


2º MUNDIAL DO QUEIJO BRASIL
2022 | SÃO PAULO



Nosso objetivo 

Promover a cultura do queijo 
brasileiro e sua projeção nos 
mercados nacional e 
internacional. Unir queijo e 
arte no Teatro B32, localizado 
no coração econômico do 
Brasil, a fim de valorizar o 
queijo brasileiro.



O Mundial do Queijo é um concurso criado em 2019 no Brasil,
 que tem como objetivos eleger os queijos com os resultados 

mais apurados e enaltecer o queijo em todos os seus universos: 
do produto rural ao industrial. 

Textura, complexidade de sabor e aroma são alguns dos critérios 
analisados por uma comitiva de jurados, brasileiros e estrangeiros, 

que conhecem os melhores queijos do mundo.



quem é o público alvo?

✓ produtores artesanais de leite e queijo
✓ comerciantes de queijos
✓ chefs de cozinha
✓ laticínios
✓ fornecedores de equipamentos e insumos
✓ compradores de redes de supermercados 
✓ jornalistas
✓ entusiastas do queijo
✓ foodies
✓ consumidores finais



A primeira edição no Brasil aconteceu em 2019, 
em Araxá, Minas Gerais, e elevou o reconhecimento 
da cultura queijeira brasileira, com a presença de 
um corpo de jurados de origem eclética de diversos 
países: produtores artesanais e industriais, 
maturadores, comerciantes e chefs de cozinha 
e jornalistas de gastronomia. 

Foram premiados 239 queijos, entre 953 inscritos, 
sendo 112 medalhas de bronze, 72 de prata, 35 de 
ouro e 20 super ouro. O evento reuniu produtores 
de todo Brasil e do mundo em um grande evento 
com a presença de 33 mil pessoas em 3 dias com 
um feira de produtores, uma programação técnica 
e concursos nacionais e internacionais de queijos 
e produtos lácteos.

o Mundial do Queijo 2019



o Mundial do Queijo 2019 em números

33 mil 
passantes

58
feirantes

953
inscritos

239
medalhas

160 jurados, sendo 
18 estrangeiros

1
concurso



Em sua 2ª edição no Brasil, o evento 
itinerante ganha a capital gastronômica 

brasileira: a cidade de São Paulo. São 
Paulo vive a efervescência do queijo 

autoral! A localização escolhida é o 
novíssimo Teatro B32, no coração da 

emblemática Av. Faria Lima, projetado 
pelo arquiteto Eiji Hayakawa. Inaugurado 
em setembro de 2021, o espaço já sediou 

eventos importantes como o Latin 
America's 50 Best Restaurants 2021.

2ª ed. do Mundial 
do Queijo será 
em São Paulo



Para este ano, o Mundial do Queijo espera 

receber mais de 1.200 queijos inscritos e cerca 

50 mil pessoas, além de contar com uma 

programação para profissionais e entusiastas 

do queijo artesanal e autoral brasileiro.

Mundial do Queijo 2022

O evento será composto por três principais ações: 

✓  3 concursos

✓  programação técnica para profissionais

✓  feira de produtores para o grande público 



os concursos
Esperamos mais de 1.200 queijos inscritos 

para serem avaliados pela comitiva de 

jurados nacionais e estrangeiros.

A premiação ocorrerá dentro do auditório 

do Teatro B32, no dia 16 de setembro, em 

uma cerimônia honrosa com 350 pessoas, 

dentre convidados e membros da Guilde 

International Des Fromagers.



Concurso Mundial de Queijos e Produtos Lácteos 
competição internacional que colocará os queijos brasileiros em igualdade de disputa com 
os queijos mais premiados do planeta
público: produtores de queijo rurais/artesanais e industriais

Concurso de Melhor Queijista
pela primeira vez no Brasil, um concurso que elege o comerciante de queijo por sua 
excelência em promover os diferentes queijos e produtos lácteos nacionais e estrangeiros. 
O concurso é chancelado pelo Mundial de Tours.
público: comerciantes de queijo e chefs de cozinha 

Concurso de Melhor Queijeiro
premiação que elege o melhor produtor de queijo e produtos lácteos
público: profissionais da transformação láctea

os 3 concursos



Programa Via Láctea

✓ rodadas de negociações

✓ cursos

✓ palestras

✓ seminários direcionados aos profissionais

público 
profissional 

a feira técnica para 
profissionais

10
stands G
3 x 3 m

Nos dias 16 e 17 de setembro, teremos uma 
programação dentro do Teatro B32, com acesso 
pago para os inscritos na programação do evento.
Serão 10 stands profissionais, mesas de 
degustação, cursos técnicos, palestras e 
seminários.
O objetivo é expandir o conhecimento do 
público profissional pagante, assim como 
oferecer novas tecnologias e degustações.

quando:   16/9: 8h - 19h
                   17/9: 8h - 19h



a feira técnica para 
profissionais

3D dos stands profissionais que estarão 
dentro do teatro, no 1º e 2º andar.



