FEIMEC 2018 É TERMÔMETRO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL
ABIMAQ divulgou os indicadores conjunturais da indústria de máquinas e equipamentos
na abertura da feira, que segue até sábado (28) no São Paulo Expo
Em entrevista coletiva na abertura da FEIMEC 2018 - Feira Internacional de Máquinas e
Equipamentos, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(ABIMAQ) divulgou os dados conjunturais do primeiro trimestre de 2018. De acordo com
a entidade, a expectativa de crescimento para o setor no ano vigente é de 5% a 10%,
após quatro anos seguidos em queda.
Apegada a dois fatores preponderantes, juros e câmbio, a ABIMAQ ressalta
necessidade de alavancar os negócios das empresas mais endividadas, retomando
crescimento sustentável, e aumentar a competitividade na indústria, destacando
importância, neste processo, da FEIMEC, feira oficial da indústria de máquinas
equipamentos, que acontece até dia 28 no São Paulo Expo.

a
o
a
e

O setor encerrou o primeiro trimestre acima do resultado obtido no mesmo período do
ano passado (1%), sustentado principalmente pelas exportações, as quais representam
metade da receita e cresceram 23,7% em dólares - ou 23% em reais. Houve também
uma ligeira participação e melhora nos investimentos domésticos.
Enquanto isso, as importações de bens de capital mecânicos caíram no terceiro mês de
2018, em relação a 2017 (4,3%), mas superaram o mês de fevereiro (17,9%), anulando
a perda observada naquele período. Segundo a ABIMAQ, ainda que as importações de
máquinas continuem quase 50% abaixo dos níveis observados no período pré-crise, há
indícios de melhora neste início de ano. Só no trimestre em questão, as importações
acumularam crescimento de 5,4% sobre 2017 e de 2,3% em relação a 2016.
A boa notícia é que, no trimestre, a taxa de queda do consumo de máquinas foi reduzida
em 5,6% para 3,9%. Essa redução, de acordo com a ABIMAQ, é um breve sinal de
melhora para os investidores, principalmente os exportadores, que iniciaram uma
retomada econômica em meados de 2017 e podem aproveitar o andamento da FEIMEC
para novos negócios.
No quesito carteira de pedidos, o nível de utilização da capacidade instalada (NUCI)
registrou novo crescimento em março, chegando a 76,1%. Esse número é 2,8% superior
ao do mês de fevereiro (74%) e 9,5% acima do mesmo mês de 2017 (69,5%), puxados
pelos setores fabricantes de bens seriados.
Outra boa notícia é que a indústria de máquinas e equipamentos encerrou esse terceiro
mês com 293,9 mil pessoas ocupadas, significando um aumento de 0,2% em relação a
fevereiro de 2018. Na comparação com março do ano passado, há um segundo
crescimento (0,5%), após 49 meses consecutivos de queda. Dados que ratificam a
expectativa de crescimento das receitas do setor em 2018 e da FEIMEC, que reúne seus
interesses na retomada da economia nacional.
FEIMEC 2018

Iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e da
Informa Exhibitions, com apoio de 69 entidades setoriais, a FEIMEC oferece um ambiente ideal
para a realização de networking e negócios, com a presença confirmada de empresas âncoras
do setor entre seus 460 expositores, que representam mais de 900 grandes marcas nacionais e
internacionais.
ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa cerca
de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos,
cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais e está
estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um Escritório Político em
Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem a sua gestão
profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de oportunidades comerciais para
as suas associadas, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o
comércio e a cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em
termos de tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial.

A Informa Exhibitions cria comunidades e conecta pessoas e marcas em todo o mundo
e, aliando as entregas de suas feiras com uma nova estratégia digital, gera
oportunidades e relacionamentos 365 dias por ano. Com escritórios em São Paulo (sede)
e Curitiba e cerca de 200 profissionais, a empresa conta em seu portfólio com marcas
como Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, ABF
Franchising Expo, Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plástico Brasil, High
Design Home & Office Expo, entre outros, totalizando 21 eventos setoriais. No mundo,
atua em 150 escritórios em 57 países e é líder em inteligência de negócios, publicações
acadêmicas, conhecimento e eventos, com capital aberto e papéis negociados na bolsa
de Londres.
SERVIÇO
FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos
Data: 24 a 28 de abril de 2018, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Horário: Das 10h às 19h (dia 28, das 9h às 17h)
Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Patrocínio Oficial: Romi
Mais informações: www.feimec.com.br
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