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PALESTRA: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SETOR
FERRAMENTEIRO NACIONAL: ALTERNATIVA ÚNICA E EMERGENCIAL
Christian Dihlmann – Presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Ferramentais – ABINFER

Currículo resumido: Diretor Presidente da SNBD Consultoria Ltda. e Diretor
Editor da Revista Ferramental. Após conclusão do curso de Engenharia
Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (1989), foi
pesquisador do Grupo de Pesquisa e Treinamento em Comando Numérico e
Automatização Industrial – GRUCON do Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e realizou seu Mestrado
na mesma instituição com desenvolvimento da dissertação na Süddeutsches
Kunststoff Zentrum, em Würzburg, Alemanha (1993). Naquele período realizou
aperfeiçoamento na área de fabricação de moldes e análise reológica em
Portugal e Alemanha. Especialista em Administração de Empresas pela
Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ/UNIVILLE (1995). Tem
publicado diversos trabalhos relativos aos temas de gestão de empresas,
projeto e fabricação de ferramentais em revistas e congressos. Exerce as
funções de Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais –
ABINFER, Vice Presidente da Associação Internacional de Ferramentais
Especiais & Usinagem – ISTMA International Special Tooling & Machining
Association, Vice-presidente da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha –
VDI Verein Deutscher Ingenieure, e Coordenador de Missões Empresarias da
Fundação Empreender.

Resumo da palestra: A abordagem da linha do tempo do setor ferramenteiro
brasileiro posiciona o congressista no cenário atual e demonstra os principais
desafios do segmento com seus entraves e oportunidades. A contextualização
das inspirações e medidas adotadas introduz a nova era da ferramentaria no
Brasil. Navegando pelo histórico econômico da última década, visualiza-se
quais são as principais ações adotadas no período pré e pós advento da
ABINFER – Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, demonstrando
o planejamento estratégico setorial de quinze anos. Após apresentação das
diversas atividades em execução, conclui-se com o chamamento para um total
engajamento e fortalecimento da associação bem como para o
comprometimento dos executivos e proprietários na busca das melhores
alternativas de sobrevivência da cadeia de fabricantes de ferramentais.

