


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.



Missão da ABFA
Agregar valor às empresas associadas,
fortalecendo a representatividade do setor de
Ferramentas , Usinagem e Abrasivos pela
efetiva prestação de serviços que ajudem o
grupo a projetar e alavancar seus objetivos
comuns.

Visão da ABFA
Ser referência de excelência em âmbito
Nacional para as empresas associadas entre as
Associações de representação de classe.





Associados ABFA têm descontos exclusivos
nestas Feiras:



Promover as exportações do setor de ferramentas,
abrasivos e usinagem através de ações de promoção
comercial e inteligência de mercado, com o apoio técnico
e financeiro da Apex-Brasil.

Site: www.braziliantools.com.br

http://www.braziliantools.com.br/


Projetos em grandes ações

 Projeto Comprador FEIMAFE 2015     

18 a 23/05/2015 

 Missão Prospectiva Paraguai

03 a 07/08/2015

 Missão Prospectiva Colômbia

09 a 12/11/2015

Outras ações: Planejamento estratégico, site, material promocional e estudos de 

inteligência de mercado. 



Programação 2017



Cursos e Treinamentos 2017



Especialização



ABNT/CB-060

Em julho de 2016 o acervo do ABNT/CB-060 já contava com 286 Normas técnicas,

divididas em:

✓ 66 Ferramentas Manuais e Dispositivos

✓ 174 Usinagem

✓ 33 Ferramentas Abrasivas

✓ 13 Grãos Abrasivos

Para consultar o acervo de normas do ABNT/CB-060 acesse: www.abntcatalogo.com.br

O Comitê Brasileiro de Ferramentas Manuais, Abrasivas e de Usinagem, ABNT/CB-060,
iniciou suas atividades em 04 de novembro de 2008.

Sua missão é garantir a qualidade das normas técnicas do setor através da elaboração e
atualização constante do seu acervo, tornando-o o mais equivalente possível com as
Normas ISO (Normas Internacionais).



Mídias

Sites:
www.abfa.org.br
www.sinafer.org.br
www.braziliantools.com.br

Vídeo Institucional:
https://www.youtube.com/watch?v=-IWbZYY_HNQ

http://www.abfa.org.br/
http://www.sinafer.org.br/
http://www.braziliantools.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=-IWbZYY_HNQ

