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Press Release - FEIMEC 2022 
 

FEIMEC, a mais completa feira de máquinas e equipamentos da América Latina, está 

de volta aos pavilhões, em cenário de retomada da economia 
 

Em 2022, o evento ocorre de 3 a 7 de maio, com a presença de mais de 900 marcas expositoras 
confirmadas e a expectativa de receber mais de 50 mil profissionais do setor 

 

Feira fortalece a Jornada Digital Indústria Xperience 2022, que conta com atividades e conteúdos 
exclusivos para o setor, presenciais e digitais, ao longo de todo o ano 

 

 

O setor industrial segue com expectativas otimistas para 2022, ainda mais depois dos resultados 

positivos registrados pelo mercado durante o início do ano. Segundo os Indicadores Industriais, da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), dois fatores, em especial, renovaram as esperanças do setor 

para a retomada da economia e para um ano mais pujante em termos de negócios.  

 

Dados do levantamento mostram que o emprego industrial e o faturamento real das empresas do setor 

iniciaram 2022 em ascensão, seguindo o ritmo do fim de 2021, que vinha registrando bons resultados 

desde novembro. De acordo com os indicadores, o emprego industrial subiu 0,5%, quando avaliados os 

resultados de novembro de 2021 a janeiro de 2022. No comparativo entre janeiro deste ano e o mesmo 

mês do ano passado, a alta é ainda maior, de 3,7%. O faturamento, por sua vez, aumentou 6,6% entre 

novembro e janeiro. 

 

Esse contexto instiga a confiança dos empresários do setor e fortalece as expectativas de um novo ciclo 

de crescimento para os próximos seis meses, segundo a CNI. E é neste cenário de otimismo que 

acontece a FEIMEC - Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos como o grande reencontro 

presencial do setor. Em sua terceira edição, a mais completa feira de máquinas e equipamentos da 

América Latina terá o evento presencial realizado no Centro de Exposições São Paulo Expo, em São 

Paulo (SP), de 3 a 7 de maio de 2022. 

 

Iniciativa da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), com promoção 

e organização da Informa Markets Brasil, o evento ocorre em um ambiente ideal para a realização de 

networking e negócios, com todas as novidades e tendências do setor, e com muitas atrações e 

conteúdos qualificados. Seguindo na mesma direção do otimismo apresentado pela CNI, a ABIMAQ 

prevê, para este ano, um crescimento de 6% na receita de vendas do setor. 

 

"Enfim, chegou o grande momento: a FEIMEC, que é considerada um evento fundamental para as 

empresas e indústrias que se preparam para o reaquecimento econômico do país em 2022. E a feira 

voltou com força total: são mais de 60 mil metros quadrados de área de exposição, com mais de 900 

marcas expositoras, nacionais e internacionais, para atender os mais diversos segmentos industriais 

do Brasil e do mundo”, diz a Show Director do evento, Liliane Bortoluci. 

 

E não é só isso. Além da área de exposição, será proporcionada uma programação completa e 

enriquecedora, com uma grade inédita de atrações, palestras e espaços exclusivos para o setor 

industrial, com a participação de renomados profissionais do mercado e de grandes companhias e 

especialistas do segmento. Começando pela cerimônia oficial de abertura da feira, às 10 horas do dia 
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3 de maio. Logo após, às 11h30, um levantamento inédito feito pela ABIMAQ, com sugestões concretas 

aos presidenciáveis sobre a indústria brasileira, será apresentado em uma coletiva de imprensa. 

  

Atrações Confirmadas - Dentro do conceito de feira idealizada para promover o desenvolvimento 

comercial, econômico, tecnológico e profissional do setor, a FEIMEC 2022 oferece diversas atrações e 

experiências exclusivas aos visitantes. 

 

Uma delas é o Parque de Ideias, um espaço onde todos os visitantes poderão conhecer de perto 

conceitos técnicos e práticos da indústria, envolvendo novas tecnologias e diversas soluções industriais. 

A programação do ambiente também se inicia no dia 3 e segue no decorrer de toda a realização da 

feira, com o apoio da própria ABIMAQ, do IQA (Instituto de Qualidade Automotiva), do INSPER (Instituto 

de Ensino e Pesquisa) e do VDI-Brasil (Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha). Mais detalhes a 

partir da página 10. 
 

