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FEIMEC 2020 inicia comercialização já consolidada como a maior feira do 

setor na América Latina 

Terceira edição da feira oficial de máquinas e equipamentos terá maior área de 
exposição. Lançamento acontece em momento de expectativas positivas para o 
mercado. 

A terceira edição da FEIMEC 2020 - Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos 
acaba de ser lançada. A feira acontece entre os dias 05 a 09 de maio de 2020 em São Paulo e 
contará com 62.000m² de área de exposição, 700 expositores e receberá mais de 65.000 
profissionais do setor. 
 

O evento é a única grande feira do setor em 2020 e irá reunir expositores de máquinas 

e equipamentos, automação, controle e medição, ferramentas e dispositivos, solda e 

tratamento de superfícies, máquinas-ferramenta, válvulas, bombas, compressores, motores, 

redutores, acionamento e outros segmentos ligados à cadeia de fornecimento da indústria, além 

de prestadores de serviço e agências de fomento. 

A feira vai ocupar 62 mil metros quadrados – 20% a mais que a segunda edição – do São 
Paulo Expo, maior e mais moderno pavilhão de exposições da América Latina. São esperados 65 
mil visitantes compradores e profissionais (30% a mais que em 2018), de diversos segmentos da 
indústria, entre elas a metalúrgica, automotiva, de autopeças, eletroeletrônica, embalagens, 
alimentos e bebidas, petróleo e gás. Destaque para os segmentos de   papel e celulose, 
mineração, farmacêutica e cosmética que visitam a FEIMEC em busca de soluções em peças de 
reposição e manutenção industrial. A maior parte (85%) deles é responsável pelas compras nas 
empresas ou tem papel importante no processo decisório. 

O Parque de Ideias, espaço destinado para palestras, workshops e apresentações sobre 
temas que têm impacto direto no presente e futuro da indústria de bens de capital mantém o 
foco no desenvolvimento técnico e profissional do setor, assim como ocorreu nas duas últimas 
edições. 

A FEIMEC é a feira oficial do setor de máquinas e equipamentos, uma iniciativa da 
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, da Informa 
Exhibitions e de mais de 80 entidades setoriais. Empresas interessadas em expor na FEIMEC 
2020 já podem contatar a área comercial da empresa através do e-mail feimec@informa.com. 

 

REALIZAÇÃO 

ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa mais 

de 7.800 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 
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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. 

 

Sobre a Informa Markets  

A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados especializados para fazer 

negócios, inovar e crescer. Nosso portfólio global é composto por mais de 550 eventos e marcas 

internacionais, sendo mais de 30 no Brasil, em mercados como Saúde e Nutrição, Infraestrutura, 

Construção, Alimentos e Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom, Metal Mecânico, entre 

outros. Oferecemos aos clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades de networking, 

viver experiências e fazer negócios por meio de feiras e eventos presenciais, conteúdo digital 

especializado e soluções de inteligência de mercado, construindo uma jornada de 

relacionamento e negócios entre empresas e mercados 365 dias por ano. 

Para mais informações, visite www.informamarkets.com.   
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