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Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 

Lançamentos e novidades das marcas expositoras 

 

A Fispal Tecnologia e a TecnoCarne uniram forças para formar o maior evento 

de negócios do setor de alimentos, bebidas, proteínas e embalagens do Brasil. 

Pela primeira vez, os dois encontros acontecerão simultaneamente, entre os dias 

21 e 24 de junho, no São Paulo Expo. A expectativa é atrair mais de 350 

expositores e quase 45 mil visitantes. 

A seguir, os lançamentos e novidades antecipados pelas marcas 
expositoras que estarão presentes no evento:  

 

Em sua primeira participação na Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022, a 

Autopack Máquinas apresenta ao público o MindSphere, uma plataforma da 

Siemens que oferece serviço para a conexão e utilização de dados em nuvem, 

e também para o desenvolvimento de novos aplicativos. A plataforma oferece 

conectividade transparente entre o chão de fábrica e aplicativos tanto da 

Siemens quanto de terceiros, o que permite explorar e gerenciar melhor o parque 

produtivo e gerar também novos modelos de negócios. Durante a feira, os 

visitantes poderão acompanhar no estande da empresa as demonstrações da 

MindSphere numa máquina empacotadora. 

 

A DockSteel traz para a Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 três grandes 

novidades: a linha de proteções flexíveis para baixa temperatura, utilizada para 

operações em câmara fria, o novo Docklite luz para iluminação noturna de docas 

e o novo I-Stop, sistema de bloqueio de caminhões inteligente para docas. A 

empresa também vai expor outros produtos do portfólio, entre eles fitas de 

demarcação de alta performance e resistência, e proteções flexíveis de 

Poliolefina com alta capacidade de absorção de impactos, resistência a produtos 

químicos e ao sol, incluindo sistema de encaixe.Todos os produtos são testados 

e certificados. 

 

Os filmes para embalagens sustentáveis com desempenho de selagem e 

barreiras estão entre as novidades que a Evertis reservou para a Fispal 

Tecnologia e TecnoCarne 2022. Os produtos são totalmente recicláveis, com 

alta transparência e brilho excepcional, uma inovação que contribui para a 

economia circular. O estande da marca irá dispor de um elaborado recurso visual 
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para atrair os visitantes, com algumas personalizações dos lançamentos, através 

de painéis de Led e vídeo.  

 

O grupo empresarial IFM leva à Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 diversas 

soluções voltadas para a indústria de alimentos e bebidas: o Moneo, uma 

plataforma IIoT para indústria e produção, o ifm mate, um facilitador de processo 

de montagem, o LW, sensor de nível por radar, e o EIO, uma interface bluetooth 

para tecnologia IO-Link. Ao longo da feira, a empresa terá vários produtos 

expostos para interação com o público, e como destaque vai apresentar um 

tanque com 70 litros de água, onde haverá uma simulação do processo de 

fabricação de bebidas – “mini planta”, em tempo real, demonstrando as soluções 

e a interação com o ifm mate. O público poderá interagir com o assistente de 

montagem. 

 
A Magnoflux retorna à Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 para apresentar o 
que há de mais avançado em sistemas tecnológicos com os fundamentos da 
indústria 4.0. A empresa também divulgará no evento a parceria com a fabricante 
chinesa de robôs Estun, com distribuição exclusiva dos equipamentos no Brasil, 
acompanhando um aquecimento do mercado e uma busca dos clientes para 
projetos de ampliação da capacidade produtiva, justamente o que oferecemos. 
Acreditamos que o evento trará boas oportunidades de negócio a todos”, afirma 
Diego Gajardoni, Gerente Administrativo. Durante a feira, a marca irá expor os 
braços robóticos e garras que são utilizados em aplicações industriais, fazendo 
algumas simulações de movimentos reais de produção, e também a mesa 
aplicadora simulando uma paletização de forma interativa.  
 
A Metal G traz para a Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 os lançamentos na 
linha de balde com tamanhos variados (3,2 litros, 5 litros, 7,2 litros e 8 litros), 
baldes redondos e baldes retangulares (10 litros, 12 litros e 16 litros). Todos os 
tamanhos dos produtos foram projetados para o segmento alimentício, e 
possuem a opção transparente, com tecnologias de impressões em IML (In mold 
label), HT (Heat Transfer /Digital) e Dry Off set. A equipe de Design Gráfico da 
empresa vai demonstrar aos visitantes como é desenvolvida a arte institucional 
em embalagens. 
 
A Redutores IBR leva aos visitantes da Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 
as novas tecnologias, soluções e lançamentos do universo dos motores e 
redutores de velocidade. A marca destaca também sua linha completa de 
redutores, motoredutores e motores anticorrosivos, com tecnologia NTT® 
(Nanotechnology Treatment), que proporciona uma excelente resistência à 
corrosão e alta durabilidade na utilização em diversos setores industriais, 
principalmente em linhas alimentícias que são suscetíveis à umidade. Também 
estarão sendo expostas as linhas de redutores de alta precisão. E o grande 
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destaque para a feira é o IBR Z, um redutor anticorrosivo fabricado pela empresa 
italiana Clean-Geartech. 

A TecFag apresenta na Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 a sua linha de 

projetos personalizados e customizados para empresas de pequeno, médio e 

grande porte, que foram desenvolvidas para otimizar a produção em série 

potencializando os processos fabris. “Nossos equipamentos têm a vantagem e 

o diferencial de serem modulados. Podemos oferecer aos nossos clientes 

equipamentos individuais que no futuro podem ser agregados em projetos 

personalizados”, ressalta o head comercial, Flávio Dutra. 