Destaques também serão as Rodadas Tecnológicas, que também integram a programação do Parque de 

Ideias, em que a ABIMAQ traz como novidades diversas soluções em tecnologias para empresas 

interessadas em conhecerem resultados de investimentos em inovação, com potencial impacto no 

mercado e na criação de novos negócios. O ambiente, que também ocorrerá ao longo de todo o evento, 

promoverá ainda oportunidades e tendências do setor, que poderão ser aplicadas em diferentes áreas, 

segmentos e usos da indústria. Mais detalhes a partir da página 10. 
 

Haverá ainda o Demonstrador de Soluções Tecnológicas da Indústria 4.0, desenvolvido pela ABIMAQ e 

por diversas empresas parceiras da associação, que tem como objetivo apresentar, na prática e em 

tempo real, os principais conceitos e tecnologias aplicadas à Indústria 4.0, promovendo o avanço 

tecnológico e a geração de negócios no setor, no estande C 140. Mais detalhes na página 13. 
 

Outro destaque será a Escola Móvel de Conectividade 5G do SENAI-SP. Com flexibilidade para atuar em 

todo o Estado de São Paulo, as escolas móveis da instituição têm como objetivo atender regiões que não 

possuem unidades escolares fixas ou localidades que não desenvolvam as programações solicitadas pelo 

cliente. Na semana do evento, a unidade estará estacionada na FEIMEC, no estande I 098. 

 

Nas instalações da Escola Móvel, os visitantes poderão experimentar, na prática, casos de usos e 

aplicações da tecnologia viabilizados pela conectividade, principalmente o 5G. Entre as aplicações 

apresentadas, estarão: monitoramento, acionamento e manutenção de equipamentos, de maneira 

segura e remota. Além do 5G, a escola apresentará famílias de tecnologias relacionadas com a 

comunicação digital no ambiente industrial, como Wi-Fi 6, teste de latência, capacidade de transmissão 

e aplicações em educação imersiva, incluindo o Metaverso. Alguns cursos que serão oferecidos já estão 

fechados, são eles: Desvendando o 5G, Conectividade Industrial 5G, Instalação e Configuração de Redes 

Privadas, LTE/5G e Dimensionamento de Redes. 

 

Fechando a variedade de atrações do evento em 2022, esta edição contará também com o ABINFER 
Business Center (ABC), realizado em parceria com a ABINFER (Associação Brasileira da Indústria de 

Ferramentais), onde serão apresentadas empresas de ferramentarias com soluções industriais 

inovadoras. Serão seis companhias ao total, exibindo o que há de mais moderno no segmento: 

Amadi/Proefer, Fast Parts, Herfen, Iscar do Brasil, Moldar Matrizes e Usifer. O espaço se encontra no 

estande G 120. 
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“Tudo isso será realizado pensando na saúde e no bem-estar de cada um. Estamos preparando um 

evento seguro para todos, seguindo rigorosos protocolos de proteção, como os estabelecidos no 

Informa AllSecure. Trata-se de um conjunto de processos de saúde e segurança desenvolvidos pela 

Informa Markets para seus eventos, de forma que dê toda a tranquilidade e confiança a todos os 

envolvidos, para que se sintam parte de um ambiente controlado. Tanto é que, entre as medidas 

determinadas, será obrigatória a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo contra 

a Covid-19 para acesso ao evento. Além disso, seguiremos também os protocolos firmados pelas 

autoridades estaduais e municipais”, afirma Liliane. 

 

Jornada Digital Indústria Xperience - A FEIMEC será o ponto alto de interações da Jornada Digital 
Indústria Xperience em 2022, que contará com conteúdos e experiências exclusivas no ambiente  

presencial e digital. Na semana seguinte à feira física, por exemplo, de 9 a 13 de maio, será 

compartilhada a cobertura das principais atrações da FEIMEC presencial para a audiência digital, por 

meio da plataforma online Indústria Xperience. 

 

“E não para por aí. Manteremos a nossa comunidade da Indústria Xperience ativa em nossas ações 

digitais, programadas para o ano todo, de maneira que o setor industrial se mantenha conectado os 

365 dias do ano”, finaliza a Show Director da FEIMEC 2022.  

 

Novos webinars serão disponibilizados mensalmente na plataforma, com temas relevantes e nomes 

de peso do setor, que trarão muitas atualizações, networking e insights exclusivos de mercado aos 

profissionais da indústria. Haverá também diversas outras ações digitais no decorrer de 2022, como 

entrevistas, palestras e muito mais. Em breve, divulgaremos a programação completa. 