45 
stands de 

produtores

35
stands M
3 x 1,2 m

3 pax

● Durante os 15, 16, 17 e 18 de setembro, será 
realizada a feira de produtores no pilotis do 
Teatro B32, com acesso livre e gratuito para 
os passantes da avenida Faria Lima. 

● Serão 45 stands para diversificar a oferta de 
queijos para o consumidor a preço de custo 
direto do produtor. 

● O objetivo é reunir queijos de todos os 
estados brasileiros e de outros países, para 4 
dias de degustações e entretenimento. 10

stands P
2 x 1,2 m

2 pax

4
dias de 
duração

a feira dos produtores

Quando:        15/9: 18h - 22h
    16/9: 8h - 20h 
    17/9: 8h - 20h 

                         18/9: 8h - 14h



a feira dos produtores

Planta e 3D dos stands da feira 
livre 

acontecerá no andar térreo, 
fora do auditório. 



do pequeno produtor para o mundo



15 de setembro - quinta-feira
 
18h |  Abertura oficial do evento, da Feira 
Mundial de Queijos com corte da faixa e 
presença de autoridades brasileiras e 
francesas e da Feira Livre dos Produtores

20h | Coquetel de recepção dos jurados 

programação

10h | Início da primeira etapa do Concurso 
Mundial de Queijos e Produtos Lácteos 

13h | Encerramento da primeira etapa 

13h - 14h | horário de almoço dos jurados 

15h - 17h | Segunda etapa, escolha do melhor 
queijo do concurso 

18h - Divulgação dos resultados do 
concurso de queijos e produtos lácteos. 
Obs: evento reservado aos jurados, 
profissionais e jornalistas. 

16 de setembro -sexta-feira 

9h | Início do programa de conferências, 
mesas redondas e mini-formações 

9h | Recepção dos jurados 

9h30 | Conferência para jurados no Auditório 



17 de setembro – sábado 

8h | Recepção dos candidatos e jurados 

dos concursos de Queijista e Queijeiro

9h |  Início do programa de conferências, mesas 

redondas e mini-formações 

9h | Início do concurso de Melhor Queijista do Brasil

12h30 | Encerramento do concurso 

14h |  Início do concurso de Melhor Queijeiro do Brasil 

17h30 - Encerramento do concurso 

18h |  Premiação dos dois concursos

20h | Jantar de Gala da Guilde des Fromagers 

Todos os dias, paralelamente: 
animações queijeiras, 

degustações, mesas redondas, 
conferências e programações 

artísticas e culturais, rodadas de 
negócios.

A feira de produtores ficará em 
funcionamento de 15 a 18 de 
setembro, aberta ao público.

18 de setembro – Domingo 

9h - 12h | Feira Mundial de Queijos. 

programação



Vamos promover o queijo 
brasileiro e fortalecer 
sua cultura nacional 
e internacionalmente?

São Paulo vive a efervescência do 
queijo autoral e a  lei do queijo artesanal 
do estado acaba de ser regulamentada 
de forma participativa, fruto do diálogo 
dos produtores e autoridades sanitárias. 
Esta é uma oportunidade para nos 
posicionarmos e mostrarmos para o Brasil 
e para o mundo a qualidade dos nossos 
produtos, rurais e industriais.



como apoiar o mundial do queijo Brasil?

R$300K
patrocinador

MESTRE

R$100K
patrocinador

CURADO

R$50K
patrocinador
MEIA-CURA

R$20K
patrocinador

FRESCAL



✓ Logo no site do evento

✓  Produto na bag para visitantes (300 unid)

✓ Logo no painel de entrada do Teatro B32

✓ Vinheta nas projeções do evento

✓ 4 convites no Jantar de Gala da Guilde des Fromagers

✓ 2 pág. de publicidade na Revista Profissão Queijeira

✓ Logo no auditório/palco do Teatro B32

✓ Citação no discurso de agradecimento

✓ Mesa de degustação no 3ºandar

✓ Workshop de 1h na sala técnica

✓ Logo na tábua de avaliação

✓ Logo no avental dos jurados

✓ Logo na dolmã de candidatura do concurso

✓ Bag para jurados

PATROCINADOR MESTRE
cota master/realização

R$300K
patrocinador

MESTRE

Patrocinador principal com maior 
exposição dentro do Teatro B32 
e também na feira de produtores, 
do lado de fora



