
 
 

São Paulo será palco da Fispal Tecnologia, o maior evento 
setorial das Indústrias de Alimentos e Bebidas da América 

Latina, entre os dias 27 e 30 de junho 
 

O credenciamento já está aberto no site do evento, que deve 
receber mais de 40 mil visitantes 

 
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 networking 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 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. 
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 e Zorfa 
Tec Consultoria. Em uma área de 300 m², os visitantes poderão acompanhar de perto 
uma linha de produção, que vai gerar 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. Indústria 4.0 é a 
aplicação mais eficiente dos recursos, proporcionando reduções de custos de 
manutenção, consumo de energia e insumos, e aumentando a produtividade. 

 

Fórum de Negócios e Lounges da Inovação e da Embalagem 

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 especiais na feira. O primeiro é o Lab de Soluções, voltado à 
inovação, realizado em parceria com o SENAI Barra Funda, que oferecerá soluções 
práticas para as empresas do setor de alimentos. O segundo é o Lounge ABRE da 
Embalagem, uma parceria da Fispal Tecnologia com a Associação Brasileira da 
Embalagem. O espaço é 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. 

Como visitar 

A feira é voltada para profissionais que atuam nas indústrias de alimentos, bebidas, 
química, farmacêutica, cosmética, laboratorial, de ingredientes e matéria prima, 
prestadores de serviço e fornecedores para as mesmas. Para visitar a Fispal Tecnologia, 
basta fazer o cadastro no site http://www.fispaltecnologia.com.br, desde que se 
encaixe nos seguintes perfis: empresa, entidade de classe, profissional liberal / 
autônomo ou instituição de ensino. A entrada é gratuita. 


