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FABRICANTES ITALIANOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
EMBALAGEM MARCAM FORTE PRESENÇA NA FISPAL TECNOLOGIA 2019
Fabricantes italianos de máquinas e equipamentos para embalagem participam da
feira FISPAL TECNOLOGIA 2019 em Pavilhão Oficial promovido pelo Governo
Italiano e mostram porque a Itália é referência mundial na tecnologia empregada
no setor.

A Itália é um dos líderes no setor de máquinas para embalagem, com uma quota de
mercado de 25,5% sobre as vendas mundiais, o que equivale a um faturamento anual
da ordem de 7 bilhões de euros, dos quais quase 80% realizados no exterior, em países
com forte tradição no campo tecnológico, como Estados Unidos, França e Alemanha.
Segundo principal mercado dos italianos na América Latina, o Brasil representa 2,1% (115
milhões de euros) das exportações italianas de máquinas e equipamentos para a indústria
de embalagem. Já para os brasileiros, os italianos são o principal fornecedor desse tipo
de tecnologia, com uma quota de mercado sobre suas importações da ordem dos
33%, superando largamente alemães e suíços, também com ampla tradição no segmento
de embalagens e cujas cotas sobre as importações brasileiras de máquinas e
equipamentos para embalagem são, respectivamente, de 28% e de 5%.
Com essa experiência na bagagem, um grupo de nove empresas capitaneadas pela
ITA – Italian Trade Agency, agência do governo italiano que tem por objetivo promover os
produtos e as tecnologias italianas no exterior, em colaboração com a UCIMA, associação
que representa internacionalmente as empresas italianas fabricantes de embalagens e de
máquinas para embalagem, participam pela segunda vez da feira FISPAL
TECNOLOGIA, principal encontro latino americano dedicados às tecnologias
empregadas na indústria de alimentos e bebidas.
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De encartuchadeiras a sistemas de pesagem, ensacamento e paletização, transitando
pelas tecnologias especificamente desenvolvidas para a indústria de alimentos e bebidas,
com destacada presença no segmento de biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos
industrializados, bem como no de processamento de frutas e verduras, os italianos se
apresentam com tecnologia de elevada e comprovada qualidade e grande flexibilidade no
atendimento a todos os tipos de demandas.
Agência do Governo Italiano com a missão de promover o intercâmbio comercial e
tecnológico entre a Itália e os demais países, trabalho que realiza ininterruptamente há
quase um século, a ITA – Italian Trade Agency possui uma rede de 77 escritórios
espalhados pelo mundo, por meio da qual garante apoio abrangente às empresas
italianas que desejam atuar no exterior, fornecendo-lhes informações de caráter
econômico, legal, fiscal e mercadológico, identificando parceiros e oportunidades de
negócios, prestando serviços de consultoria personalizados e realizando um acurado plano
de ações promocionais.
A UCIMA é a associação que representa internacionalmente as indústrias italianas de
embalagens e de máquinas para embalagem. Possui mais de 130 associados, com
destacada atuação nas tecnologias voltadas para a indústria de alimentos, tabaco,
fármacos, produtos químicos e petroquímicos, cosméticos e tecnologias de final de linha.
Perfil das empresas participantes do PAVILHÃO ITALIANO

CONCETTI spa (www.concetti.com)
Competência e paixão para dar forma e
movimento às ideias dos clientes, com
máquinas para pesagem, ensaque e
paletização, bem como com linhas completas
de embalagem, tecnologicamente superiores
aos padrões de mercado, de grande precisão e
durabilidade é o que define o trabalho que a
Concetti spa realiza desde 1918. Sua carteira
de produtos, únicos e personalizados, cobre
uma ampla gama de sistemas de qualidade
para pesagem, ensaque e paletização de produtos a granel e em pó.

GEO PROJECT INDUSTRIES srl (GPI GROUP) (www.gpindustries.eu)
A Geo Project
Industries - GPI foi
criada por um time
especializado de
engenheiros técnicos e
de vendas, com knowhow consolidado no
campo da automação,
processo e
embalagem. Fabrica
uma gama completa
de unidades de carregamento para atender clientes que procuram soluções confiáveis e
desejam aprimorar as linhas de embalagem com: encartuchadeiras laterais; armadora de
caixas; máquina para fechamento de caixas; máquina com carregamento superior;
encaixotadoras wrap around; monoblocos de encaixotamento, paletizadores e
despaletizadores e LGV.

