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A Fispal Tecnologia 2019 superou as expectativas, se consolidando como o 
principal encontro das indústrias de alimentos e bebidas da América Latina!

A edição comemorativa de 35 anos da Fispal Tecnologia, realizada nos dias 25 a 
28 de junho no São Paulo Expo, superou a edição 2018 que havia apresentado 

o melhor resultado já registrado com relação a qualificação dos visitantes 
para indústria de alimentos e bebidas.  Foram 39.370 pessoas que tiveram a 

oportunidade de conferir as novidades dos 480 expositores, e participaram de 
13 atrações diferentes, com destaque para a Arena Fispal Tec, que ofereceu mais 

de 200 horas de conteúdo profissional, e as rodadas de negócio nacional e 
internacional que, juntas, movimentaram mais de R$23 milhões.

As empresas que atendem e oferecem produtos, serviços ou soluções para a 
indústria A&B não podem ficar de fora deste encontro de atualização e negócios!

Confira nas próximas páginas o balanço desta edição e garanta já sua participação 
na edição 2020!
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BIG NUMBERS

39.370

13

480 40mil
visitantes

Atrações
paralelas

expositores 42Países

Presença Internacional de

m2 de pavilhão

200h
de conteúdo

R$23 milhões 
de negócios gerados em 2 Rodadas de Negócios
+
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ATRAÇÕES paralelas

O Governador de São Paulo, João Doria, juntamente com 

o diretor do ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos), 

Luis Madi, e o presidente do grupo Informa, Marco Basso, 

participaram da plenária de abertura da Arena de Contéudo 

FispalTec, a grande novidade dessa edição do evento, 

composta por 4 grandes Fóruns: o Fórum Fispal Tecnologia, 

que tratou da gestão fabril e da Indústria 4.0; o TecnoDrink, 

com conteúdo voltado para o setor de bebidas; o Fórum 

de Embalagens, que abordou as principais tendências e 

inovações para embalagens; e o Fórum de Marketing Digital 

que apresentou cases de marketing digital para a indústria de 

alimentos e bebidas.

Na ocasião, Doria enfatizou a importância do estado de São 

Paulo para a economia do País e o papel das indústrias de 

alimentos e bebidas neste contexto. Além dos fóruns, o público 

pôde acompanhar uma ampla programação com conteúdo de 

entidades e associações parceiras, como a ABIA – Associação 

Brasileira das Indústrias de Alimentos; ABIMAPI - Associação 

Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e 

Pães & Bolos Industrializados; ABIQ - Associação Brasileira 

das Indústrias de Queijo; ABIS - Associação Brasileira das 

Indústrias e do Setor de Sorvetes; Abiad - Associação Brasileira 

da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres; 

AmazonasCap; Afrebras - Associação dos Fabricantes de 

Refrigerantes do Brasil e do Instituto de Tecnologia SENAI, e 

que contou com a participação de 580 congressistas.

O economista Ricardo Amorim foi o Keynote Speaker da Arena 

FispalTec. Com atuação no mercado financeiro desde 1992, 

ele compartilha atualmente todo seu conhecimento através de 

palestras e consultorias. Durante o evento, Amorim apresentou 

uma análise da conjuntura econômica atual do Brasil e do 

cenário das indústrias de alimentos e bebidas.

A Arena FispalTec reuniu também entre seus palestrantes 

executivos de grandes empresas, como Ambev, Nestlé, 

PepsiCo, Danone, Coca-Cola, Grupo Petrópolis, Kraft Heinz, 

Seara, Heineken, Natura, Klabin, Tetra Pak, entre outros.

+200h4 580 + 100
de conteúdodias congressistas palestrantes
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ATRAÇÕES paralelas

Encontro entre compradores e 
vendedores com objetivos em 

comum: gerar negócios.

2 dias
R$ 23 milhões em geração de negócios

(R$ 10 milhões na nacional, 13 milhões na internacional)

Depoimento
“Estou saindo daqui com seis oportunidades, sendo cinco delas 
concretas de negócios, além de um possível novo representante. 
Foi uma oportunidade excelente para apresentar, mais a fundo, 
nossas máquinas e entender mais o que o cliente precisa”.

Rodolfo Schatz Silva, Gerente de Exportação, Raumak
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ATRAÇÕES paralelas

Visitas
Técnicas

Palestras com especialistas do 
ICB sobre produção, gestão, 

diferenciais de produtos, ingredientes, 
apresentações de case e degustações.

Demonstrador da Indústria 4.0 
com conceitos e tendências 

aplicados na prática.

Palestras e apresentação de 
tendências e soluções para o 

segmento de embalagens.

Profissionais do SENAI 
encontram soluções para 

desafios das empresas 
participantes da feira. 

Apresentação de 10 projetos 
de produtos inovadores para 

o mercado.

Empresas de diversos segmentos do 
mercado abriram as portas de suas 

indústrias para nossos visitantes!

Palestras e consultorias gratuitas 
para indústrias que desejam 
atender ao público vegano.

Além da grade do congresso, incluída 
no Fórum TecnoDrink, a Afrebras 

também proporcionou as atrações Bar 
Sabores do Brasil e os concursos “Os 
Melhores Sabores do Brasil 2019” e 

“Maior Inovação 2019”.

O IMT apresentou maneiras simples de 
como iniciar a jornada de transformação 

digital de sua empresa.

Experiência de interação com 
Realidade Aumentada e outras 
tecnologias que estão sendo 

aplicadas na indústria de 
alimentos e bebidas.

