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De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada), e da Esalq/USP, em parceria com 

a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), 

o PIB do agronegócio brasileiro cresceu 8,36% em 2021!

Isso não é tudo, esse setor alcançou 27,4% de 

participação no PIB do Brasil (o maior desde 2004).

Contando com esses dados, eu reuni uma lista dos 

principais eventos do setor para você, empresa que 

gostaria de participar desses eventos, fazer conexões e 

conhecer as novidades, inovações e tecnologias do setor!

Ainda mais, temos um material muito legal sobre ao longo 

desse post pra você baixar e usufruir como quiser!
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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO SETEMBRO

CASCAVEL/PR
Sul

06 a 10

CONCÓRDIA/SC
Sul

15 a 17

NÃO-ME-TOQUE/RS
Sul

07 a 11

UBERLÂNDIA/MG
Sudeste

22 a 25

RIO VERDE - GO
Centro-Oeste

04 a 08

LONDRINA - PR
Sul

01 a 10

CAMPO GRANDE/MS
Centro-Oeste

19 a 30

RIBEIRÃO 
PRETO/SP

Sudeste

25 a 29

LUÍS EDUARDO 
GUIMARÃES/BA

Nordeste

31/05 a 04/06

ESTEIO/RS
Sul

04 a 12

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROJULHO AGOSTO

https://showrural.com.br/ 
https://concordia.ifc.edu.br/event/tecnoeste-3/
https://www.expodireto.cotrijal.com.br/ 
http://www.femec.com.br/ 
https://www.tecnoshowcomigo.com.br 
https://www.expolondrina.com.br 
https://www.agrishow.com.br/pt/Home.html
https://bahiafarmshow.com.br/ 
https://www.expointer.rs.gov.br/inicial
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Essa feira é realizada anualmente e 

abrange desde os produtores pequenos 

aos maiores do Brasil. Com mais de 4 
mil colaboradores e 600 expositores, 

você poderá aprender sobre adubação, 

biotecnologia, sobre as mais diversas 

sementes e como produzi-las, proteção de 

plantio e tratos culturais e híbridos.

São várias startups e vários profissionais de 

empresas tecnológicas reunidos em um só 

lugar! O evento conta com transmissões 

ao-vivo, hackathons, fóruns de inovação e 

palestras internacionais e nacionais!

Realizado pelo Instituto Federal 
Catarinense (no campus de 

Concórdia), o Show Tecnológico do 

Oeste (TECNOESTE) é um dos maiores 

do agronegócio no sul do Brasil!

São aparições importantíssimas do 

setor que se reúnem para trazer as 

principais inovações, tecnologias e 

novidades sobre o campo.

ACESSE O SITE ACESSE O SITE

CASCAVEL/PR CONCÓRDIA/SC
Sul Sul

Visitantes: 288.802 (2020)

Data: 06 a 10 de fevereiro

Visitantes: 32 mil

Data: 15 a 17 de fevereiro

https://showrural.com.br/ 
https://concordia.ifc.edu.br/event/tecnoeste-3/ 
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Sendo uma das maiores feiras 

do agronegócio internacional, a 

Expodireto Cotrijal é voltada à 

tecnologias e negócios dentro do setor. 

Lá você encontrará empresas privadas, 

órgãos de pesquisa públicos, debates 

e discussões importantíssimas para o 

meio! São várias palestras, exibições e 

demonstrações de novas tecnologias e 

inovações no mercado rural.

Sendo uma das feiras mais diversas, a 

Feira do Agronegócio Mineiro (FEMEC) 

traz consigo exposições novas 

máquinas, equipamentos, implementos 

e insumos agrícolas, veículos utilitários 

de passeio e painéis temáticos.

A 9° edição da feira teve a 

temática “Agronegócio Sustentável 

Alimentando o Mundo” e falou sobre a 

sustentabilidade no setor. Contou com 

leilões, exposições, feiras de touros, 

arenas automotivas e muito mais!

ACESSE O SITE ACESSE O SITE

NÃO-ME-TOQUE/RS UBERLÂNDIA/MG
Sul Sudeste

Visitantes: 256 mil

Data: 07 a 11 de março

Visitantes: 63 mil

Data: 22 a 25 de março

https://www.expodireto.cotrijal.com.br/ 
http://www.femec.com.br/ 


AGRONEGÓCIO | EVENTOS 2022

Essa exposição acontece há 60 anos e é 

muito conhecida no país. Você verá muita 

variedade de exposições sobre inovações, 

genética, produtividade, performance, 

tecnologias e muito entretenimento!

