
AÇÕES 2023



CALENDÁRIO



EVENTOS 
HÍBRIDOS

Público-alvo: executivos C-Level, gerência e técnicos de campo de organizações que 
compõem a cadeia produtiva da carne bovina; pesquisadores e representantes 
governamentais

Datas previstas: abril e dezembro

Exemplos da última edição: 
Vídeo resumo
Evento
Notícia

Público presencial: cerca de 80 pessoas

FÓRUM DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL
Evento anual organizado pelo GTPS com a participação dos seis elos da cadeia de 

produção da pecuária bovina. O Fórum promove soluções já existentes e operadas no 
mercado, que contribuem de forma direta para a sustentabilidade na pecuária 

brasileira. Na mesma data, ocorre também a Assembleia Geral. É uma oportunidade 
para conhecer e divulgar os trabalhos realizados pelos membros associados ao GTPS.

https://www.youtube.com/watch?v=RCS6uSY3m5M
https://www.youtube.com/watch?v=5AB_iFRQfNg
https://gtps.org.br/noticias/biometria-do-boi-e-monitoramento-de-emissao-de-gases-sao-destaques-do-1o-forum-da-pecuaria-sustentavel/


EVENTOS 
ONLINE

WEBINARS
Apresentação dos resultados e entregas dos grupos de trabalho (GT) do 
GTPS, que debatem em profundidade temas relevantes para a 
sustentabilidade na pecuária com os diferentes elos da cadeia de 
produção, além de pesquisadores e especialistas convidados.

Exemplos da última edição: 
Webinar
Relatório em português
Relatório em inglês
Página no site

GRUPOS DE TRABALHO
GT Rastreabilidade
Propósito: Direcionamentos para ampla adoção da rastreabilidade na cadeia 
da pecuária endereçados.
Data prevista: março

GT Terra
Propósito: Direcionamentos para uma cadeia da pecuária com uso da terra 
mais eficiente.
Data prevista: julho

GT Clima
Propósito: Ter uma produção pecuária de corte e leiteira de baixa emissão 
de carbono estimulada na cadeia.
Data prevista: setembro

https://www.youtube.com/watch?v=Z0jOTfFpHEY
https://gtps.org.br/downloads/rastreabilidade/Rastreabilidade_Relatorio2021.pdf
https://gtps.org.br/downloads/rastreabilidade/Traceability_Report_GTPS.pdf
https://gtps.org.br/grupos-de-trabalho/rastreabilidade/


EVENTOS 
ONLINE

Datas previstas: março, junho e outubro

Vagas por turma: 50

Investimento: até 10 vagas gratuitas para organizações associadas ao GTPS ou R$ 2 mil 
por participante de organizações não associadas.

TREINAMENTO EM PECUÁRIA SUSTENTÁVEL
Capacitação voltada para profissionais do agronegócio que queiram aprofundar 

conhecimentos relacionados à sustentabilidade, adicionar um novo serviço ao portfólio ou 
ainda aplicar os conceitos na própria fazenda.



Contrapartidas: 

• Espaço de fala na abertura/encerramento do evento

• Exibição de vídeo institucional na abertura do evento

• Distribuição de material institucional (folder e/ou brinde) aos participantes

• Convites extras para funcionários, clientes ou convidados selecionados

• Logo no e-mail marketing de divulgação do evento

• Logo na plataforma de transmissão online

• Logo em material institucional distribuído no evento

• Logo no convite do evento

• Logo no telão do evento

• Logo e menção nos posts de divulgação do evento (LinkedIn, Instagram –
feed e stories, Facebook e Twitter)

• Menção no release de divulgação do evento

• Menção na notícia de divulgação do evento no site do GTPS

DIAMANTE –R$ 200 mil

COTAS DE 
PATROCÍNIO



Contrapartidas: 

• Distribuição de material institucional (folder e/ou brinde) aos participantes

• Convites extras para funcionários, clientes ou convidados selecionados

• Logo no e-mail marketing de divulgação do evento

• Logo na plataforma de transmissão online

• Logo em material institucional distribuído no evento

• Logo no convite do evento

• Logo no telão do evento

• Logo e menção nos posts de divulgação do evento (LinkedIn, Instagram –
feed e stories, Facebook e Twitter)

• Menção no release de divulgação do evento

• Menção na notícia de divulgação do evento no site do GTPS

PLATINA –R$ 100 mil

COTAS DE 
PATROCÍNIO



Contrapartidas: 