PATROCINADOR CURADO
realização

R$100K
patrocinador

CURADO

✓ Logo no site do evento

✓  Produto na bag para visitantes (300 unid)

✓ Logo no painel de entrada do Teatro B32

✓ Vinheta nas projeções do evento

✓ 2 convites no Jantar de Gala da Guilde des Fromagers

✓ 1 pág. de publicidade na Revista Profissão Queijeira

✓ Logo no auditório/palco do Teatro B32

✓ Citação no discurso de agradecimento

✓ Mesa de degustação no 3ºandar

Patrocinador principal com maior 
exposição dentro do Teatro B32 e 
também na feira de produtores, do 
lado de fora

ven
did
a



PATROCINADOR MEIA CURA
apoio
Patrocinador principal com maior 
exposição dentro do Teatro B32 e 
também na feira de produtores, do 
lado de fora

R$50K
patrocinador
MEIA CURA

✓ Logo no site do evento 

✓  Produto na bag para visitantes (300 unid)

✓ Logo no painel de entrada do Teatro B32

✓ Vinheta nas projeções do evento

✓ 1 convite no Jantar de Gala da Guilde des Fromagers

✓ 1/2  pág. de publicidade na Revista Profissão Queijeira



PATROCINADOR CURADO
apoio
Patrocinador principal com maior 
exposição dentro do Teatro B32 e 
também na feira de produtores, do 
lado de fora

R$20K
patrocinador

FRESCAL

✓ Logo no site do evento

✓ Produto na bag para visitantes (300 unid)
✓ Logo no painel de entrada do Teatro B32



Cotas de Patrocínio FRESCAL MEIA CURA CURADO MESTRE

Investimento R$ 20.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00

Logo no site do evento com link para site do patrocinador

Produto na bag para visitantes (300 unid)

Logo no painel de entrada do Teatro B32

Vinheta nas projeções do evento

Convites no Jantar de Gala da Guilde des Fromagers 1 convite 2 convites 4 convites

Publicidade na Revista Profissão Queijeira 1/2 página 1 página 2 páginas

Logo no auditório/palco do Teatro B32

Citação no discurso de agradecimento

Mesa de degustação no 3ºandar

Workshop de 1h na sala técnica

Logo na tábua de avaliação

Logo no avental dos jurados

Logo na dolmã de candidatura do concurso

Bag para jurados

vendida



Realizadora do evento, a SerTãoBras 
é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, mantida por uma centena 
de associados presentes de Norte a 
Sul do país: Pará, Paraíba, Bahia, 
Goiás, DF, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná.

A SerTãoBras divulga informações 
para o grande público ao mesmo 
tempo que investe na formação 
técnica do profissional queijeiro.

Organização feita 
por quem entende



Débora Pereira
diretora da SerTãoBras, colunista “Só Queijo” 
no caderno Paladar (Estadão), representante 
do queijo brasileiro na França

Vanessa Alcolea
vice-presidente do club Brasil da Guilde 
Internationale Des Fromagers, membro da 
SerTãoBras, gerente técnica na Pardinho 
Artesanal e  comissária do concurso de queijos

Flávia Rogowski
comerciante de queijo na Bon Vivant 
(Curitiba) e co-realizadora do Mundial do 
Queijo 2022

organização feita por quem entende



✓ Fédération des Fromagers de France 
✓ Guilde Internationale des Fromagers 
✓ Mondial du Fromage de Tours 
✓ Revista Profession Fromager
✓ Revista Profissão Queijeira

nossos parceiros
Desde 2015 somos parceiras da Guilde 
Internationale des Fromagers, criada em 
1969, que conta atualmente com mais de 
8.000 membros em todos os continentes. 
A embaixada brasileira da Guilde foi 
criada em julho de 2021, reunindo já mais 
de 50 membros brasileiros. Além dela, a 
Mons Formation assim como a 
Fédération des Fromagers de France, 
federação que agrupa 3.500 
comerciantes de queijo na França, com 
sede em Paris, são parceiras 
internacionais na realização do evento.



na mídia



obrigada!

https://mundialdoqueijodobrasil.com/

Vanessa Nakamura | 
vanessa@sibaris.com.br
11 99618-6290

Marília Trevisan | marilia@sibaris.com.br
11 98371-9155

organização:

mailto:vanessa@sibaris.com.br
mailto:marilia@sibaris.com.br

