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Seja um associado
ABFA e tenha
muitas vantagens
e benefícios.

Apoio



O papel dos Sindicatos Patronais das Indústrias está limitado por 
normas jurídicas, que restringem e priorizam a atuação quanto as 
questões de natureza trabalhista e sindical, deixando pouco espaço 
para enfrentar questões de ordem econômica, fiscal, tributária, 
defesa da indústria, concorrência desleal, importação e exportação, 
normatização, entre outras.
 
O momento exige o fortalecimento da indústria nacional, na busca 
de alternativa associativa que não fique atrelada e engessada ao 
comando da norma trabalhista.  Necessitamos mobilizar o setor 
junto às instâncias políticas, estimular o comércio, buscar parcerias, 
enfim criar estratégia que priorize os interesses nacionais e setoriais, 
sem perder de foco na busca pelo desenvolvimento sustentado, por 
meio de ações e serviços que contribuam para o crescimento e 
fortalecimento setorial.
 
A exemplo de outros segmentos, o SINAFER – Sindicato da Indústria 
de Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas em Geral no Estado de 
São Paulo – tomou a iniciativa de constituir a ABFA – Associação 
Brasileira da Indústria de Ferramentas em Geral, Usinagem e 
Artefatos de Ferro e Metais – entidade de cunho civil, que terá 
abrangência nacional, para congregar e representar todas as 
indústrias associadas pelas  categorias econômicas acima citadas.

Quem Somos

Ao associar-se na ABFA, sua empresa passa a ter direito a uma série 
de benefícios. O valor associativo é de acordo com o número de 
empregados de sua empresa e custa muito menos do que você 
imagina. Conheça nossos serviços:

Benefícios

Desfrute destes e outros benefícios, 
seja um associado ABFA.

Assessoria Jurídica Trabalhista;
Assessoria Jurídica Tributaria;
Assessoria Econômica;
Treinamentos gratuitos mensais 
de capacitação profissional;
Empréstimo de salas sem custo;
Assessoria Comércio Exterior.

Grupo de Trabalho:
• Marketing;
• Etiquetagem;
• Comércio Exterior;
• Recursos Humanos;
• Comitê Brasileiro de Normas;
• Tributário / Fiscal.

Câmaras Setoriais:
• Artefatos Metálicos;
• Ferramentas Manuais e Industriais;
• Ferramentas de Usinagem;
• Usinagem.

Desconto em feiras setoriais promovidas 
pela BTS INFORMA E REED EXHIBITIONS;
Programa de Exportação;
Descontos em universidade para 
funcionários das empresas associadas.


