FEIMEC 2018 ENTRA NA RETA FINAL
Há quase 30 dias de sua realização, a FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e
Equipamentos, marcada para o período de 24 a 28 de abril, no São Paulo Expo,
comemora quase 100% de área comercializada.
A presença de mais de 450 expositores, mais de 700 marcas nacionais e internacionais,
empresas âncoras em suas respectivas áreas de atuação, ampla programação e a
moderna infraestrutura do pavilhão consolidam a FEIMEC, já na segunda edição, como
a maior feira de máquinas e equipamentos da América Latina.
A abrangência dos segmentos representados confere ao evento o status de “feira
completa”, onde empresários das mais variadas indústrias – automóveis e autopeças,
petroquímica, alimentos e bebidas, metalurgia, embalagem e rotulagem, construção e
infraestrutura, entre muitos outros – podem encontrar soluções inovadoras e tecnologia
de ponta para atualizar seus parques fabris para atender ao aumento da demanda que
se anuncia com a retomada do crescimento econômico.
A FEIMEC abrange uma ampla gama de conteúdo e experiências, com uma programação
técnica orientada para as necessidades dos compradores e desenvolvida em parceria
com universidades e associações técnicas relacionadas aos setores da feira.
A grade de palestras inclui o Simpósio da VDI, promovido em parceria com a Associação
de Engenheiros Brasil-Alemanha, que neste ano terá como tema “Big Data Brasil:
digitalizando competitividade”. Dada a relevância do tema e o desconhecimento que
muitos empresários ainda têm para extrair valor dos dados armazenados, o Simpósio
Internacional de Excelência em Produção da VDI-Brasil inclui a discussão de casos de
aplicação real do Big Data em setores estratégicos, como Química e Farma, Alimentos e
Embalagens e Indústria Metalomecânica. Os painéis são formados por especialistas da
indústria e de universidades selecionados pelo VDI-Cluster Digitalização na Indústria.

Outros conteúdos relevantes farão parte do Workshop “Produtividade em Soldagem”,
organizado pela AWS (American Welding Society) e do Fórum Revolução 4.0, realizado
pela RP2M, uma das redes constituídas por iniciativa do MCTIC - Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Como novidade na área de conteúdo, neste ano a FEIMEC abriga o Parque de Ideias,
realizado em conjunto com as mais importantes universidades brasileiras ligadas à
indústria: USP, ITA, FAAP, MAUÁ, UFSC e FEI entre elas, e que contempla uma área para
exposição de projetos das Universidades e outra para realização de palestras técnicas.
Projeto inovador, o SEBRAE Móvel vai funcionar como um escritório sobre rodas dentro
da feira, em que uma van customizada leva conteúdos sobre empreendedorismo e
gestão aos empresários visitantes. O veículo é equipado com todos os instrumentos
necessários para a realização de atendimentos presenciais feito por funcionários do
SEBRAE-SP, aproximando a entidade das pessoas interessadas em ter seu próprio
negócio ou numa melhora da gestão. Essa prestação do serviço, gratuita, inclui plano de
negócios, orientações sobre gestão, formalização do microempreendedor individual
(MEI), entre outros temas.
Uma das ações mais bem-sucedidas da FEIMEC, apresentada com exclusividade e
ineditismo na edição de 2016, o Demonstrador de Manufatura Avançada está presente
novamente à feira, com uma proposta ainda mais inovadora. Desenvolvido pela
ABIMAQ e diversos parceiros, o demonstrador apresenta na prática e em tempo real os
principais conceitos e tecnologias aplicadas à Indústria 4.0.
Iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos e da Informa
Exhibitions, a FEIMEC oferece um ambiente ideal para a realização de networking e
negócios. A relevância da feira para o desenvolvimento da atividade industrial é
corroborada pelo apoio institucional de mais de 60 entidades que representam
diferentes segmentos.
A FEIMEC é realizada no mais moderno centro de convenções da América Latina, o São
Paulo Expo. Sua infraestrutura com padrão dos grandes pavilhões internacionais foi um
dos pontos mais elogiados pelos expositores da primeira edição. O complexo oferece
ambientes climatizado – que, além do conforto, proporciona maior economia na
montagem dos estandes –, mais de 5 mil vagas de estacionamento (4.500 cobertas) e
localização estratégica, fora da área de restrição municipal (rodízio), a 850 metros do
metrô Jabaquara e a 10 minutos do aeroporto de Congonhas. Para quem optar pelo
transporte coletivo ou chegar de fora de São Paulo, a organização da feira oferece

transporte gratuito de ida e volta a partir do metro Conceição (Rua Guatapara 197 –
próximo ao Centro Empresarial do Aço) e do aeroporto de Congonhas (ao lado do balcão
da Infraero).
Industriais e demais profissionais interessados em conhecer previamente a lista e
disposição dos expositores no pavilhão, podem baixar a planta oficial da feira no link
https://tinyurl.com/plantafeimec2018.
IDEALIZAÇÃO
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
Mais informações para a imprensa:
Luiz Carlos Franco/Jota Silvestre
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