Federação Italiana de Fabricantes
de Máquinas para Agricultura

Mechanizing the world

Cinco áreas de especialização

A Federação agrupa cinco associações sectoriais em representação dos vários segmentos da
indústria das máquinas agrícolas, florestais e de jardinagem, com o objetivo de promover a
mecanização e a inovação tecnológica para responder às diferentes exigências na agricultura
e no cuidado dos espaços verdes.

ASSOMAO

é a associação que representa os fabricantes de
equipamentos para: cultivo, sementeira, transplantação,
fertilização, proteção de culturas, rega, colheita, primeiro
processamento após a colheita, criação de gado e
manuseamento e transporte.

ASSOMASE

é a associação que agrupa os fabricantes de máquinas
automotoras (toda a maquinaria agrícola com um ou
mais eixos e movida a motor, que não sejam tratores).

ASSOTRATTORI

é a associação que agrupa os fabricantes de tratores.

COMACOMP

é a associação que agrupa os fabricantes de: componentes
mecânicos, componentes hidráulicos, componentes
elétricos/eletrónicos, componentes diversos, componentes de rega e componentes de pulverização.

COMAGARDEN

é a associação que agrupa os fabricantes de
maquinaria para jardinagem.

Uma Federação de indústrias mecânicas

Desde 1945, a FederUnacoma representa, no sistema da Confindustria, um amplo setor da
mecânica. Reúne as associações de Fabricantes de máquinas, equipamentos e tecnologias
para a agricultura, a jardinagem e o tratamento de espaços verdes e de componentes.
As empresas representadas pela Federação desempenham um papel de grande relevo no
panorama internacional, situando-se nos primeiros lugares em termos absolutos por capacidade produtiva, variedade de oferta e eficácia na resposta às mais diversas necessidades da
agricultura e dos setores associados. A FederUnacoma é o instrumento através do qual as
indústrias italianas da mecanização dialogam com as instituições, promovem a inovação, a
cultura de empresa e a presença nos mercados nacionais e internacionais.

Produção italiana de tratores, máquinas agrícolas, máquinas de jardinagem
e respetivos componentes - ano 2017 (valores em euros)
Em 2017, o valor da produção de
tratores e máquinas agrícolas no
território nacional ascendeu aos
7,8 mil milhões de euros, ao qual
acresce o valor da produção de
componentes e de máquinas de
jardinagem, respetivamente de 2,5
mil milhões de euros e 800
milhões de euros.
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Um sistema de serviços para as empresas

filiadas em cada uma das associações, os
serviços necessários para a melhoria da
atividade empresarial e para o desenvolvimento do negócio. Estudos e estatísticas,
normas técnicas, internacionalização, feiras,
comunicação, formação e representação de
categoria, são as atividades basilares do
organismo federativo, que se apresenta
como estrutura articulada e eficiente, com as
três sedes situadas, respetivamente,
em Roma, Bolonha e Bruxelas.

A vocação para a internacionalização e os mercados externos

Desenvolvida em estreito contacto com as realidades agrícolas das várias regiões do país, a
indústria italiana da mecanização agrícola soube projetar e produzir tecnologias para todo o tipo
de trabalho e para cada contexto climático e ambiental. Isso permitiu que as muitas empresas
que formam o tecido produtivo do setor produzissem, ao longo do tempo, uma vastíssima gama
de máquinas e equipamentos, capazes de satisfazerem a procura de tecnologias não só do país
mas, sobretudo, dos mercados externos. As máquinas que a indústria italiana produz, especializadas tanto para as culturas arvenses como para a horticultura, a fruticultura e a viticultura, são
necessárias em todos os cantos do mundo, revelando-se adequadas para os mais diversos
modelos de agricultura. Os tipos de máquinas agrícolas da esfera de competência da Federação
incluem, além do trator, as máquinas para: tratamento do terreno; a sementeira, o transplante e
a fertilização; proteção das culturas; irrigação; colheita; primeiro tratamento e conservação dos
produtos e para as explorações agrícolas; deslocação e transporte; florestação e tratamento de
biomassas de origem agrícola e florestal. Analogamente, no setor da jardinagem, a Federação
inclui a indústria nacional das máquinas para o tratamento de espaços verdes para uso profissional e de lazer, enquanto no vasto setor dos componentes, representa as empresas fabricantes
de componentes ou sistemas de componentes para equipamento de origem ou peças
sobresselentes para máquinas agrícolas e de jardinagem.

Exportações por áreas geográficas
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Eventos promocionais e feiras

A FederUnacoma opera no campo promocional e das feiras, com a organização de eventos
de relevância internacional: EIMA International (Exposição Internacional de Máquinas para
Agricultura e Jardinagem) em Bolonha, manifestação bienal de grande prestígio, que apresenta a melhor produção a nível mundial, com a presença de cerca de 1.950 expositores
em representação de mais de 50 países e um total de mais de 50.000 modelos expostos;
Agrilevante, exposição internacional de setor, com periodicidade bienal em Bari e destinada
a mercados e produtos da zona mediterrânica; EIMA Show, exposição dinâmica com testes
no terreno, organizada em Itália e no estrangeiro; EIMA Agrimach (Exposição Internacional
de Máquinas para a Agricultura e a Agroindústria), bienal em Nova Deli, na Índia e que oferece às indústrias da mecanização uma oportunidade de contacto direto com um mercado
extremamente importante como é o subcontinente indiano. Por outro lado, trabalhando em
colaboração com a ICE-Agência e com organizadores de feiras de vários países, a FederUnacoma garante também a organização de inúmeras exposições coletivas italianas nas principais manifestações externas do setor.

www.federunacoma.it

Escritório em Bolonha

FederUnacoma Surl

Escritório em Bruxelas

I - 40127 Bologna
Viale A. Moro, 64 - Torre 1
Tel. (+39) 051.633.3957
Fax (+39) 051.633.3896
technical.dept@federunacoma.it

I - 00159 Roma
Via Venafro, 5
Tel. (+39) 06.432.981
Fax (+39) 06.4076.370
info@federunacoma.it

B - 1, avenue de la Joyeuse Entrèe
1040 Bruxelles
Tel. (+32) 2.286.12.33
Fax (+32) 2.230.69.08
federunacoma.bruxelles@federunacoma.it

