O Evento
Feira oficial da indústria de máquinas e equipamentos, resultado
de uma iniciativa da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos), Informa Exhibitions e mais de 30
entidades setoriais, a primeira edição da FEIMEC – Feira Internacional
de Máquinas e Equipamentos, confirmou sua força e relevância no
cenário macroeconômico.
A FEIMEC reuniu 500 marcas expositoras nacionais e internacionais.
Entre elas estiveram os principais players dos diversos segmentos
que compõem a indústria de bens de capital: Automação e Robótica,
Compressores, Impressão 3D e Manufatura Digital, Metrologia
Industrial e Medição, Acionamentos, Redutores e Motores, Tecnologias
Industriais de Ponta, Máquinas-Ferramenta, Máquinas de Corte e
Conformação, entre outros.
Grandes empresas enviaram representantes à FEIMEC para conhecer
os lançamentos e fazer negócios como as marcas expositoras, como,
por exemplo, EMBRAER, de praticamente todas as montadoras
instaladas no País – GM, Ford, Mercedes Benz, Honda, Hyundai,
Volkswagen, Scania, Toyota, Peugeot – e de outros setores da
economia, como Brinquedos Bandeirante, Caterpillar, ThyssenKrupp,
General Electric, Rhodia, Nestlé, Electrolux e muitas outras

O Evento
RODADA INTERNACIONAL
DE NEGÓCIOS
Projeto Comprador e Projeto
Imagem da Apex via Brazil
Machinery Solution.

LINHAS DE CRÉDITO

Presença de instituições financeiras
possibilitando a compra efetiva
de máquinas.

PRESENÇA EXCLUSIVA
DOS ÂNCORAS DO SETOR
Única oportunidade do ano para
conhecer as últimas tecnologias
das principais marcas. Ambiente
perfeito para lançamentos,
tendências e tecnologias do setor.

TECNOLOGIA

Demonstração da Manufatura
Avançada, iniciativa exclusiva e
inédita no Brasil, a fábrica inteligente
antecipou o futuro ao apresentar
o funcionamento de uma linha de
produção autônoma e inteligente.

SÃO PAULO EXPO INFRAESTRUTURA
DE PRIMEIRO MUNDO
Pavilhão totalmente climatizado,
mais conforto e comodidade, edifício
garagem com 4.500 vagas cobertas.
Fácil acesso e fora da área de rodízio.

O CONHECIMENTO MAIS
ATUAL ESTÁ NA FEIMEC
Manufatura Avançada, VI Simpósio
Internacional de Excelência em
Produção: Indústria 4.0 - Curto,
Médio e Longo Prazo (VDI), Seminário
de Eficiência Energética ISO 50002,
Seminário Eolic Day, Seminário de
Óleo e Gás, Arena Técnica
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Visitação Qualificada
Empresas líderes de mercado visitaram a FEIMEC 2016
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dos visitantes
têm um papel
importante
no processo
decisório da
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dos visitantes
são responsáveis
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fornecedores/
parceiros
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O que você procura
na FEIMEC 2016?

• Eólica
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• Gráfica
• Máquinas Agrícolas
• Equipamentos
Rodoviários

60%

Válvulas,
Bombas e
Compressores

Solda

3%

• Naval

5%

• Mineração

Indústria
Metalúrgica

Fornos,
Estufas,
Caldeiras,
Fundição
e Forjaria

40%

8,5%
20%

Indústria de
Autopeças

Motores,
Acoplamentos,
Redutores
e Engrenagens

%8

Indústria
de Embalagens

3%

Indústria de
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• Equipamentos
para Resíduos
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e Dispositivos

Automação,
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e Medição

Depoimentos Expositores
“Não só recebemos clientes e prospectamos novos
fabricantes, como também iniciamos um canal de
comunicação com os próprios expositores para
futuros projetos em parceria. É um modelo de negócio
que não esperávamos desenvolver aqui na feira”.
André Machado, comercial da MCM

Embora seja a primeira edição, a FEIMEC excedeu nossas
expectativas. Na comparação com outras feiras das quais
participamos, notamos aqui um público mais direcionado
a buscar soluções. Teremos semanas de trabalho para
atender esses contatos iniciados no evento”.
A feira superou nossas expectativas em termos de visitação.
Recebemos no estande profissionais de todos os lugares
do Brasil e outros países, como Peru, Argentina e Japão.
Fomos convidados a participar dessa nova empreitada
desafiadora e, no final, o saldo está sendo positivo”.

