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Em nome das três organizações parceiras que produzem a IPPE - Associação Americana da Indústria 
de Ração (AFIA), Instituto Norte-americano de Carne (NAMI) e Associação Americana de Aves e Ovos 
(USPOULTRY) - gostaríamos de agradecer às nossas indústrias, nossos membros e equipes por seu 

trabalho duro no ano passado na prestação do serviço vital de alimentar o mundo, e estamos ansiosos 
para nos reconectar com cada um de vocês na IPPE 2022.

A saúde e a segurança de todos os participantes da International Production & Processing Expo (IPPE) 
é nossa principal prioridade, pois continuamos a planejar um evento de sucesso em janeiro de 2022. 

Estamos seguindo as diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e dos governos estaduais e locais em relação à pandemia de coronavírus 
(COVID-19) e forneceremos atualizações regulares a todos os interessados, conforme a situação o 

justifique.

Enquanto planejamos a IPPE para 2022, estamos nos concentrando em maneiras pelas quais podemos 
ser o maior recurso possível para você. Continuamos prontos e aptos a atender às suas necessidades. 
Se você tiver alguma dúvida, preocupação ou sugestão sobre como podemos prestar serviços a você e 

ao nosso setor, informe-nos enviando um e-mail para info@ippexpo.org ou ligando para:

Nath Morris, USPOULTRY: +1.770.635.9064
Sarah Novak, AFIA: +1.703.558.3574

Eric Zito, NAMI: +1.202.587.4223

O Georgia World Congress Center, onde a IPPE 

2022 será realizada, foi o primeiro centro de 

convenções nos EUA a obter o credenciamento 

de instalações GBAC STAR™ do Global Biorisk 

Advisory Council (GBAC), uma divisão da ISSA, 

a associação comercial líder no setor de limpeza. 

O programa GBAC STAR™ ajuda instalações 

comerciais e públicas de todos os tamanhos a 

estabelecer e realizar uma abordagem organizada 

para limpeza, desinfecção e prevenção de 

infecção. Para obter a certificação GBAC STAR™, 

as instalações devem demonstrar conformidade 

com os 20 elementos do programa, que variam 

de procedimentos operacionais padrão e 

estratégias de avaliação de risco a equipamentos 

de proteção individual e medidas de preparação e 

resposta a emergências.

PLANEJAMENTO PARA A IPPE 2022 
PRESENCIAL E COM SEGURANÇA



IPPE 
HIGHLIGHTS

MAIS DE 11,5 
ACRES DE 

EXPOSIÇÕES DE 
TECNOLOGIA, 

EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS 

INOVADORES 

CLASSIFICADA 
EM 21º LUGAR 

ENTRE AS 
PRINCIPAIS 

FEIRAS 
COMERCIAIS 

DOS EUA

MAIS DE 120 
HORAS DE 
SESSÕES 

EDUCATIVAS

MAIS DE 25.000 
LÍDERES DA 

INDÚSTRIA EM 
TODO O MUNDO
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A IPPE ESTÁ RECONECTANDO VOCÊ A 
TODA A INDÚSTRIA NA IPPE 2022

PROCESSAMENTO/EMBALAGEM DE CARNES E AVES
EQUIPAMENTO 

E INGREDIENTES 

DE ALIMENTAÇÃO 

/ PRODUÇÃO AO 

VIVO / GENÉTICA 

/ INCUBAÇÃO / 

SAÚDE ANIMAL 

/ PRODUÇÃO E 

PROCESSAMENTO 

DE OVOS

PROCESSAMENTO/
EMBALAGEM DE 
CARNES E AVES

SALÃO AZUL C e B/C SALÃO  
VERMELHO B 

PAVILHÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

ÁREAS DE NETWORKING RECURSO ADICIONAL
Todas as áreas de networking localizadas nos salões B e C contarão com uma 
área de networking com serviço de internet sem fio, estações de carregamento, 
assentos confortáveis e oportunidades para fazer networking na IPPE.

O pavilhão de segurança alimentar, localizado no Salão 
AZUL BC, é dedicado aos expositores da indústria de 
segurança alimentar.

SALÃO DE CARNES 
SALÃO VERMELHO B

SALA DA INCUBAÇÃO 
 SALÃO AZUL C 
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S3 INDÚSTRIAS 
INTEGRADAS 

A IPPE gostaria de agradecê-lo por fazer parte da comunidade de ração para animais, carnes e aves. O cenário do mundo mudou 

muito desde o ano passado, e estamos orgulhosos de que nossas indústrias prestem o vital serviço de alimentar o mundo. A 

nutrição é a espinha dorsal da boa saúde, e nossas indústrias fornecem alimentos da mais alta qualidade para humanos e animais 

todos os dias. 

A IPPE traz a indústria global de alimentos e proteínas animais para Atlanta todos os anos, e é a única exposição desse tipo que 

mostra as soluções e inovações mais atuais do setor. A ampla gama de soluções da IPPE atrai líderes da indústria em todo o 

mundo que estão comprometidos com o desenvolvimento de negócios, implementando as melhores práticas, atualizando as 

operações e mantendo-se competitivos. Em Atlanta, a IPPE está planejando uma feira presencial segura e bem-sucedida, de 25 a 
27 de janeiro de 2022, promovendo a próxima era de inovação, experiências de aprendizado e construção de relacionamento.

