Anfavea participa da Agrishow, maior feira agrícola da América
Latina
São Paulo, 26 de abril de 2018 – A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores, Anfavea, participará da 25ª edição da Agrishow – Feira Internacional de
Tecnologia Agrícola em Ação –, que será realizada entre 30 de abril e 4 de maio em
Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo.
A entidade é uma das apoiadoras do evento e terá um estande localizado na região central
da feira. Além disso, mais 19 empresas associadas da entidade – tanto do setor agrícola e
rodoviário, quanto marcas que comercializam veículos leves e pesados – divulgarão seus
produtos e novidades nos mais de 400 mil m² de área para exposição.
Para o presidente da Anfavea, Antonio Megale, o evento é uma importante ocasião para
os fabricantes mostrarem as inovações de seus produtos e também por gerar bom volume
de negócios, exemplificados pelos R$ 2,2 bilhões obtidos na última edição:
“A Agrishow é uma das três maiores feiras de tecnologia agrícola no mundo e a mais
importante na América Latina. Neste evento, o público terá a oportunidade de conhecer
as novidades preparadas pelos fabricantes de máquinas agrícolas e rodoviárias, além de
se conectar com o que há de mais moderno no setor. O agronegócio é responsável por
movimentar boa parte da economia brasileira e tem trazido resultados muito positivos
para o PIB. A 25ª edição da feira será muito marcante”.
A exposição contará com a participação de mais de 800 marcas dos segmentos de
máquinas agrícolas e rodoviárias, equipamentos e implementos agrícolas, transporte e
tecnologia e deve receber mais de 150 mil visitantes do Brasil e de mais de 70 países, de
acordo com os organizadores.
O evento é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país: Abag –
Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp
– Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e SRB - Sociedade
Rural Brasileira. A organização é da Informa Exhibitions.
Sobre o segmento
A Anfavea reúne atualmente sete fabricantes de máquinas agrícolas e rodoviárias: AGCO,
Agrale, Caterpillar, CNH, John Deere, Komatsu e Volvo Construction Equipment. As
empresas possuem 22 fábricas e são responsáveis por empregar mais de 18 mil pessoas.
Neste primeiro trimestre, a produção no setor atingiu 12 mil unidades, leve aumento de
0,9% frente as 11,9 mil dos três primeiros meses de 2017. No âmbito das exportações,
2,9 mil produtos foram enviados para outros países – crescimento de 31,7% ante as 2,2
mil de igual período do ano passado. Nas vendas o desempenho deste ano ainda está
abaixo de 2017, mas com tendência de alta: 7,5 mil unidades foram comercializadas em
2018, baixa de 19,1% sobre as 9,3 mil do ano passado.
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As projeções do setor para o encerramento de 2018 indicam altas de 11,8% na produção,
acima de 61 mil unidades, 9,9% nas exportações, que devem registrar 15,5 mil máquinas,
e 3,7% nas vendas internas, chegando a 46 mil unidades.
Serviço
Agrishow 2018 – 25ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação
Data: 30 de abril a 4 de maio
Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 - Ribeirão Preto (SP)
Estande da Anfavea: Rua 14, entre os corredores E e F.
Horário: das 8h às 18h
www.agrishow.com.br
Anfavea
Diretoria de Assuntos Institucionais e Imprensa
Tel: 11 2193-7800
imprensa@anfavea.com.br
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