FEIMEC SE CONSOLIDA COMO A MAIOR E MAIS COMPLETA FEIRA
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AMÉRICA LATINA
Com presença confirmada de mais de 700 grandes marcas que atendem os diversos
segmentos industriais e a oferta de uma ampla gama de conteúdos e experiências,
evento é considerado fundamental para empresas que precisam se preparar para a
retomada da atividade econômica.
Em sua segunda edição, a FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos,
marcada para o período de 24 a 28 de abril, no São Paulo Expo, se consolida como o
evento mais importante e mais completo para a indústria de máquinas e equipamentos
na América Latina.
Iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
e da Informa Exhibitions, a feira oferece um ambiente ideal para a realização de
networking e negócios. Faltando menos de três meses para sua realização, a FEIMEC
está com quase 100% dos seus 54.000 de área de exposição comercializada e tem
confirmada a presença exclusiva de empresas âncoras do setor entre seus mais de 350
expositores, que representam mais de 700 grandes marcas nacionais e internacionais.
A abrangência dos segmentos presentes à feira vai possibilitar que empresários dos mais
diferentes segmentos industriais deem início a projetos de modernização e ampliação
de suas plantas para atender às novas demandas provocadas pela recuperação da
economia brasileira.
Entre os muitos lançamentos da FEIMEC estão máquinas e equipamentos para todo tipo
de indústria, soluções para automação, controle e medição, ferramentas e dispositivos,
solda e tratamentos de superfícies, máquinas-ferramenta, motores, acoplamentos,
redutores e engrenagens, e equipamentos para tratamento ambiental.
FEIRA ESTRATÉGICA
A FEIMEC faz parte da estratégia de divulgação dos importantes lançamentos que a
Ingersoll Rand traz para o mercado. “Além de estreitarmos o relacionamento com
clientes e parceiros, na feira temos a oportunidade de reforçar nosso posicionamento
diretamente com o público-alvo das nossas soluções”, afirma Fábio Massaru Narahara,
diretor de Marketing da divisão de negócios Compression Technologies and Services
(CTS) para a América Latina da empresa.

O executivo acredita que a retomada do crescimento da economia brasileira deve se
refletir positivamente na atividade da indústria, setor crucial para a Ingersoll Rand.
“Nossos produtos e serviços são utilizados pelos mais diversos segmentos, como
alimentício, farmacêutico, óleo e gás, têxtil, metais e mineração. ”
A Kuka Roboter, uma das líderes mundiais de soluções de automação inteligentes, é
uma das empresas expositoras de destaque no setor de robótica dentro da FEIMEC. Para
Tania Davila, responsável pelo Marketing and System Partner Program, “a divulgação
das novas tecnologias, novos softwares, tudo cada vez mais interligado a sistemas de
inteligência artificial, nos motiva ainda mais a estarmos próximos e caminharmos rumo
à Indústria do Futuro”.
Na avaliação de Patrícia Zucco, gerente de Marketing do Grupo AUMAQ, de Caxias do
Sul/RS, a FEIMEC se apresenta como uma potencial vitrine de negócios, onde há a
participação de um público seleto e com foco nas inovações e tecnologias apresentadas
pelo setor. A empresa tem como foco os projetos especiais turn key, 100% alinhados
com o conceito de indústria 4.0. “O advento da indústria inteligente colabora para a alta
em nosso setor, pois cada vez mais as empresas têm buscado a melhoria de
performance, aliada à redução de custos”, diz a gerente.
CONTEÚDO E EXPERIÊNCIAS
Dentro do conceito de feira completa e idealizada para promover o desenvolvimento
comercial, tecnológico e profissional do setor, a FEIMEC oferece uma ampla gama de
conteúdo e experiências. Sua programação técnica é orientada para as necessidades dos
compradores e foi 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”; o Workshop “Produtividade em Soldagem”, organizado
pela AWS (American Welding Society) com participação do SENAI; e o Fórum “Rede de
Manufatura Mecânica”, realizado pela Fundação Certi, uma das referências em
pesquisa, desenvolvimento e inovação para a iniciativa privada, governo e terceiro
setor.

Uma das novidades desta edição é o Parque de Ideias, realizado em conjunto com as
mais importantes universidades brasileiras ligadas à indústria: USP, ITA, FAAP e FEI entre
elas. O Parque de Ideias contempla uma área para exposição de projetos das
Universidades e outra para realização de palestras técnicas. Outra novidade é o Sebrae
Móvel, uma van estacionada no pavilhão da feira onde especialistas vão oferecer aos
visitantes um diagnóstico gratuito de suas empresas e um plano de ação para melhoria
dos negócios.
Ações bem-sucedidas na primeira edição da FEIMEC estão de volta para incentivar os
negócios e a atualização profissional do setor. É o caso do Demonstrador de Manufatura
Avançada, que fez sua estreia no Brasil com exclusividade na feira em 2016.
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 e, neste
ano, vai oferecer uma proposta diferente da que já foi apesentada, ainda mais
inovadora.
Sem contar o grande número de compradores internacionais que comparecem ao
evento, a FEIMEC 2018 incentiva as exportações da indústria brasileira de máquinas e
equipamentos por meio de mais uma edição da Rodada Internacional de Negócios, que
coloca as empresas expositoras inscritas em contato direto e exclusivo com
importadores de países considerados estratégicos. Esta ação de promoção comercial,
denominada Projeto Comprador, é organizada pelo Programa Brazil Machinery
Solutions, fruto da parceria entre a ABIMAQ e a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
Visando a oferecer mais conforto e comodidade a seus expositores e visitantes, a
FEIMEC acontece no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. Mais moderno
centro de exposições da América Latina, o complexo oferece um pavilhão totalmente
climatizado, mais de 5 mil vagas de estacionamento e localização estratégica, próximo
ao aeroporto de Congonhas e às estações de metrô. A feira oferece transporte gratuito,
ida e volta, do metro Conceição e do aeroporto de Congonhas.
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 é uma unidade negócios do Grupo Informa, um dos maiores
organizadores de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto
e papéis negociados na bolsa de Londres. O grupo possui 100 escritórios espalhados por
40 países, empregando cerca de 9 mil funcionários em todo o mundo. Nos últimos
quatro anos, a Informa Exhibitions investiu cerca de R$ 400 milhões no Brasil em
aquisições de eventos, marcas e títulos no segmento de exposições e feiras de negócios.
Com escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba e cerca de 200 profissionais, a empresa
possui em seu portfólio eventos 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, perfazendo
um total de 22 eventos setoriais.
Mais informações: www.informaexhibitions.com.br
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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