Entrevista ANIMASEG: RAUL CASANOVA
O diretor executivo da Associação Nacional
da Indústria de Material de Segurança e
Proteção ao Trabalho (ANIMASEG) fala
sobre o panorama do mercado e as
expectativas para a 21ª edição da FISP |
Feira Internacional de Segurança e
Proteção. Com a mais completa plataforma
de negócios para segurança e saúde no
trabalho, o evento acontece de 05 a 07 de
outubro de 2016, no São Paulo Expo, em
São Paulo, reunindo 700 expositores e 50
mil profissionais do setor.
“O País tem uma população economicamente
ativa de mais de 100 milhões de trabalhadores e, portanto, tem tudo para, retomado
o crescimento brasileiro, crescer com taxas superiores aos demais setores da
economia. O setor de EPI´s no Brasil tem faturamento de 4,5 bilhões de reais por ano
e potencial de duplicar este faturamento em poucos anos e acesso a toda tecnologia
necessária para proteger adequadamente nossos trabalhadores”, comenta o
executivo.

1- Como está hoje a indústria de material de segurança e proteção
ao trabalhor?
A indústria de EPIs é muito dependente da situação econômica do País e é atingida
diretamente com a queda do emprego e com as restrições financeiras das empresas.
Em recente levantamento da Animaseg, verificou-se uma queda média de 13% do
volume de negócios em 2015, quando comparado a 2014. Entretanto, já se observa
uma melhora na expectativa das empresas que esperam crescer 4% em 2016, no
comparativo com 2015.

2- Quais são as alternativas para a atual conjuntura econômica?
Certamente a crise atrapalhou sensivelmente as empresas do setor, mas como todo o
momento difícil, também é um momento de explorar novas oportunidades, as
empresas do setor têm expandido seu leque de clientes, o que a longo prazo pode
trazer benefícios para todo o setor.

3- Em sua 21ª edição, a FISP se tornou um grande evento do
segmento. Qual a sua importância para os profissionais do setor?
É a oportunidade dos profissionais conhecerem novos produtos e novos fornecedores
para os produtos que já utilizam, pois a FISP se tornou o ponto de encontro dos
profissionais de segurança no Brasil, evento obrigatório para quem está no setor de
segurança e saúde do trabalho.

4- Quais serão as novidades que os visitantes poderão conferir, entre
lançamentos, novas tecnologias e serviços?
Todas as empresas brasileiras e estrangeiras trarão suas novidades para a FISP,
visando atender as exigências de nosso mercado em todos os níveis.

5- Além da área expositiva, o que mais o visitante vai encontrar no
evento.
Uma novidade que acreditamos que será um diferencial no evento, será a participação
da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
(Fundacentro), ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, comemorando seus 50
anos de existência, com uma participação interativa na FISP.

6- Em sua análise, quais as perspectivas para o setor?
O setor de EPIs no Brasil vinha crescendo de 9 a 10% ao ano e, apesar da crise da
economia brasileira e de seu impacto no setor, o País ainda tem uma população
economicamente ativa de mais de 100 milhões de trabalhadores e, portanto, tem tudo
para, retomado o crescimento brasileiro, crescer com taxas superiores aos demais
setores da economia.

7- Números do setor
Mesmo com a queda da economia brasileira, somos um setor com faturamento de 4,5
bilhões de reais por ano e com potencial de duplicar este faturamento em poucos
anos. Temos em nosso mercado empresas locais, multinacionais, importadores e
acesso

a

toda

tecnologia

necessária

para

proteger

adequadamente

nossos

trabalhadores. Acreditamos que o País deva investir mais em educação, visando

melhorar a conscientização de que a prevenção é sempre o melhor caminho e o de
menor custo.
Mais informações: www.fispvirtual.com.br
Serviço
21ª FISP | Feira Internacional de Segurança e Proteção
Evento Simultâneo: 12ª FIRE SHOW | International Fire Fair
Data: 05 a 07 de outubro de 2016, das 13h às 21h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo – SP – Brasil
Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 – Acesso pelo Terminal Rodoviário
Jabaquara
* Evento gratuito para profissionais do setor
Sobre a Cipa Fiera Milano
A Cipa Fiera Milano é especializada em feiras de negócios e publicações técnicas, tendo como
objetivo aproximar organizações e criar oportunidades de relacionamentos por meio da
realização de grandes feiras e publicações de revistas segmentadas na América Latina.
Fiera Milano no Mundo
Localizada em Milão - Itália, a Fiera Milano é líder de mercado nos segmentos de feiras e
congressos, tanto em número de visitantes e expositores, quanto na excelência das
exposições. Com escritórios em oito países ao redor do mundo, a Fiera Milano possui um
portfólio que se destaca das demais promotoras de feiras em termos de gama de setores
econômicos representados e qualidade dos eventos. A cada ano suas exposições atraem mais
de 30 mil expositores e cinco milhões de visitantes.
Cipa Fiera Milano Press Office
RM Press | Comunicação Estratégica
Claudia Maciel
+55 11 2950-4820
claudia.maciel@rmpress.com.br

