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plástico brasil participa do 17º encontro da cadeia de ferramentas, moldes e matrizes  

A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico é uma das patrocinadoras do 17º 

Encontro da Cadeia de Ferramentas, Moldes e Matrizes que acontece nos dias 05 e 06 

de novembro em Caxias do Sul - RS. O encontro tem por objetivo disseminar 

conhecimento técnico-científico em processos, gestão e estratégias, entre outros 

assuntos relevantes nas atividades relacionadas a produção de ferramentas, moldes e 

matrizes. 

Este é o terceiro ano que a Plástico Brasil apoia a realização do evento. Durante o 17º 
Encontro da Cadeia de Ferramentas, Moldes e Matrizes - Moldes ABM, a Plástico Brasil 
participa como patrocinador prata com o objetivo de apoiar e incentivar o 
desenvolvimento da indústria de ferramentarias. 

O mercado de ferramentarias e moldes é considerado um importante setor para o 

segmento de injeção do plástico. Apoiar o projeto reforça a participação da Plástico 

Brasil no fortalecimento deste mercado. Na edição de 2019 da feira, o espaço ABC – 

Abinfer Business Center reuniu 13 ferramentarias e 16 patrocinadores que 

apresentaram as mais avançadas tecnologias e debaterem as necessidades e desafios 

do setor. 

A Plástico Brasil é uma iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos e ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química e 
Informa Markets. A 3ª edição da feira acontece de 22 a 26 de março de 2021 no SP Expo. 

 

Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico 

Data: 22 a 26 de março de 2021  

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São 
Paulo – SP) 

Promoção e organização: Informa Markets  

Iniciativa: ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e 
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química.  
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ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa mais 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. 

A ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química é uma entidade sem fins lucrativos 

fundada em 16 de junho de 1964, que congrega indústrias químicas de grande, médio e pequeno 

portes, bem como prestadores de serviços ao setor químico nas áreas de logística, transporte, 

gerenciamento de resíduos e atendimento a emergências. A associação realiza o 

acompanhamento estatístico do setor, promove estudos específicos sobre as atividades e 

produtos da indústria química, acompanha as mudanças na legislação e assessora as empresas 

associadas em assuntos econômicos, técnicos e de comércio exterior. A entidade ainda 

representa o setor nas negociações de acordos internacionais relacionados a produtos químicos. 

INFORMA MARKETS - A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados especializados 

para fazer negócios, inovar e crescer. Nosso portfólio global é composto por mais de 550 eventos e marcas 

internacionais, sendo mais de 30 no Brasil, em mercados como Saúde e Nutrição, Infraestrutura, 

Construção, Alimentos e Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom, Metal Mecânico, entre outros. 

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

e fazer negócios por meio de feiras e eventos presenciais, conteúdo digital especializado e soluções de 

inteligência de mercado, construindo uma jornada de relacionamento e negócios entre empresas e 

mercados 365 dias por ano. Para mais informações, visite www.informamarkets.com.   
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