Edouard Mekhalian, diretor da Kuka Roboter

Francisco Nakasone, gerente comercial da Mazak

Não esperávamos efetivar este volume de vendas por
conta do momento de retração da economia. Entretanto,
os visitantes que compareceram ao evento estavam
determinados a comprar ou iniciar projetos, e isto é
extremamente positivo para nós, expositores”.
Tiago Juste, diretor Técnico da Calfran.

Realizamos fortes contatos, especialmente por conta da
apresentação da Manufatura Avançada, e enxergamos
parte do público visitante do estande como possíveis
clientes. Por se tratar da primeira edição, vejo nossa
participação com sucesso”.
Leonardo Ventura, marketing da Hexagon

Nós ficamos muito satisfeitos com a FEIMEC, e
certamente estaremos na próxima edição. Aqui na Körper,
logo após a FEIMEC, já comentávamos que realmente
havíamos tomado a decisão certa. Parabéns a todos pelo
excelente trabalho! A FEIMEC já é um sucesso!”
Anita Oliveira, marketing da Körper.

Sem dúvida, esta feira passou a fazer parte da nossa
agenda comercial. Já no começo desta semana, temos
reuniões marcadas para a implementação de soluções em
clientes que prospectamos no evento”

Ficamos bem-impressionados com a feira. Tudo o que
nos foi prometido pelos organizadores, como pavilhão,
acesso e montagem foi cumprido.”
Caetano Paiva, gerente de Vendas da MCS Kollmorgen

Luciano Maia Costa, gerente de atendimento da Franho

A Romi tomou a decisão técnica correta ao optar pela
Feimec. Percebemos um ânimo maior nos clientes.”

A feira teve um público mais selecionado, mais
direcionado. A maioria dos nossos clientes esteve aqui.”

Luiz Cassiano Rosolen, presidente da Romi

Jefferson Hernandes, supervisor de Vendas da Liebherr

São grandes empresas, líderes em seus setores,
e estamos com visitas já agendadas.”
Alfredo Griesinger, diretor da Heller Brasil

Quem veio, veio em busca de novidades e soluções
para otimizar processos”.
Tiago Juste, diretor técnico da Calfran

Conversamos com quem decide, com quem compra
efetivamente. Pudemos demonstrar nossos equipamentos
de grande porte e abrir portas para projetos futuros.”
João Guerreiro, representante comercial da Mausa

É sempre muito bom participar de feiras grandes. O
retorno acaba chegando seja através de venda direta
ou do contato que fazemos pós-feira. Desde o final da
feira já sentimos diferença. O pavilhão é excelente! Bem
localizado, bem divulgado, e não tivemos nenhuma
reclamação de nenhum cliente. O estacionamento nos
serviu muito bem, e pelo espaço ser bem conhecido, a
localização também nos atendeu muito bem.”
Alisson, marketing da Unimaq

A FEIMEC superou a nossa expectativa, tivemos uma
boa visitação e vendemos. O pavilhão com boa estrutura
e bom estacionamento. Acreditamos que o evento tende
a crescer.”
Marcos Ribeiro, sócio-diretor da Dardi UHP Waterjet

Foi uma aposta que nos surpreendeu positivamente.
Os visitantes eram qualificados, gente que trabalha
com nossos produtos. Fizemos contatos novos.”
Marcelo Domichilli, gerente de marketing da Tyrolit

Fizemos bons contatos. O público presente foi bem
qualificado. No geral a feira foi boa para a Trumpf:
é uma amostra clara para o mercado. A FEIMEC
foi bem organizada, o lugar é muito bom. Tivemos
inúmeras vantagens de localização, e o complexo,
pelo que sei, vai ter uma grande proposta como
centro hoteleiro e shoppings.”
João Carlos Visetti, diretor-presidente da Trumpf do Brasil.

Consultas qualificadas e de qualidade. Sem dúvida
o pavilhão foi o diferencial e está perto do aeroporto,
rodoanel, ABC.”
Claudio Falcão, diretor da Nord Drivesystems

Em nossos contatos, não vi aventureiros ou curiosos.
Até o momento posso afirmar que todas as empresas
que estiveram em contato conosco me parecem bem
focadas, com projetos estruturados e intenção de
compra. Em relação ao pavilhão, tudo me agradou e
agradou aos nossos clientes de outros estados que
elogiaram a localização, por estar perto do aeroporto de
Congonhas, por exemplo. Da minha parte eu destaco o
estacionamento coberto e a localização, já que em outros
espaços, os estacionamentos são abertos e quando
chove é um verdadeiro caos.”
Felipe Ferreira, consultor da FANUC