A Spraying Systems reservou para a Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 o 

lançamento do sistema AutoJet® BR1750+, que oferece controle preciso dos 

bicos de pulverização automáticos, garante a aplicação precisa do líquido, 

minimiza o desperdício e aumenta a produtividade. Além disso, o sistema possui 

painéis elétrico e pneumático individualizados, economizando espaço e dando 

maior liberdade às empresas. “Teremos no estande o AutoJet 1750+ 

funcionando em conjunto com uma esteira, equipamento exclusivo de realidade 

virtual onde os visitantes poderão mergulhar em uma experiência digital com os 

bicos de pulverização, e também uma demonstração de lavagem de tanque”, 

antecipa Daniela Alves, da equipe de marketing. 

O carro-chefe da TRACTIAN é o seu sistema completo para gestão da 

manutenção integrado ao monitoramento online de ativos, como o Energy Trac, 

que se conecta à plataforma de monitoramento online e coleta dados dos ativos 

em tempo real. A grande diferença, segundo a empresa, é que os dados 

coletados são de consumo de energia, corrente, tensão e potência da máquina. 

“Faremos uma demonstração do funcionamento do nosso software de gestão de 

manutenção TracOs, onde através de QR Codes os visitantes poderão interagir 

conosco”, afirma Igor Marinelli, Co-CEO da empresa. 

A Smi do Brasil irá expor na Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 as máquinas 

Smipack de altíssima tecnologia para vários segmentos diferentes embalando 

produtos de formatos e segmentos diferenciados, demonstrando a versatilidade 

das máquinas para todo o mercado em geral, com fácil ajuste e excelente 

performance – ao todo serão 8 modelos diferentes. 

A Uniplas preparou muitas novidades para a Fispal Tecnologia e TecnoCarne 

2022, para divulgar as suas sopradoras fabricadas, junto ao lançamento de uma 

sopradora modelo ASFE 24.000. Além disso, a empresa fará apresentações em 

vídeo dos seus produtos. 
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A ITA (Italian Trade Agency), agência italiana responsável pela promoção dos 

produtos e tecnologias italianas no exterior, bem como na atração de 

investimentos para a Itália, estará presente na Fispal Tecnologia e TecnoCarne 

2022 apresentando diversas empresas que fornecem soluções para a indústria 

de alimentos e bebidas. 

Na Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 a Varpe mostrará os seus 

equipamentos de maior destaque para a indústria: o Raios-X ST, com algoritmos 

especiais de detecção de clip, emulação de peso e má formação de produto. O 

Sistema Peso & Preço, ideal para embalagens com produtos fracionados, e o 

Detector de metais com Deduster para a limpeza dos produtos. 

 

Serviço: 

Fispal Tecnologia & TecnoCarne 

Data: 21 a 24 de junho de 2022 

Horários: Terça a quinta-feira: 13h às 20h. Sexta-feira: 13h às 18h 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Promoção e Organização: Informa Markets Brasil 

 

Sobre a Fispal Tecnologia & TecnoCarne 

A Fispal Tecnologia junto com a TecnoCarne é a principal plataforma de conexão 

entre as indústrias de alimentos, bebidas e proteínas. Por meio do evento físico, 

que acontece no São Paulo Expo, e da plataforma digital, as duas oferecem 

networking, conteúdo e oportunidades de negócios aos profissionais do setor 

durante os 365 dias do ano.  

  

Sobre a Informa Markets   

A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados especializados 

em fazer negócios, inovar e crescer. Seu portfólio global é composto por mais de 

550 eventos e marcas internacionais, sendo mais de 30 no Brasil, em mercados 

como Indústria, Saúde e Nutrição, Infraestrutura, Construção, Alimentos e 

Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom, entre outros. Oferecendo aos 

clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades de networking, de viver 

experiências e de fazer negócios por meio de feiras e eventos híbridos, conteúdo 

digital especializado e soluções de inteligência de mercado, a Informa Markets 

segue construindo uma jornada de relacionamento e negócios entre empresas e 

mercados 365 dias por ano. Para mais informações, visite 

http://www.informamarkets.com.br/
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www.informamarkets.com.br ou entre em contato pelo e-mail 

institucional@informa.com.  

  

Hospitalidade, Alimentos & Bebidas no Informa Markets 

O portfólio de Hospitalidade, Alimentos e Bebidas da Informa Markets inclui uma 

série de eventos comerciais globais presenciais, virtuais e híbridos destinados a 

promover networking, oferecer conteúdo e proporcionar oportunidades de 

negócios para o setor. Com vários eventos estabelecidos no mercado mundial, 

como Hotelex Shanghai, Food&HotelAsia, HOFEX, Fispal Food Service e 

Abastur, o portfólio oferece um alcance de público incomparável em todo o 

mundo. São 28 eventos ao vivo e digitais nas principais cidades, incluindo 

Xangai, Hong Kong, Cingapura, Ho Chi Minh City, Seul, Kuala Lumpur, Mumbai, 

Bangkok, São Paulo e Cidade do México. Trabalhando ao lado de parceiros 

estabelecidos do setor, órgãos governamentais e profissionais reconhecidos, o 

portfólio visa trazer empresas, indivíduos e o setor como um todo para a 

vanguarda da inovação empresarial global, oferecendo soluções e 

oportunidades que atendam às necessidades de negócios atuais. 

 

  

Informações para imprensa: 

2PRÓ Comunicação – Informa Markets 

fispaltec@2pro.com.br 

Teresa Silva | Jorge Soufen Junior | Myrian Vallone  

(11) 3030-9463 | 9435 | 9404 

http://www.informamarkets.com.br/
https://www.2pro.com.br/