 

Serviço: 

 

3ª FEIMEC - Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos 

Data: De 3 a 7 de Maio de 2022. 

Horários: De 3ª e 6ª (das 10 às 19h) e Sábado (das 9h às 17h). 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. 

Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. 

Promoção e Organização: Informa Markets Brasil. 

 

Mais informações sobre tudo o que a FEIMEC 2022 oferece nas páginas a seguir! 

Programação Geral - Evento: 
 

03/05/2022 – Terça-Feira – 1º Dia do Evento 

O quê? Com quem? Que horas? 

 

Cerimônia Oficial de 

Abertura do Evento 

Autoridades, Empresários, Equipe ABIMAQ, 

Equipe Informa Markets, Expositores e 

Convidados 

 

10h00 
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Coletiva de Imprensa Porta-vozes da ABIMAQ (detalhes na pág. 09) 11h30 

 

 

Exposição 

Aberta a todos os visitantes, com a exibição de 

novidades em equipamentos, produtos e 

serviços das mais de 900 marcas expositoras 

(detalhes no pautão)  

 

 

10h00 às 

19h00 

 

 

Parque de Ideias 

Autoridades, Especialistas, Convidados e 

Congressistas, para o debate sobre o atual 

momento e o futuro do setor no país e no mundo 

(detalhes na pág. 10) 

 

10h00 às 

18h00 

 
 

Rodadas Tecnológicas 

Autoridades, Especialistas, Convidados e 

Congressistas, para a exibição de soluções com 

impacto no mercado e na criação de novos 

negócios (detalhes na pág. 10) 

 

10h00 às 

12h00 

 

 

Demonstrador de 

Soluções Tecnológicas da 

Indústria 4.0 

Aberta a todos os visitantes, para apresentar, na 

prática e em tempo real, os principais conceitos 

e tecnologias aplicadas à Indústria 4.0 (detalhes 

na pág. 13) 

 

 

10h00 às 

19h00 

 
 

Escola Móvel de 

Conectividade 5G 

Aberta a todos os visitantes, com a exibição de 

casos de usos e aplicações da tecnologia 

viabilizados pela conectividade, principalmente o 

5G (detalhes na pág. 3)  

 
 

10h00 às 

19h00 

 

 

ABINFER Business Center 

(ABC) 

Aberta a todos os visitantes, com a 

apresentação de empresas de ferramentarias 

com soluções industriais inovadoras 

(detalhes na pág. 4) 

 

 

10h00 às 

19h00 

 

 

 

 

 

04, 05 e 06/05/2022 – Quarta, Quinta e Sexta-Feira – 2º, 3º e 4º Dia do Evento 

O quê? Com quem? Que horas? 

 

 

Exposição 

Aberta a todos os visitantes, com a exibição de 

novidades em equipamentos, produtos e 

serviços das mais de 900 marcas expositoras 

(detalhes no pautão)  

 

 

10h00 às 

19h00 

 

 
Autoridades, Especialistas, Convidados e 

Congressistas, para o debate sobre o atual 
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Parque de Ideias momento e o futuro do setor no país e no mundo 

(detalhes na pág. 10) 
10h00 às 

18h00 

 
 

Rodadas Tecnológicas 

Autoridades, Especialistas, Convidados e 

Congressistas, para a exibição de soluções com 

impacto no mercado e na criação de novos 

negócios (detalhes na pág. 10) 

 

10h00 às 

12h00 

 

 

Demonstrador de 

Soluções Tecnológicas da 

Indústria 4.0 

Aberta a todos os visitantes, para apresentar, na 

prática e em tempo real, os principais conceitos 

e tecnologias aplicadas à Indústria 4.0 (detalhes 
na pág. 13) 

 

 

10h00 às 

19h00 

 
 

Escola Móvel de 

Conectividade 5G 

Aberta a todos os visitantes, com a exibição de 

casos de usos e aplicações da tecnologia 

viabilizados pela conectividade, principalmente o 

5G (detalhes na pág. 3)  

 
 

10h00 às 

19h00 

 

 

ABINFER Business Center 

(ABC) 

Aberta a todos os visitantes, com a 

apresentação de empresas de ferramentarias 

com soluções industriais inovadoras 

(detalhes na pág. 4) 

 

 

10h00 às 

19h00 

 
 

07/05/2022 – Sábado – 5º Dia do Evento 

O quê? Com quem? Que horas? 

