacionais. 

Organização
O Terraviva Eventos tem a 
missão de romper 
paradigmas e elevar a 
qualidade e visibilidade dos 
eventos do agronegócio 
brasileiro. É organizadora 
do Circuito InterCorte, Beef
Week, Caminho do Boi, Dia 
do Produtor, e iniciativas 
como a plataforma Integrar 
para Crescer e o 
movimento Somos da 
Carne.

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO



CARLA TUCCILIO
(11) 3131 4277
(11) 99145 4263
ctuccilio@band.com.br

CLAUDIA MARON
(11) 3131 3686
(11) 99634 9776
cmaron@band.com.br

CONTATOS


