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Setor de embalagens tem destaque na Fispal Tecnologia 
 
A feira, a maior mostra da indústria de Alimentos e Bebidas da América Latina, que 
acontece em junho, em São Paulo, terá o exclusivo ‘Lounge ABRE da Embalagem’ 
 
O segmento de Embalagens é um dos destaques da Fispal Tecnologia, Feira 
Internacional de Tecnologia para as Indústrias 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 evento terá um espaço exclusivo aos profissionais do 
setor, batizado de Lounge ABRE da Embalagem, através de uma parceria da Fispal 
Tecnologia com a Associação Brasileira da Embalagem (ABRE). 
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. 
“Buscamos a parceria com a ABRE para somar esforços e potencializar a presença de 
empresas da área de embalagens. Nada mais justo do que disponibilizar esta facilidade 
para os visitantes da Fispal Tecnologia, tendo em vista que a embalagem é o cartão de 
visita dos produtos, é a vitrine da indústria de A&B”, declara Clélia Iwaki, diretora da 
feira. 
Responsável por movimentar R$ 64 bilhões na economia brasileira, segundo a ABRE, a 
indústria de embalagens contribui não apenas para o desenvolvimento da indústria 
nacional, como também para a qualidade de vida da sociedade, uma vez que é a 
embalagem que viabiliza a distribuição dos produtos em alta escala, com valor 
agregado, a grandes distâncias, apresentando as informações sobre a empresa, sobre 
o produto e forma de consumo, para dialogar diretamente, e individualmente, com 
cada consumidor. 
“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. 
 

 

Conheça mais sobre a Fispal Tecnologia 
 

 

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. 
O grande destaque edição 2017 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 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”. 
Simultaneamente à feira, estará sendo realizado o Fórum Fispal Tecnologia, sob a 
coordenação técnica do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), com apresentações 
de palestras, debates e cases de sucesso.  
Mais informações em www.fispaltecnologia.com.br. O credenciamento para os 
visitantes já está disponível, através de cadastro no site da feira. Os cadastros 
realizados até 28 de abril receberão a credencial no endereço indicado, sem custo; 
após essa data, o visitante deve retirar sua credencial na entrada da feira, a partir do 
primeiro dia de realização, às 13h do dia 27 de junho. 
  

http://www.fispaltecnologia.com.br/