Com shows de abertura, fechamento 

e ao longo da duração do evento, eles 

contaram com a presença de duplas 

como Maiara e Maraísa, Zé Neto e 

Cristiano, Gustavo Lima, Barões da 

Pisadinha e muito mais!

A feira anual realizada pela 

COMIGO é muito diversa. 

Conta com equipamentos e 

máquinas agropecuárias, várias 

espécies de animais, palestras 

sobre as mais variadas funções 

do setor. A tecnologia também 

é marca registrada do evento!

ACESSE O SITE ACESSE O SITE

LONDRINA/PR RIO VERDE/GO
Sul Centro-Oeste

Visitantes: 550 mil

Data: 01 a 10 de abril

Visitantes: 118 mil

Data: 04 a 08 de abril

https://www.expolondrina.com.br
https://www.tecnoshowcomigo.com.br
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Com 10 dias de evento, a Feira 

Agropecuária de Campo Grande vai 

contar com vários shows de músicas ao 

vivo como Henrique e Juliano, Jorge e 

Mateus, Zé Neto e Cristiano e Thiaguinho. 

Desde 1933, realizado pela empresa 

Dut’s Promoções, o evento tem como 

objetivo estimular as vendas no setor.

Lá você poderá ver comércio de 

animais, insumos, maquinários, palestras, 

exposições, cursos, shows, leilões e 

muito mais!

A Agrishow é uma das maiores feiras 

do setor no mundo! Focada em 

tendências e inovações tecnológicas, 

ela abrange tanto os pequenos 

produtores quanto os grandes.

As últimas edições aconteceram 

online devido a pandemia e agora eles 

estão de volta no presencial! Com 

palestras, soluções digitais dos mais 

variados campos da agropecuária, 

maquinário, equipamentos EPI, 

transportes, sementes e muito mais!

ACESSE O SITE

CAMPO GRANDE/MS RIBEIRÃO PRETO/SP
Centro-Oeste Sudeste

Visitantes: 120 mil (2019)

Data: 19 a 30 de abril

Visitantes: 150 mil (2019)

Data: 25 a 29 de abril

https://www.agrishow.com.br/pt/Home.html 
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Com mais de 8,8 milhões de 

impressões nas redes sociais em 

sua experiência digital, a Bahia Farm 

Show é a maior feira de agronegócio 

do Norte e Nordeste brasileiro.

O evento conta com a participação 

das maiores empresas do setor 

e também é palco para várias 

decisões sobre o cenário do setor 

no Brasil. Com palestras, exposições, 

mesas redondas, novas tecnologias, 

maquinários e muito mais essa feira 

é completa para quem quer expor lá!

Realizada desde 1901, é uma das 

maiores feiras do agronegócio 

na América Latina! Com mais de 

2.200 expositores e 2,7 bilhões 

de reais em negócios, o evento 

conta com a participação de 

produtores rurais, serviços, 

produtos e maquinários do setor.

O evento dispõe de programação 

cultural, exposições e leilões de 

animais, show de máquinas, feira 

de agricultura familiar, palestras 

técnicas e outros!

ACESSE O SITEACESSE O SITE

LUÍS EDUARDO GUIMARÃES/BA ESTEIO/RS
Nordeste Sul

Visitantes: 168 mil

Data: 31 de maio a 04 de junho

Visitantes: 66,2 mil

Data: 04 a 12 de setembro

https://www.expointer.rs.gov.br/inicial
https://bahiafarmshow.com.br/ 


QUEM SOMOS

Com mais de 7 anos de experiência, somos responsáveis pelo 

marketing ou parte do marketing de empresas de diferentes segmentos. 

Trazemos novas estratégias, metodologias e ferramentas para ajudar 

no processo de marketing e vendas para sua empresa. Também 

contamos com um estúdio para gravação de vídeos e transmissões 

ao vivo. Além disso, auxiliamos empresários e profissionais da área com 

consultorias e treinamentos online e presenciais.

Conheça mais sobre nós: eskda.com.br

https://eskda.com.br/


OBRIGADO!

Se você sentiu falta de algum evento 
nessa lista, conta pra gente para 

podermos mantê-los sempre atualizados! 

eskda.com.br

https://www.instagram.com/eskda.mkt/
http://youtube.com/channel/UCyAchxbew2pdlpQoT1Ncyeg
https://www.linkedin.com/company/eskda
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541992522690&text=Ol%C3%A1%21+Vim+pelo+site+e+gostaria+de+conversar+com+um+consultor+da+Eskda.&app_absent=0
https://eskda.com.br/