 

 

Exposição 

Aberta a todos os visitantes, com a exibição de 

novidades em equipamentos, produtos e 

serviços das mais de 900 marcas expositoras 

(detalhes no pautão)  

 

 

09h00 às 

17h00 

 

 

Parque de Ideias 

Autoridades, Especialistas, Convidados e 

Congressistas, para o debate sobre o atual 

momento e o futuro do setor no país e no mundo 

(detalhes na pág. 10) 

 

10h00 às 

13h30 

 

Demonstrador de 

Soluções Tecnológicas da 

Indústria 4.0 

Aberta a todos os visitantes, para apresentar, na 

prática e em tempo real, os principais conceitos 

e tecnologias aplicadas à Indústria 4.0 (detalhes 
na pág. 13) 

 

 

09h00 às 

17h00 

 
 

Escola Móvel de 

Conectividade 5G 

Aberta a todos os visitantes, com a exibição de 

casos de usos e aplicações da tecnologia 

 
 

09h00 às 

17h00 
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viabilizados pela conectividade, principalmente o 

5G (detalhes na pág. 3)  

 

 

ABINFER Business Center 

(ABC) 

Aberta a todos os visitantes, com a 

apresentação de empresas de ferramentarias 

com soluções industriais inovadoras 

(detalhes na pág. 4) 

 

 

09h00 às 

17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coletiva de Imprensa - ABIMAQ 
 
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e a FEIMEC - Feira 

Internacional de Máquinas e Equipamentos divulgarão, no dia 3 de maio, um levantamento inédito feito 

pela entidade com sugestões concretas aos presidenciáveis sobre a indústria brasileira.  

  

A coletiva de imprensa acontece logo após a cerimônia de abertura da FEIMEC 2022, programada para 

o mesmo dia, às 10 horas, no São Paulo Expo. Após a coletiva, a ABIMAQ convida os jornalistas 

presentes para um almoço. 

  

Além de contextualizar a indústria em geral no cenário nacional, o documento a ser apresentado pela 

ABIMAQ é uma detalhada compilação das demandas e sugestões da indústria a ser entregue aos 

candidatos à Presidência da República do Brasil para a agenda governamental de 2023 a 2026. Nela, 
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enumeram-se os objetivos a serem alcançados, como a transição energética, o desenvolvimento de 

cadeias locais estratégicas de suprimentos e a eliminação dos gaps de ativos fixos e tecnológicos, além 

das sugestões e demandas da indústria para definir condições de investimentos necessários e eliminar 

ineficiências sistêmicas que oneram a produção de bens e serviços no país. 

  

O momento é oportuno, uma vez que o setor faz frente aos desafios impostos pela recessão global e 

medidas assertivas serão determinantes para sustentar a retomada do crescimento. Mesmo com a 

perspectiva de retração de 0,2% no PIB Industrial, segundo análise da CNI (Confederação Nacional da 

Indústria), o setor mantém a atividade em alta. De acordo com os indicadores, o emprego industrial 

subiu 0,5%, quando avaliados os resultados de novembro de 2021 a janeiro de 2022. No comparativo 

entre janeiro deste ano e o mesmo mês do ano passado, a alta é ainda maior, de 3,7%. O faturamento, 

por sua vez, aumentou 6,6% entre novembro e janeiro. 

 

 

Da coletiva de imprensa participam:  

 

● João Carlos Marchesan - Presidente do Conselho de Administração; 

● José Velloso - Presidente Executivo; 

● Maria Cristina Zanella - Diretora de Competitividade, Economia e Estatística; 

● Maurício Lopes - Coordenador da Comissão de Expositores da FEIMEC; 

● João Alfredo - Diretor de Tecnologia e Inovação; 

● Patrícia Gomes - Diretora de Mercado Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de Ideias - Programação 
 
Mais uma vez, a FEIMEC promove o Parque de Ideias, principal destaque da programação de conteúdo 

do evento - um espaço onde todos os visitantes poderão conhecer, de perto, conceitos técnicos e 

práticos da indústria, envolvendo novas tecnologias e diversas soluções industriais. 