Rodadas de apresentações 
de startups onde Food Techs 

demonstraram soluções 
inovadoras.
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Perfil de quem visita 

39.370
visitantes

são influenciadores ou 
decisores de compra

86%
ocupam cargos de

alto nível

62%

21% 79%

Porte da Empresa

Gênero

29% 23%

22%26%

Média Pequena

Grande Microempresa
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Perfil de quem visita 
Cargos

Proprietário/CEO/Presidente

Diretor

Gerente

Engenheiro

Analista / Especialista

Consultor / P&D 

Coordenador / Supervisor 

Comprador

Representante

21%

19%

18%

10%

10%

8%

6%

4%

4%

Ramo de Atividade

Opinião de quem visita

afirmam que é o melhor 
evento do setor

pretendem voltar
em 2020

afirmam ter comprado algum produto ou 
serviço durante a feira ou estão em contato 

com expositores para possível compra

68% 83% 56%

54%
15%

11%

6%
5%

5%
4%

Indústria de alimentos, 
bebidas, laticínios e 
frigorífica

Indústria de Embalagens

Indústria Química 
Farmaco e Cosmética

Indústria de Ingredientes e 
Matéria-Prima

Distribuidor

Agronegócios Outros
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Perfil de quem visita 
Presença

Internacional

76%
América

Latina

6%
América
do Norte

12%
Europa

2%
África

4%
Ásia

10%
Sul

83%
Sudeste

4%
Nordeste

1%
Norte

2%
Centro
Oeste

Presença
Nacional

2%

Paraguai UruguaiEUA ItáliaColombia Chile MéxicoBolíviaArgentina Peru

Top 10 Países
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Perfil de quem expõe

480 40mil
expositores

 Setor de
Processo

 Setor de
Embalagem

 Setor de Logística, 
automação e 

acessórios

m2 de pavilhão

Empresas que forneçam máquinas e soluções de processamento, envase, 

enchimento, misturadores, moinhos, secadores, fatiadores, tanques, esteiras, 

fornos, controle de contaminação, matéria prima, ingredientes e insumos.

Fornecedores de embalagens prontas de aço, alumínio, cartonadas, flexível, papel, vidro, filmes, flow 

pack, sleeve, tampas, tintas, matéria prima, moldes, adesivos, big bags, rótulos e etiquetas. Máquinas 

de embalagem, encartuchadeiras, detectores de metal, empacotadoras, seladoras, datadores, 

marcação e codificação, preforma, recravadeira.

Soluções de armazenamento, intralogística, galpões, empilhadeiras, refrigeração, balanças 

industriais, caldeiras, compressores, contentores, correias transportadoras, filtros industriais, 

esteiras transportadoras, inspetores, mangueiras, paletizadoras, máquinas e equipamentos para 

robótica, soluções em automação industrial e pneumática, salas limpas, tratamento de águas e 

efluentes, rastreabilidade, energia, EPIs, componentes e serviços e acessórios.

Segmentos
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Opinião de quem expõe 

afirmam que é o melhor 
evento do setor

77%

pretendem retornar
em 2020

77%

“ São muitos visitantes, compradores da indústria de bebidas de todos os estados do Brasil e de 
todas as diferentes áreas, inclusive de países da América Latina e continente Europeu. A Fispal TEC se 
tornou o principal meio de exposição da empresa para o mercado, funciona como cartão de visita 
mundial. O maior desafio em participar de todas as edições da Fispal Tecnologia, desde 1991, é não 
se acomodar com o mesmo estande e mesmos produtos. O evento sempre instiga a Zegla a inovar.”

“Um público mais qualificado nesta edição, essa foi a nossa percepção,  com um número de consultas 
superior a última participação, justamente porque os visitantes eram tomadores de decisão com cargo 
de diretor, ou até mesmo empresários de pequenas e médias empresas. Como resultado,  conseguimos 
prospectar novos negócios todos os dias da feira.”

Antônio Carlos Stringhini, Presidente, Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas

Caroline Hannickel, Coordenadora de Desenvolvimento de Mercado, Aptar

Participa da Fispal Tecnologia há 28 anos e o fator primordial para estar presente em todos esses anos é 
principalmente a visibilidade que a exposição traz.



POST SHOW
REPORT 2019

Campanha de divulgação

Acessos site:

1.02 milhão
visualizações 

(*Jul 2018 a jun 2019)

Canal de Conteúdo

147 mil
visualizações 

(*Jul 2018 a jun 2019)

28 mil
impressões

SMS

73.8 mil
enviados

NEWSLETTERS

1.5 milhão
enviadas

APP

22.945 mil
visualizações

62
anúncios

152
peças digitais 
publicadas em

40 veículos

100 mil
convites 

impressos
enviados 

Mídia Programática 

10.6 milhões
de impressões

 21.6 mil
cliques

18.5 mil
mensagens enviadas  

13.1 mil
visualizações

Google ads 

6.8 milhões
de impressões

 85.8 mil
Vcliques

Redes Sociais 

35.553
seguidores



Apoios e Parcerias
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NOVIDADES

2019

Visitas
Técnica
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Clique para assistir nosso 
comercial 2019

Spot 
Rádio

clique na
imagem

para ouvir

Clique nas imagem e confira 
nossa galeria de fotos

https://www.youtube.com/watch?v=1hNTU8ZLtYQ
https://www.flickr.com/photos/132590507@N08/albums/72157709251550493
https://www.fispaltecnologia.com.br/content/dam/Informa/fispaltecnologia/pt/2019/Spot_fispaltec-2019.mp4


S Ã O  P A U L O  E X P O

#FispalTec2020

Em 2020 estamos preparando novas experiências, mais 
conteúdo e muitas novidades. Entre em contato com a nossa 

equipe e saiba como participar!

comercial.tecnologia@informa.com
+55 11 4632-0378

Promoção e
Organização