• Logo no e-mail marketing de divulgação do evento

• Logo na plataforma de transmissão online

• Logo em material institucional distribuído no evento

• Logo no convite do evento

• Logo no telão do evento

• Logo e menção nos posts de divulgação do evento (LinkedIn, Instagram –
feed e stories, Facebook e Twitter)

• Menção no release de divulgação do evento

• Menção na notícia de divulgação do evento no site do GTPS

OURO –R$ 50 mil

COTAS DE 
PATROCÍNIO



Contrapartidas: 

• Logo em material institucional distribuído no evento

• Logo no convite do evento

• Logo no telão do evento

• Logo e menção nos posts de divulgação do evento (LinkedIn, Instagram –
feed e stories, Facebook e Twitter)

• Menção no release de divulgação do evento

• Menção na notícia de divulgação do evento no site do GTPS

PRATA –R$ 25 mil

COTAS DE 
PATROCÍNIO



Contrapartidas: 

• Logo no telão do evento

• Logo e menção nos posts de divulgação do evento (LinkedIn, Instagram –
feed e stories, Facebook e Twitter)

• Menção no release de divulgação do evento

• Menção na notícia de divulgação do evento no site do GTPS

BRONZE –R$ 10 mil

COTAS DE 
PATROCÍNIO



• Speaker - R$ 60 mil

• Business meeting - R$ 40 mil

• Totem interativo - R$ 15 mil

ATIVAÇÕES INDIVIDUAIS –POWERDED BY

COTAS DE 
PATROCÍNIO

TRANSMISSÃO PELO CANAL TERRAVIVA

• R$ 50 mil, divido em 2 cotas de R$ 25 mil



SUMÁRIO
DE DADOS

SUMÁRIO DE DADOS
Publicação bianual que traz uma fotografia da pecuária brasileira nas 
principais pautas ESG por meio de dados estatísticos e comentários 

dos principais especialistas do setor. 

Público-alvo: Todo setor do agronegócio e outros interessados em informações da 
pecuária sustentável brasileira

Quantidade de cópias impressas: 250 cópias

Data prevista: março



SUMÁRIO
DE DADOS

Ouro – R$ 75 mil

Contrapartidas: 
• Espaço publicitário no material
• Depoimento no material
• Logo no material
• Menção no release de divulgação

COTAS DE PATROCÍNIO

Prata – R$ 50 mil

Contrapartidas: 
• Depoimento no material
• Logo no material
• Menção no release de divulgação

Bronze – R$ 25 mil

Contrapartidas: 
• Logo no material
• Menção no release de divulgação



NOSSOS NÚMEROS
+300 mil acessos anuais em nosso site – média de 800 visitas diárias
+18 mil seguidores nas mídias sociais
+15 mil leads na newsletter

Conecte-se com nosso público



Com uma agenda positiva, desde 2007, promovemos o desenvolvimento de uma 
pecuária sustentável, a partir da articulação da cadeia, melhoria contínua e 
disseminação da informação. 

Fomos a primeira mesa redonda multistakeholder a tratar de pecuária sustentável 
no mundo, reunindo mais de 60 associados entre produtores rurais, empresas de 
insumos e serviços, indústrias, varejos e restaurantes, instituições financeiras e 
sociedade civil. 

Para promover a afirmativa de que é possível produzir carne com a manutenção da 
biodiversidade, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável faz uso de ferramentas 
práticas, aplicáveis ao cenário brasileiro, fundamentadas em indicadores, baseados 
nos princípios globais de sustentabilidade e metodologias científicas.

Sobre o GTPS



+60 organizações associadas
dos seis elos da cadeia de produção da carne bovina

a maior empresa de nutrição animal do mundo
as maiores empresas de saúde animal
a maior rede mundial de hambúrgueres

a maior empresa do agronegócio brasileiro
os maiores frigoríficos do Brasil
os maiores varejistas do país

ONGs nacionais e internacionais
produtores rurais em quatro biomas brasileiros
bancos relevantes no fornecimento de crédito rural
além de associações, certificadoras, startups e outras...

Faça parte.

Nossos associados



Siga nossas
redes sociais

Assine nossa
newsletter gtps.org.br/newsletter 

gtps.org.br

https://www.facebook.com/gtpspecuaria
https://www.instagram.com/gtpspecuaria/
https://www.linkedin.com/company/gtps---brazilian-roundtable-on-sustainable-livestock-brsl-/
https://twitter.com/gtpspecuaria
https://www.youtube.com/channel/UC476WbFBPO8dfQ9tJl1l4RQ
https://gtps.org.br/comunicacao/#faixa_news