Depoimentos Visitantes
Todas as novidades em equipamentos e maquinários para
a indústria estão aqui. A feira conseguiu trazer os fabricantes
que são referência, antecipando as tendências. Prova disso
é a demonstração in loco de Manufatura Avançada, que nos
dá a projeção do que é a Indústria do Futuro”.
Raphael Palmieri, convidado pela expositora Thermoval

Muitos comentavam que o projeto da reforma era
realmente grandioso, mas confesso que não imaginava
que chegariam a este nível em tão pouco tempo. É
uma estrutura de primeiro mundo, tanto no aspecto de
organização, como acabamento, acesso e arquitetura.
Fiquei impressionado com a modernidade.”
Orípede Cilento Filho, cliente da Compair

Esta solução tem alta tecnologia agregada e um
investimento acessível. Vale ressaltar que a vantagem
de participar de uma feira como esta é a possibilidade
de conhecer os equipamentos das empresas menores.
Vi alguns produtos bem diferenciados e com um ótimo
custo-benefício em estandes de fornecedores até então
pouco conhecidos.”
Sleimen Bedran, da RB Cortes e convidado da Franho

Parabéns para o local, finalmente deixamos de ser
escravos de outros pavilhões. Encontrei muitas novidades
nas áreas de automação e robótica. Muito interessante
a demonstração da manufatura avançada, achava
que a feira era mais comercial, mas vi muito conteúdo
agregado além de novas ideias e novidades. Com certeza
participarei de próxima edição”
Antônio Pacheco, ITW DELFAST DO BRASIL convidado da STAUBLI.

SÃO PAULO EXPO
Infraestrutura
moderna

Experiência
em gestão
operacional

Muito
mais conforto
e comodidade

Pavilhão
totalmente
climatizado

Facilidades
de acesso

Edifício
garagem com
4.500 vagas
cobertas

Rodada Internacional de Negócios
África do Sul
Cazaquistão

17

Chile
Colômbia
México

compradores
do exterior
dos seguintes
países

Egito
Peru
Quênia
Rússia

40 250 10.5
USD$

empresas nacionais
(fornecedoras)

reuniões

milhões movimentados
em novos negócios

Demonstração da Manufatura Avançada
Mais de

22

150
profissionais
envolvidos
na realização
do projeto

6
entidades
apoiadoras

empresas
participantes

Seminário
“Indústria 4.0:
Aplicação na Prática”
com palestrantes
nacionais
e internacionais

300

m2

de fábrica
inteligente

funcionando
ao vivo durante
a realização
da feira com

6 robôs
integrados

com centros
de usinagem
e equipamentos
de gravação a laser,
Internet das Coisas,
Inteligência Artificial,
RFID, Big Data,
entre outros
recursos.

Eventos Simultâneos

VI Simpósio Internacional de Excelência em Produção:
Indústria 4.0 - Curto, Médio e Longo Prazo (VDI)
200 participantes
Seminário de Eficiência Energética ISO 50002
80 participantes
Seminário Eolic Day
300 participantes
Seminário de Óleo e Gás
80 participantes

Arena Técnica ofereceu gratuitamente palestras de empresas como Ascoval, Balluff,
Bosch Rexroth, Certi, Cognex, Grundfos, IMI Norgren, Kuka Roboter, Miura, Schuler
e outras, além da Caixa Econômica e Sebrae.

Foram 21 horas de conteúdo técnico, com a participação
de cerca de 250 pessoas.

Caravanas e Grupos
A FEIMEC recebeu

22 grupos
e caravanas

de associações,
universidades
e escolas técnicas.

Mídia Espontânea: Impressa e Online
Total de 649 matérias divulgadas
em mídias impressa e online

14 matérias publicadas
em jornais

42 matérias publicadas
em revistas

588 matérias online publicadas
em sites e portais de notícias

4 matérias veiculadas
em rádios e TV

Divulgação: Impactados
Revistas
mais de 90 páginas de anúncios
3.500.000 leitores impactados
E-mail marketing
75 disparos para bases de parceiros de mídia e
apoiadorescom 1.030.339 pessoas impactadas
Rádios
372 municípios
(população de 47 milhões de pessoas)
Internet
mais de 2,5 milhões de impressões
em sites de notícia
Outdoor e busdoor
em pólos industriais

Fotos: Cerimônia de Abertura

• Secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcos Vinícius de Souza • Deputado federal Alceu Moreira
(PMDB-RS), vice-presidente da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos • Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
• Milton de Melo Santos, diretor-presidente do Desenvolve SP • Paulo César Marques da Silva, gerente de Desenvolvimento Produtivo da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) • Milton Rezende, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas, Abrasivos e Usinagem (ABFA).
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