
                                                                                                                  

FISPAL TECNOLOGIA: O MAIOR EVENTO SETORIAL PARA AS INDÚSTRIAS 

ALIMENTOS E BEBIDAS DA AMÉRICA LATINA  
 

A edição de 2017 será uma reinvenção da mostra com investimentos em 
mudança de local, setorização do evento e inovação com apresentação da 
revolucionária Indústria 4.0 para o segmento de A&B. O credenciamento já 

está aberto para profissionais do setor e para imprensa, através do site 
www.fispaltecnologia.com.br 

 

A indústria de Alimentos e Bebidas não será mais a mesma após a 33ª edição da Fispal 

Tecnologia – Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria de Alimentos e Bebidas, 

realizada pela Informa Exhibitions, entre os dias 27 e 30 de junho de 2017, das 13h às 20h, no 

São Paulo Expo, em São Paulo. O maior encontro do setor das indústrias de A&B da América 

Latina promete se reafirmar como a principal mostra do segmento, trazendo uma série de 

inovações para os mais de 40 mil visitantes esperados para esta edição. 

A começar pelo novo local. Em 2017, a Fispal Tecnologia acontece pela primeira vez no 

São Paulo Expo, novo centro de exposições da capital paulista, com instalações modernas, 

pavilhão totalmente climatizado, e de fácil acesso, próximo ao aeroporto de Congonhas, a 

estações de metrô e demais malhas de transporte público. 

A setorização será mais uma novidade da feira este ano. Os produtos e serviços estarão 

organizados por segmentos distintos, como máquinas para embalagens, marcação e 

codificação, processo, equipamentos e acessórios, logística e automação. “Essa setorização da 

feira garante uma maior agilidade para os visitantes, que devem realizar negócios diretamente 

em sua área de interesse”, afirma Clélia Iwaki, diretora da Fispal Tecnologia. 

Com a participação de grandes empresas, micro e pequenos fabricantes, a Fispal 

Tecnologia é palco para a realização de negócios e networking entre compradores dos setores 

da indústria de alimentos e bebidas, química e fármaco, e os fornecedores nacionais e 

internacionais de máquinas, softwares, automação, rótulos, balanças, processadores e até 

empilhadeiras, esteiras e sistemas de transporte, entre outros produtos. 

“A feira reunirá empresários, executivos e profissionais de toda cadeia produtiva das 

indústrias de alimentos e bebidas. Nesse ambiente, serão demonstrados produtos e serviços 

inovadores, sustentáveis, alinhados com o conceito de menor custo. Conhecimento, soluções, 

tendências, concretização de negócios e networking, tudo em um só lugar. Por isso a Fispal 

Tecnologia é o evento mais importante e completo do setor na América Latina”, ressalta Clélia 

Iwaki, diretora da Fispal Tecnologia. 



                                                                                                                  

O grande destaque dessa edição fica por conta do demonstrador da Indústria 4.0, 

realizado em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia, MCK Automação Industrial e Zorfa 

Tec Consultoria. Em uma área de 300 m², os visitantes serão inseridos em uma linha de 

produção que vai resultar em um produto personalizável, demonstrando as tecnologias que 

serão aplicadas aos processos produtivos no ambiente da “Indústria 4.0”. 

Conhecida como a quarta revolução industrial, baseada em informação e conectividade, 

através do conceito de “Internet das Coisas” (do inglês IoT, Internet of Things), a “Indústria 4.0” 

tem como objetivo otimizar e modernizar o processo produtivo, levando à redução de custos, 

ao pleno atendimento das necessidades dos consumidores, com produtos customizados e 

individuais, e atingindo o mesmo nível de competitividade em custo de processos de produção 

em massa.  

 

OUTRAS ATRAÇÕES: FÓRUM DE NEGÓCIOS E LOUNGES EXCLUSIVOS  

Outro destaque é o Fórum Fispal Tecnologia, que será realizado sob a coordenação 

técnica do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), com apresentações de palestras, debates 

e cases de sucesso. Durante o evento, especialistas das maiores indústrias de alimentos e 

bebidas do país debaterão sobre melhorias na gestão industrial, aumento de produtividade e 

outros assuntos pertinentes ao setor. 

Há ainda dois espaços voltados à inovação e soluções para o segmento. O primeiro é o 

Lounge da Inovação, realizado em parceria com o SENAI Barra Funda, que oferecerá soluções 

práticas para as empresas do setor de alimentos. Os empreendedores interessados em 

participar deverão responder a um formulário online, inscrevendo uma situação existente em 

sua indústria. A equipe do SENAI escolherá três dos desafios propostos, que serão trabalhados 

no lounge da feira. No dia 30 de junho, encerramento da Fispal Tecnologia, serão apresentadas 

as soluções para os problemas selecionados.   

O segundo é o Lounge ABRE da Embalagem, uma parceria da Fispal Tecnologia com a 

Associação Brasileira da Embalagem (ABRE), destinado aos profissionais da área, que vão desde 

agências que trabalham na criação de peças até pequenos e médios fabricantes, para que haja 

troca de informações, apresentação de tendências e soluções. 

“O desenvolvimento do setor visa atender cada vez melhor a sociedade, e entendemos 

que momentos como feiras de negócios propiciam a integração da cadeia produtiva com vistas 

a desenvolver melhores soluções. Esperamos que o Espaço ABRE da Embalagem contribua para 

a participação de mais empresas na feira Fiscal Tecnologia 2017 e que ao mesmo tempo acolha 

aqueles que buscam soluções e parcerias”, comenta Luciana Pellegrino, diretora executiva da 

ABRE. 



                                                                                                                  

“Essa iniciativa de espaços exclusivos para atingir públicos-alvo diferentes oferecerá 

experiências presenciais inéditas aos visitantes e expositores e ampliará a visibilidade e 

oportunidades de relacionamento”, conclui Clélia Iwaki, diretora da Fispal Tecnologia. 

 

SOBRE A INFORMA EXHIBITIONS 

A Informa Exhibitions é uma unidade negócios do Grupo Informa, maior organizador de 

eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e papéis negociados na 

bolsa de Londres. O grupo possui 100 escritórios espalhados por 40 países, empregando cerca 

de 9000 funcionários em todo o mundo. Nos últimos quatro anos, a Informa Exhibitions investiu 

cerca de R$ 400 milhões no Brasil em aquisições de eventos, marcas e títulos no segmento de 

exposições e feiras de negócios. Com escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba e cerca de 230 

profissionais, a empresa possui em seu portfólio eventos como Agrishow, Fispal Tecnologia, 

Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, ABF Franchising Expo, SerigrafiaSign, Feimec, 

ExpoMafe, Plástico Brasil, High Design, entre outros, perfazendo um total de 23 feiras setoriais. 

http://www.informaexhibitions.com.br/ 

 

33ª Fispal Tecnologia – Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria de Alimentos e 
Bebidas  
27 a 30 de junho, das 13h às 20h 
São Paulo Expo  
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo (SP) 
www.fispaltecnologia.com.br 
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