 

Várias palestras e painéis são realizados ao longo de toda a feira - de 03 a 06 de maio (das 10h às 18h) 

e no dia 07 (das 10h às 13h30). O ambiente conta com o apoio da ABIMAQ, do IQA (Instituto de 

Qualidade Automotiva), do INSPER (Instituto de Ensino e Pesquisa) e do VDI-Brasil (Associação de 

Engenheiros Brasil-Alemanha).  

 

Confira a programação completa (grade sujeita à alteração): 

 

03/05/2022 – Terça-Feira – 1º Dia do Evento 

Horários Temas Palestrantes 
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10h00 às 12h00 

(Rodada Tecnológica) 

 

A Engenharia na Indústria 4.0 
Autoform, Emerson Electric, Siemens 

e Weg 

 

14h10 às 15h00  
A inovação aberta na indústria e 

máquinas inteligentes 
Túlio Duarte - Sócio e COO da HarboR 

Informática Industrial 

 

 

15h15 às 16h00 

 
 

Logística: Tecnologia na Cadeia de 
Suprimentos 

Emerson Miguel - Fundador e Diretor 
de Negócios da Loggikka Consultoria 

de Inovação 
 

Pedro Iak - Co-Fundador e Diretor de 
Inovação da Empresa 

 

16h15 às 17h00 
 

LGPD - Por que é tão importante? 
Celso Louros - CEO da CJL 

Consultoria 

 

17h15 às 18h00 

 

Os novos rumos da manutenção 

preditiva e prescritiva 

Theodoro Paraschiva - Gerente de 

Soluções da Ótima Estratégia e 

Gestão 

 

 

 

04/05/2022 – Quarta-Feira – 2º Dia do Evento 

Horários Temas Palestrantes 

 

10h00 às 12h00 

(Rodada Tecnológica) 

Conectividade e os desafios da 

infraestrutura digital no chão de 

fábrica 

 

Birmind, Furukawa, GRV e Omron 

 

 

 

 

14h00 às 16h00  

 
 
 

Painel: Indústria 4.0 sob o ponto 
de vista do negócio e da 

estratégia 

Adriana SIlva - CEO da Balluff 
Controles Elétricos e Vice-Presidente 

da VDI Brasil 
 

Daiani Nogueira - Senior 
Manufacturing Manager da BASF 

 
Eduardo Arruda - Gerente de Produto 

da Phoenix Contact 

 

 
 

16h15 às 17h00 

 

Manufatura Aditiva Híbrida de 

Polímeros: Produtividade, 

Qualidade, Custos e Flexibilidade 

Alex Camilli Bottene - Professor do 

INSPER 

 

Alexandre da Luz - Líder Global de 

Manufatura Aditiva da Braskem 

 

17h15 às 18h00 

 

Auditoria de processos focada 

em máquinas e equipamentos 

 

Edson Barbosa - Instrutor de 

Treinamentos do IQA 
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05/05/2022 – Quinta-Feira – 3º Dia do Evento 

Horários Temas Palestrantes 

 

10h00 às 12h00 

(Rodada Tecnológica) 

Modernização de Máquinas - 

Inteligência às Máquinas e 

Processos 

 

Beckhoff, Metal Work, PPI e SKA 

 

 

 

14h00 às 15h00  

 
Como capturar oportunidades no 
ambiente de transição energética 

Alberto Machado - Diretor da ABIMAQ 
 

Marcos Perez - Superintendente de 
Mercado Interno da ABIMAQ 

 
 

 

15h15 às 16h00 

 

A digitalização do chão de 

fábrica através da Inteligência 

Artificial 

 
 

Diego Mariano - CEO da Birmind 

 

 

 

 

16h15 às 18h00 

 

 

 

 

1ª Edição - TALENTOS DA 

INOVAÇÃO 

 

Fernando Gonçalves, Leonardo 

Vasconcellos, Sebastião Pereira e 

Tamires Trevisan - Estudantes da 

Universidade São Judas Tadeu 

 

Caetano Davi, Guilherme Baraldi e 

Guilherme Cardoso - Estudantes do 

Centro Universitário FEI 

 

Izabel Criscuolo e Manoel da Silva 

Neto - Estudantes do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica 

 

 

 

06/05/2022 – Sexta-Feira – 4º Dia do Evento 

Horários Temas Palestrantes 

 

] 

10h00 às 12h00 

(Rodada Tecnológica) 

