
RODADA DE NEGÓCIOS – GAF 16 
 

SETORES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 
1. Informações gerais sobre a Rodada de Negócios  
 
Data: 6 de julho de 2016  
Local: Grand Hyatt Hotel, São Paulo  
E-mail de contato: gaf16@apexbrasil.com.br  
 
 
2. Setores promovidos 
 
ALIMENTOS E BEBIDAS 
 
CAFÉ CARNES LATICÍNIOS FRUTAS ARROZ OUTROS 
Cru Boi Leite  In Natura Branco Sucos 
Torrado Porco Queijo Congeladas  Integral Feijões 
Instantâneo Franco  Yogurts 

 

Outros Tipos de 
Arroz Milho 

 
Congeladas Outros 

Laticínios 
  

Soja 

     
Açúcar 

 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
Máquinas Agrícolas 
Peças de máquinas agrícolas 
Máquinas Agrícolas para produção de etanol 
 
AGRONEGÓCIOS 
Material Genético Bovino 
Etanol 
 

 
3. Condições de Participação 
 
CUSTO 
Os custos com passagens, hospedagem, alimentação são de responsabilidade de cada empresa 
participante.   
 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
Não há taxa de inscrição a ser paga para a Apex-Brasil. 
 
CREDENCIAL PARA ACESSAR O FORUM 
Somente os CEOS das empresas participantes poderão assistir os painéis organizados pelo GAF nos 
dias 4 e 5 de julho. 
 
4. Sobre o GAF 
  
A 3ª edição do Fórum Global de Agronegócios (GAF) 2016 terá o apoio da Apex-Brasil, que organizará 
uma rodada de negócios entre compradores internacionais e empesas brasileiras. O Fórum possui 
como tema: “AGROPECUÁRIA DO AMANHÃ: FAZER MAIS, COM MENOS (disseminando as bases 
do desenvolvimento sustentável) 
 
O GAF é um movimento do agronegócio mundial para a superação do desafio de alimentar o mundo 
no futuro. Com o crescimento da classe média e o aumento populacional, a produção agrícola e 
pecuária terá de abastecer o mundo com uma maior quantidade de alimentos, com mais qualidade, em 
conformidade com os novos desejos das populações emergentes e exigências de sustentabilidade 
social e ambiental. Através do incentivo ao debate dos maiores líderes, autoridades e especialistas do 
agronegócio mundial, o GAF busca desenvolver a agricultura e a pecuária no mundo.  
 
O público será composto por ministros de estado, líderes de governo, CEOs e representantes da 
cadeia produtiva agrícola brasileira e mundial. 
 
Estimativa de mais de 1000 participantes, de 40 países e 45 palestrantes. 