GRUPPO TECNOFERRARI spa (www.tecnoferrari.it)
A TecnoFerrari supera todos os limites ao colocar
seu know-how a serviço dos sistemas de fim de
linha e do gerenciamento logístico dos produtos
acabados. A partir da experiência adquirida em
mais de cinquenta anos de atuação no setor
cerâmico e em inúmeras soluções desenvolvidas
para empresas atuantes nos segmentos de papel,
bebidas, alimentos e autopeças, a TecnoFerrari
compete num mercado em forte expansão com
uma tecnologia de qualidade comprovada,
inovadora e flexível, adaptada a todo tipo de
demanda.

LASER srl (www.laserbiscuit.com)
Fundada há mais de vinte anos por
experientes profissionais da indústria de
biscoitos, doces e pães, a Laser srl é
especializada no projeto e fabricação de
equipamentos e linhas para biscoitos
secos e rosquinhas, bolos e cream
crackers. A gama de equipamentos, quase
que inteiramente personalizável, abrange
todo o processo produtivo, desde a
preparação da massa até o
empacotamento e embalagem.

OFFICINA MECCANICA SESTESE spa – OMS (www.omsspa.com * www.omsbr.com.br)
A OMS é líder mundial em
equipamentos e soluções para
embalagem. Fundada em 1949, tem
uma longa tradição no projeto e
fabricação de arqueadeiras
(manuais, elétricas e pneumáticas) e
máquinas envolvedoras de filmes
stretch, termorretrátil (shrink) e
stretch hood. Também conta com
linhas de arqueadeiras horizontais e
verticais, automáticas, envolvedoras
com plataforma e braço giratório,
forno termorretrátil semiautomático e
arqueadeiras para telhas.

PASTA TECHNOLOGIES GROUP srl (www.pastatechgroup.com)
A PASTA TECHNOLOGIES GROUP
(PTG) projeta e constrói plantas
industriais para a produção de massas
alimentícias, nhoque e pratos prontos à
base de massas (lasanhas, canelones
etc.), tradicionais ou sem glúten, e
tratamentos térmicos subsequentes,
como cozimento, pasteurização, présecagem, resfriamento ou esterilização
para prolongar a vida útil do produto. As
linhas de produção caracterizam-se por
um elevado nível de automação, graças
aos acessórios tecnologicamente avançados e ao software de regulação e controle.
SARP srl (www.sarp.it)
SARP srl fabrica máquinas para a indústria de alimentos há mais de 30 anos. Fornece
soluções completas, desenvolvidas em
conjunto com o cliente, da fase conceitual
ao start-up e treinamento de operadores.
Possui duas grandes divisões que se
ocupam de: 1) máquinas e linhas
completas destinadas à produção de
massas frescas, secas, pré-cozidas,
nhoque e refeições prontas; 2) processos
térmicos dos produtos alimentares e não
alimentares, a granel ou embalados (de
+100°C a – 40°C), que incluem
congelamento, resfriamento,
pasteurização, fermentação e cozimento
de produtos alimentícios, como biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos, carnes,
peixes, sorvetes, frutas e legumes processados.

SENZANI BREVETTI spa (www.senzani.com)
Máquinas automáticas de
embalagem e linhas
completas para embalagens
primárias e secundárias:
encartuchadeiras verticais,
encartuchadores
expositores, carga lateral,
encartuchadores top-load e
wrap-around, sistemas
robóticos pick & place e
paletizadores. É líder em
cartonagem vertical. Muitos
são os tipos de embalagens tratados, das caixas pré-coladas às embalagens tipo wraparound, assim como muitos são os tipos de produtos embalados com seus equipamentos:
produtos a granel (massas, detergentes em pó, cereais e rações) ou em malas prontas
(doypack, cheerpack, berços e muitos outros).
TURATTI GROUP (www.turatti.com)
O Grupo Turatti está entre os principais
fornecedores do mundo de sistemas de
processamento de alimentos, segmento
no qual atua há 150 anos. Projeta e
produz anualmente centenas de
descaroçadoras, selecionadoras,
calibradoras, cortadoras, lavadoras,
tanques de tratamento, centrífugas,
sistemas de desidratação, túneis de
secagem, descascadoras,
refrigeradores, misturadores, linhas de cozimento, linhas para a produção de purê,
concentrado e suco de frutas etc. Merece especial menção sua linha voltada para o
segmento da vinificação, comercializada com a marca Dionysus® e que inclui
equipamentos para limpeza, seleção, lavagem e secagem, empregados antes da fase de
prensagem, bem como os próprios equipamentos de prensagem.

Serviço:
Pavilhão Italiano na feira FISPAL TECNOLOGIA 2019
Estande D-142
FISPAL Tecnologia
25 a 28 de junho, das 13h00 às 21h00
São Paulo Expo, São Paulo – SP
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