Maturidade 4.0: como identificar 

os gaps tecnológicos de minhas 

máquinas ou fábricas 

 

Autoform, Beckhoff, Pimm 4.0, 

Siemens e SKA 

 

14h00 às 15h00  
Economia em tempos de 

revolução digital na indústria 
Caio Mastrodomenico - CEO da Vallus 

Capital S/A 
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15h15 às 16h00 

 

 
 

Conectividade e IoT em PME’s 

André Silva - Diretor Executivo da 

Selco 

 

Leonardo Tavares - Professor do 

INSPER 

 

 

16h15 às 17h00 

 

Manufatura: como treinar e reter 

talentos para a sua indústria 

 

 

Madalena Feliciano - CEO da Outliers 

Careers 

 

 

17h15 às 18h00 

 

Sustentabilidade - Criação 

Contínua de Valor (Case Klabin 

S/A) 

 

Julio Nogueira - Gerente Corporativo 

de Sustentabilidade e Meio 

Ambiente da Klabin S/A 

 

 

 

07/05/2022 – Sábado – 5º Dia do Evento 

Horários Temas Palestrantes 

 

 

10h00 às 11h10  
A importância do apoio 

multicritério à decisão na 
indústria 

Dr. Marcos Santos - Professor, 
Pesquisador e Gerente de Projetos da 

Marinha do Brasil 

 

11h30 às 13h30 
 

Rodada EMBRAPII 
Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial 

 

Demonstrador de Soluções Tecnológicas da Indústria 4.0 

Outro destaque da FEIMEC 2022 é o Demonstrador de Soluções Tecnológicas da Indústria 4.0, 

desenvolvido pela ABIMAQ e por diversas empresas parceiras da associação, que tem como objetivo 

apresentar, na prática e em tempo real, os principais conceitos e tecnologias aplicadas à Indústria 4.0, 

promovendo o avanço tecnológico e a geração de negócios no setor. 

Neste ano, o espaço, que ocupará uma área total de 280m² e servirá como vitrine para que empresas do 

setor possam apresentar suas inovações em conectividade na indústria, traz uma proposta ainda mais 

inovadora: soluções serão apresentadas por meio de nove clusters, que agregam os patrocinadores do 

projeto, integrando em um só lugar aplicações e tecnologias que resolvem problemas do dia a dia do 

setor de máquinas e equipamentos e se adequam às reais necessidades do mercado. Confira abaixo as 

soluções: 
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Sobre - Evento e Organizadora 
 
 

Sobre a FEIMEC - https://www.feimec.com.br/pt/HOME.html 

A FEIMEC se transformou em uma plataforma de negócios completa para todos os segmentos industriais, 

nacionais e internacionais, gerando negócios, relacionamentos e entregando conteúdos de qualidade em 

todos os ambientes: digital e físico, sinergicamente. Atualmente, possui uma base de dados qualificada, 

com mais de 60 mil contatos de profissionais do setor e diversos canais, como plataforma digital, 

website, redes sociais e uma ferramenta de conteúdos e negócios exclusivos, com os quais consegue 

promover marcas, lançar produtos, gerar leads e realizar ações personalizadas para obtenção de um 

melhor retorno dos investimentos, com mais foco e assertividade. 
 
 
 
 

Sobre a Informa Markets   

A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados especializados em fazer negócios, inovar 

e crescer. Seu portfólio global é composto por mais de 550 eventos e marcas internacionais, sendo mais 

de 30 no Brasil, em mercados como Indústria, Saúde e Nutrição, Infraestrutura, Construção, Alimentos e 

Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom, entre outros. Oferecendo aos clientes e parceiros em todo 

o mundo oportunidades de networking, de viver experiências e de fazer negócios por meio de feiras e 

eventos híbridos, conteúdo digital especializado e soluções de inteligência de mercado, a Informa 

Markets segue construindo uma jornada de relacionamento e negócios entre empresas e mercados 365 

dias por ano. Para mais informações, visite www.informamarkets.com.br ou entre em contato pelo e-mail 

institucional@informa.com.  
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Contatos - Assessoria de Imprensa 
 

 
 

 

Jornalista Responsável 

 

Valeria Bursztein 

valeria@coletivodacomunicacao.com 

11 - 99104-2031 

 

 

 

Atendimento à Imprensa 

 

Michel Penna 

michel@coletivodacomunicacao.com.br 

13 - 99201-9564 
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