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TECNOFIDTA 2016

TECNOFIDTA 2016
PONTO DE ENCONTRO DA INDÚSTRIA 
DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

Um total de 166 expositores nacionais e internacionais, mais de 
220 marcas e 10.670 visitantes de 39 países reuniram-se no maior 

encontro da indústria de processamento de alimentos.
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so país, do Uruguai, Chile e Paraguai. 
Vendemos duas linhas completas para 
embalagem primária de hambúrgueres 
e uma termoformadora para uma das 
principais cadeias de supermercados. 
A verdade é que estamos muito satisfei-
tos e voltaremos a participar na próxi-
ma edição. A Argentina está mudando 
e isso se nota nos empresários, que são 
nossos clientes”.  

O diretor da Fragol Argentina, 
Nicolás Goldfinger, se surpreendeu com 
o número de visitantes. “Não esperáva-
mos que está edição fosse tão concor-
rida, já que neste ano também houve 
a realização da IFFA, na Alemanha, e 
muitas pessoas já viram as novidades 
lá. Nota-se um entusiasmo muito im-
portante na indústria e as principais 
referências do setor estiveram todas 
presentes nesta Tecno Fidta. Estamos 
muito satisfeitos. Esta é nossa sexta 
participação e sempre tivemos muito 
êxito; e neste ano também tivemos 
muitas vendas. Com certeza, partici-
paremos da próxima edição”.

O Diretor Geral da Multivac, Ignacio 
Belloni, destacou o crescimento da 
Tecno Fidta. “Na verdade, a edição 
2016 da Tecno Fidta se mostrou muito 
mais movimentada, com mais máqui-
nas, equipamentos e tecnologias do que 
os anos anteriores. Foi uma grande 

oportunidade para mostrar todas as 
inovações da Multivac e das marcas 
que representamos. Nos permite estar 
em contato com nossos clientes e mos-
trar os produtos que oferecemos e suas 
aplicações. Temos que estar na Tecno 
Fidta e, sem dúvida, participaremos 
da próxima edição”. 

ABERTURA OFICIAL

A abertura oficial da Tecno Fidta 
2016 contou com a participação do 
diretor da IFFA, Johannes Schmid- 
Wieresheim; do presidente da Messe 
Frankfurt Argentina,  Fernando Gorba-
rán; do  CFO e vice-presidente da Messe 
Frankfurt Argentina, Nadina Sansolini; 
do presidente da Associação de Forne-
cedores da Industria da Alimentação 
(ADEPIA), Luís Adur; do Secretario de 
Valor Agregado do Ministério da Agroin-
dústria da Argentina, Néstor Roulet; da 
Subsecretaria de Alimentos e Bebidas 
do Ministério da Agroindústria da 
Argentina, Engenheira Agrônoma Mer-
cedes Nimo; e do Ministro da Ciência 
e Tecnología da Província de Buenos 
Aires, Ing. Jorge Elustondo.  

O presidente da Messe Frankfurt 
Argentina, Fernando Gorbarán, após 
agradecer os esforços conjuntos dos 
expositores, patrocinadores e câmaras 

da indústria, se dirigiu aos profissionais 
e empresários destacando a posição da 
Argentina como produtora e exportado-
ra de alimentos. “A recente abertura 
de mercados e busca de investimen-
tos apostam em uma reinserção no 
mundo, implantando uma gama de 
possibilidades para o avanço da in-
dústria”, afirmou.

Posteriormente, o presidente da As-
sociação de Fornecedores da Industria 
da Alimentação (ADEPIA), Luís Adur, 
ressaltou o trabalho conjunto que vem 
sendo realizado com a indústria para 
potencializar as capacidades e o merca-
do argentino. Adur também agradeceu 
a presença das autoridades nacionais e 
provinciais no evento.

O Secretario de Valor Agregado 
do Ministério da Agroindústria da Ar-
gentina, Néstor Roulet, também falou 
aos presentes, enfatizando o atual 
plano agroindustrial da Argentina. “O 
país tem a capacidade de produzir 
alimentos e energia; temos que ser 
o supermercado que  mundo quer e 
necessita”.

PROJEÇÃO INTERNACIONAL

Com o propósito de fomentar o 
comércio internacional e facilitar o 
ingresso das PyMES nos mercados de 
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Foram quatro dias para gerar con-
tatos e concretizar negócios. A 

Tecno Fidta tornou-se, mais uma vez, 
o termômetro para conhecer a atuali-
dade e vislumbrar o futuro de uma das 
indústrias de maior valor agregado para 
a produção e exportação argentinas: o 
processamento de alimentos.

Um total de 166 expositores prove-
nientes da Argentina, Espanha, China, 
França, Brasil, Alemanha e Estados Uni-
dos ofereceram seus produtos e serviços 
para 10.670 visitantes profissionais e 
empresários de 39 países de todos os 
continentes.

Vale ressaltar que depois de alguns 
anos difíceis para o setor no primeiro 
semestre de 2016, as exportações de 
manufaturados de origem agrícola 
(MOA) cresceram 3,7%. Na Argentina, 
este setor representa mais de 40% do 
total de embarques do país ao exterior, 
o que mostra a importância dessa in-
dústria para a economia nacional. Isso 
foi claramente refletido nos corredores 
da exposição, onde se pôde observar um 
clima positivo de negócios e uma mu-
dança nas expectativas dos empresários.

O convite da Tecno Fidta deste ano 
foi reflexo das expectativas da indústria 
para 2017. Os expositores concordam 
que a produção nacional foi mantida em 
2016 e confiam que haja crescimento 
até o final do ano.

