
                                                                           
 

 

Máquinas e implementos agrícolas serão 
destaque do Estande Temático na EXPOMAFE 

Iniciativa vai valorizar o uso de máquinas-ferramenta no setor do agronegócio em uma 
área dedicada, dentro da EXPOMAFE 

O Estande Temático é um evento paralelo às exposições que são coordenadas pela 
Câmara Setorial de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura (CSMF) 
da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), que 
“nasceu da ideia de mostrar aos visitantes, especialistas ou não da área da manufatura, a 
importância das Máquinas-Ferramenta e que sem elas não existiria o mundo de hoje, com 
tudo que nos cerca, desde um simples lápis a veículos, ensino, saúde, qualidade de vida, 
aparelhos digitais, máquinas e implementos agrícolas, submarinos, robôs e espaçonaves, 
pois tudo, tudo realmente, em alguma fase de sua produção, dependeu de uma ou mais 
Máquinas-Ferramenta”, informa o Engº Hiçao Misawa, membro do Conselho CONIMAQ 
da ABIMAQ, idealizador e coordenador dos Estandes Temáticos. 

Justamente com o objetivo de mostrar como as máquinas-ferramenta têm influenciado o 
desenvolvimento da indústria, é que o setor de máquinas e implementos agrícolas foi o 
escolhido como tema do Estante Temático durante a EXPOMAFE - Feira Internacional 
de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial. Nos últimos anos, a indústria 
agrícola brasileira tem se destacado como um dos principais motores da economia 
nacional. E todo esse desempenho e força puderam ser concretizados graças ao 
desenvolvimento de máquinas e equipamentos de ponta, responsáveis por aumentar a 
cada ano a produtividade e os índices de colheita do segmento 

O Estande Temático vai demonstrar métodos de fabricação dos componentes de 
máquinas e implementos agrícolas, através da aplicação de máquinas-ferramenta, seus 
acessórios, ferramentas, equipamentos para o controle da qualidade e diversas evoluções 
pelas quais a indústria de implementos agrícolas passou nos últimos anos. “As máquinas 
e implementos agrícolas agora entraram na Era da Inteligência de Dados com a 
conectividade à Internet, contribuindo para o aumento da produtividade do solo 
agriculturável, com base nas novas tecnologias da Agricultura de Precisão”, atesta Alfredo 
Ferrari, engenheiro mecânico, vice-presidente da Câmara Setorial de Máquinas-
Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura e vice-coordenador da EXPOMAFE. 

“Em um mundo em que a tecnologia rapidamente cria novos conceitos e estabelece 
novos paradigmas, a Indústria 4.0 é exemplo das mudanças na indústria, trazendo 
inovações tecnológicas nas áreas de automação, controle e tecnologia da informação, 
aplicadas aos processos de manufatura. O setor de máquinas-ferramenta é importante 
ator neste contexto ao fornecer as máquinas que irão fabricar outras máquinas, estando 
na base desta mudança tecnológica na manufatura industrial ”, assevera Pedro Estevão, 
Presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ. 



                                                                           
 

Para representar todo este setor no Estande Temático, a Jacto, de Pompéia (SP), uma 
das empresas líderes da indústria de máquinas e implementos agrícolas, foi a escolhida. 
“Temos o compromisso de zelar pelos valores estabelecidos desde a nossa fundação e 
fazê-los uma prática real em nossas atividades. Contribuir para o desenvolvimento e 
desempenho da agricultura é uma tarefa muito séria e que exige um trabalho focado e 
atento às demandas do produtor, do mercado ao meio ambiente”, afirma Jorge Nishimura, 
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Jacto. No Estande Temático, a 
Jacto vai apresentar a sua rica história, produtos, sua avançada tecnologia, e a 
importância das máquinas-ferramenta e sistemas integrados de manufatura em seu 
processo produtivo. 

Para Fernando Gonçalves, Presidente da Jacto, o estande temático vai possibilitar a 
demonstração da importância da inovação no setor e a necessidade do desenvolvimento 
contínuo na área para o aprimoramento dos produtos e serviços. “Um dos propósitos da 
Jacto é estar sempre ao lado do produtor. E isso se traduz de muitas formas em nossa 
filosofia empresarial, de fazer do atendimento das demandas do nosso público uma 
prioridade. Estamos atentos, portanto, no desenvolvimento de tecnologias que possam 
otimizar e reduzir custos de produção, proporcionando uma rentabilidade maior ao 
produtor. Isso inclui também sistemas de gestão de agricultura de precisão para 
monitoramento do trabalho no campo”, avalia Gonçalves. 

 

Sobre a EXPOMAFE 

Uma iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos, com organização e promoção da Informa Exhibitions, a EXPOMAFE vai 
apresentar as últimas novidades em máquinas-ferramenta, automação industrial, robótica, 
estampagem de precisão, manufatura aditiva, sistemas integrados e multitarefa, 
metrologia, medição e controle de qualidade, ferramentas manuais e de corte, 
equipamentos hidráulicos, pneumáticos, bombas e compressores, para movimentação e 
armazenagem, soldagem, manufatura aditiva, prototipagem, impressoras 3D e muitos 
outros. 

A feira será realizada no novo São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, o mais 
moderno centro de convenções da América Latina. Localizado na zona Sul de São Paulo, 
o espaço é de fácil acesso para quem chega à cidade por meio das principais rodovias, 
aeroportos e porto de Santos. O moderno pavilhão é completamente climatizado, tem um 
amplo estacionamento (mais de 5 mil vagas de estacionamento, sendo 4,5 mil cobertas), 
acesso ao transporte público e proporciona aos expositores e visitantes um grau de 
conforto semelhante ao dos melhores eventos de negócios do mundo. 

 

Realizadores 

A ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa 
cerca de 7.800 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital 



                                                                           
 
mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais e 
está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um Escritório Político 
em Brasília. 

Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada 
e as suas atividades voltadas para a geração de oportunidades comerciais para as suas 
associadas, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio 
e a cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de 
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial. 

Sobre a Informa Exhibitions 

A Informa Exhibitions acredita que eventos são plataformas de conhecimento e de 
relacionamento, que auxiliam a impulsionar a economia brasileira. A empresa é filial do Informa 
Group, maior organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto 
e papéis negociados na bolsa de Londres. Dentre os eventos realizados pela Informa Exhibitions 
no Brasil estão: Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, ABF 
Franchising Expo, SerigrafiaSign e Feimec, num total de 20 feiras setoriais. A Informa Exhibitions 
possui escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba, com cerca de 200 profissionais.   

Nos últimos quatro anos, a empresa investiu cerca de R$ 400 milhões no Brasil em aquisições de 
eventos e marcas, o que levou a decisão estratégica de alterar o nome da empresa no Brasil de 
BTS Informa para Informa Exhibitions. Para mais informações, acesse: 
www.informaexhibitions.com.br. 

 

EXPOMAFE – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial 

Data: 9 a 13 de maio de 2017 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas  

Promoção e organização: Informa Exhibitions  

Patrocínio Oficial: Romi 

Mais informações, acesse: www.expomafe.com.br  

 

Mais informações para a imprensa: 

Primeira Página | Assessoria de Comunicação e Eventos 

www.ppagina.com 

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


                                                                           
 

Telefone (11) 5908-8210 

Rua Loefgreen, 579 | Vila Mariana | 04040.030 | SP/SP 

Jota Silvestre 

redacao.jota@ppagina.com 

Jornalista Responsável: Luiz Carlos Franco – Mtb. 10.993 

ppagina@ppagina.com  
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