A IPPE é um reflexo da evolução dos mercados de alimentos animais, carnes e aves, representando a expansão para outras 

proteínas, o crescimento vertical e o intercâmbio de soluções. A IPPE investe anualmente a receita da Expo nas indústrias que 

atende. As organizações patrocinadoras - Associação Americana de Aves e Ovos, Associação Americana da Indústria de 
Ração e Instituto Norte-americano de Carne - usam as receitas para gerar pesquisas fundamentais, educação, assistência 

em gestão de crises, relações públicas e auxílio regulatório para sua empresa. Elas vêm integrando exposições, oportunidades 

de networking e programas educacionais para produzir o evento que oferece uma semana inteira de educação, inovações e 

oportunidades de networking com os principais líderes da indústria, o que torna este evento imperdível.

Através de planejamento, projeto e execução meticulosos e anos de experiência, a IPPE traz a melhor feira comercial, networking 

e experiências de aprendizagem em um ambiente de negócios. Em parceria com a Associação Científica de Carne Americana, o 

Conselho Canadense de Carnes, o Conselho Mexicano da Carne, a Associação Internacional de Indústria de Ração, o Conselho 

Nacional do Frango, a Associação Nacional de Fornecedores de Ração e Aves, a Associação de Fornecedores da América do 

Norte, a Associação do Sudeste de Carnes, a Sociedade Científica de Aves do Sul, a Conferência do Sul de Doenças Aviárias e a 

Associação do Sudoeste de Carne, a IPPE atrai todos os especialistas da indústria para um único lugar ao mesmo tempo. Na IPPE 

2022, você poderá construir relacionamentos, gerar oportunidades e se reconectar com seus colegas de toda a indústria!

3
SALÕES COM 
MAIS DE 1.000 
EXPOSIÇÕES 
INTERATIVAS



Produção de ração, aves e carne, equipamento de processamento, embalagem e serviços - tudo num único lugar!

Saúde animal e produtos sanitários

Equipamento de reprodução, incubação e desenvolvimento

Invólucros

Corte e desossa

Sistemas ambientais

Projeto e engenharia de instalações

Ingredientes de rações e alimentos para animais

Equipamento de fabricação de ração

Equipamento geral de local de beneficiamento (Packing House)

Equipamento e serviços de produção de gado e aves

Programas e equipamentos de logística e controle  

   de processos 

Equipamento e suprimentos para empacotamento

Equipamento e tecnologia de processamento

Soluções de controle de qualidade

Saneamento e limpeza

Temperos, ingredientes e aditivos

Equipamento de abate

Controle de temperatura

Serviços de transporte e armazenamento

Tratamento de águas residuais

DESCUBRA NOVAS TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES NA IPPE

Esteja viajando sozinho ou com colegas, você verá que 

os participantes internacionais da IPPE são pessoas 

muito importantes! Oferecemos os seguintes serviços 

para tornar tudo ainda mais fácil:

• Serviços de tradução e centro de negócios 
internacional

• Cartas de convite personalizadas para solicitações de 
visto de participantes internacionais

• As cartas podem ser solicitadas antes da abertura 
do registro se houver atrasos nas aprovações das 
inscrições. Entre em contato com a administração 
da feira para obter mais detalhes. Caso contrário, as 
cartas podem ser solicitadas durante as inscrições da 
IPPE, que começa em 4 de outubro.

 

ALCANCE GLOBAL

APRENDA NA IPPE
A IPPE conta com mais de 120 horas de oficinas 
educacionais para o seu desenvolvimento 
profissional. Haverá um foco em segurança 
alimentar, operações de fábricas, sustentabilidade 
e outros tópicos importantes para a indústria. 
A programação completa estará disponível em 
ippexpo.org em agosto.

FREE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES

• Conferência sobre alimentação de animais domésticos

• Conferência Latino-Americana de Aves

• Fórum Científico Internacional de Aves

• Simpósio Internacional de Fornecimento

E MAIS...

E MUITO MAIS...

• Programa educativo sobre ração

• Programa de Educação para a Indústria da Carne

• Fórum de inteligência de mercado

• Conferência de sustentabilidade da agricultura 

animal

• TECHTalks: Sessões apresentando as inovações 

mais recentes em produto e processo

PROGRAMAS PAGOS (PODE SER ADICIONADOS  
DURANTE A INSCRIÇÃO)
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As inscrições gerais abrem em 4 de outubro de 
2021. Os primeiros inscritos pagam apenas $75. 
A inscrição custa $125 a partir de 10 de janeiro de 
2022. As taxas incluem acesso de três dias às feiras 
comerciais, programas educacionais selecionados 
e a recepção de boas-vindas.

INSCREVA-SE COM ANTECEDÊNCIA E ECONOMIZE!

HOTÉIS
Os participantes recebem 
descontos especiais em hotéis 
da convenção por toda a cidade. 
As reservas de hotel podem ser 
feitas a partir de 4 de outubro de 
2021, em ippexpo.org, através da 
agência da IPPE, Maritz/Experient.

• Programa de carreira para estudantes 

universitários - Uma oportunidade de conhecer 

futuros funcionários

• Programa 30 abaixo de 30 - Conheça as 

principais estrelas em ascensão da indústria

• Recepção de boas-vindas  no salão da feira IPPE 

na tarde de terça-feira, 25 de janeiro

• Mais oportunidades de networking e conexão serão 

anunciadas!

CONECTE @ IPPE