Além de destacar o difícil momento 

que o país atravessa, as empresas partici-
pantes da Tecno Fidta 2016 se surpreen-
deram com a qualidade dos visitantes e 
se mostraram satisfeitos com o volume 
de negócios fechados durante o evento.

O sócio gerente das Indústrias 
Metalúrgicas Damiani e D‘Alleva SRL, 
Jorge D‘Alleva, que participou pela 
sétima vez da Tecno Fidta, destacou o 
momento que o país atravessa. “Sempre 
nossas expectativas foram atingidas. 
E, nesta edição, creio que há um 

detalhe especial, por não ser o melhor 
ano para o país, realmente superou 
nossas expectativas. Muitos visitantes, 
alguns negócios concretizados e outros 
que ainda serão realizados. Então, 
com certeza, estaremos presentes na 
próxima Tecno Fidta”.

O gerente da HL Rodríguez SRL, 
Sergio Rodríguez, destacou o contato 
com os profissionais do setor e o bom re-
sultado obtido nesta quarta participação 
da empresa na Tecno Fidta. “Geramos 
novos contatos nacionais e internacio-
nais e fechamos alguns negócios que 
realmente não esperávamos, devido ao 
difícil momento que o país atravessa”. 

A empresa Oscar Dulce SRL, partici-
pou pela primeira vez da Tecno Fidta e, 
segundo o seu proprietário, Oscar Dul-
ce, por ser uma empresa do interior, este 
foi um passo muito importante. “Fica-
mos totalmente surpresos pelas visitas 
que tivemos, mais de 100 pessoas dia-
riamente, com alguns resultados muito 
satisfatórios. Nos despedimos da Tecno 
Fidta muito contentes e agradecemos a 
Messe Frankfurt Argentina e a todos os 
profissionais que tornaram possível a 
nossa presença neste espaço”.   

Já o diretor comercial da ULMA 
Argentina, Diego Fernandez, destacou a 
qualidade dos visitantes. “Estamos mui-
to contentes, recebemos diretores de 
empresas de grande relevância do nos-
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Adoçantes
Agentes de Brilho
Agentes de Corpo
Agentes de Fermentação Química
Aminoácidos
Antioxidantes
Aromatizantes
Conservantes
Corantes Artifi ciais
Desmoldantes
Edulcorantes
Emulsifi cantes
Energéticos
Espessantes
Estabilizantes
Fontes de Fibras
Matérias-Primas para Aroma
Nutracêuticos
Proteínas
Umectantes

NUTRIÇÃO HUMANA

CONFIANÇA:
NOSSA QUÍMICA, 
NOSSA VIDA.
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Completando 75 anos e com uma história de sucesso, a Química Anastacio 
está entre as maiores distribuidoras de produtos químicos do Brasil, oferecendo 
uma linha completa de produtos para os diversos segmentos de mercado.

Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, suporte técnico 
especializado, logística customizada às necessidades do cliente e 
pontualidade nas entregas, a Química Anastacio atende a todas as 
demandas através de seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios próprios, 
parque de tanques a granel e linhas de envaze em ambiente GMP.
 
Na Química Anastacio, confi ança e credibilidade estão 
sempre presentes na nossa química e em nossa vida.
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exportação, foi realizada a 5ª Rodada 
Internacional de Compradores de 
Tecnologia Alimentaria, Aditivos e 
Ingredientes, organizada pela Messe 
Frankfurt Argentina em conjunto 
com o Programa Proargentina - da 
Subsecretaria de Comércio Exterior do 
Ministério da Produção - e da Divisão 
de Exportação da Agência Argentina de 
Investidores e Comércio Internacional.

Foram realizadas 80 reuniões, 
nas quais compradores do Paraguai, 
Equador, Bolívia, México, Costa Rica, 
Guatemala e Brasil participaram de 
um ativo intercâmbio comercial. Os 
participantes se mostraram otimistas 

com relação ao crescimento do mer-
cado argentino no mundo durante o 
próximo ano.

ATIVIDADES ACADÊMICAS

A atualização profissional foi, como 
de costume, um dos pilares da Tecno 
Fidta 2016.

A Associação Argentina de Tecnólo-
gos em Alimentos (AATA) desenvolveu 
conferências com pesquisadores do 
Conselho Nacional de Pesquisas Cien-
tíficas e Técnicas (CONICET) e com 
profissionais da Engenharia Agronô-
mica (CPIA). Os temas abordaram as 

normas para ingressar em novos mer-
cados, a vinculação do conhecimento 
científico na indústria alimentícia 
e as correntes contra os alimentos 
processados. 

Também foram realizados treina-
mentos e palestras sobre: “Ferramentas 
de diferenciação de alimentos”, reali-
zada pelo Ministério da Agroindústria 
da Argentina; “Qualidade e rastrea-
bilidade”, desenvolvida pelo Senasa; 
“Novas estratégias e tecnologias para 
a comunicação da indústria”, realizada 
pela Associação de Jornalistas Agroali-
mentários; “Avanços para melhorar a 
qualidade da carne bovina argentina”, 
realizado pelo CONICET e o Instituto 
para a Promoção da Carne Bovina Ar-
gentina (IPCVA); entre outros tópicos 
e instituições de relevância do setor.

As empresas mais importantes 
do setor também participaram, ofe-
recendo aos profissionais presentes  
palestras e demonstrações técnicas 
sobre diversos temas tecnológicos e da 
atualidade, como as fábricas inteligen-
tes e inovações em envase para evitar 
o desperdício de alimentos. 

A próxima edição da Tecno Fidta 
será realizada de 18 a 21 de setembro 
de 2018, no Centro Costa Salguero de 
Buenos Aires, Argentina.


