
 

 
FEIRA BRASILEIRA DE MÁQUINAS-FERRAMENTA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL É A 

MELHOR OPORTUNIDADE DE ACESSO A UM MERCADO EM ASCENSÃO 

 

De 7 a 11 de maio de 2019, em São Paulo, Brasil, feira vai reunir mais de 650 grandes 
marcas nacionais e internacionais e espera a visita de mais de 55 mil profissionais em 
busca de tecnologia e modernização para atender a retomada da demanda. 

 

Oitava maior economia do mundo, com um Produto Interno Bruto superior a US$ 
2 trilhões em 2017, o Brasil encontra-se em processo de recuperação da atividade 
econômica e retoma seu papel de mercado dinâmico e estratégico para empresas 
dispostas a investir no País. 

Para este ano, a previsão de crescimento do PIB é de 1,53% e, para 2019, 2,5%, 
de acordo com o Banco Central brasileiro. A melhora do ambiente econômico e a 
retomada do consumo tendem a impactar positivamente o PIB industrial, com 
crescimento previsto de 2,1% e 3% para 2018 e 2019, respectivamente.  

O aquecimento da economia gera a necessidade de modernização e até mesmo 
ampliação das plantas industriais para obter ganhos de produtividade e competitividade 
a fim de atender às novas demandas de consumo que se apresentam. 

Máquinas e Equipamentos 

A ABIMAQ, entidade que representa a indústria brasileira de bens de capital 
mecânicos, aponta que houve aumento de 4,2% na Receita Líquida Total do setor no 
acumulado do primeiro semestre de 2018, na comparação com igual período do ano 
anterior. Com este resultado, a associação mantém as estimativas de crescimento em 
torno de 7% neste ano. 

Segundo a entidade, nos primeiros seis meses de 2018 houve aumento de 8,3% 
no Consumo Aparente de máquinas e equipamentos em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Em junho, o investimento em máquinas e equipamentos cresceram 9,6% 
em relação a maio e 20,4% na comparação com o mesmo mês de 2017. Ainda que em 
níveis inferiores ao período pré-crise, os investimentos produtivos continuam 
registrando crescimento ao longo de 2018 e atingiram R$ 9,2 bilhões. 

EXPOMAFE 2019 

As feiras industriais se apresentam como um dos meios mais eficazes e com 
melhor relação custo-benefício para acesso ao mercado brasileiro, uma vez que reúnem 
num único espaço e num período curto de tempo, os principais fornecedores do Brasil 
e do mundo. 

Uma iniciativa da ABIMAQ e da Informa Exhibitions, a EXPOMAFE – Feira 
Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial, acontece de 7 a 11 de 
maio, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo, Brasil. Em sua 



 

 
segunda edição, a feira já se consolidou como o principal evento de negócios, 
lançamentos e relacionamento do segmento na América Latina. 

Em cinco dias de intensos negócios e networking, a EXPOMAFE vai reunir mais 
de 650 grandes marcas nacionais e internacionais dos segmentos de máquinas-
ferramenta, automação industrial, robótica, estampagem de precisão, manufatura 
aditiva, sistemas integrados e multitarefa, metrologia e controle de qualidade, 
equipamentos hidráulicos e pneumáticos, prototipagem e impressão 3D, entre outros. 

Os organizadores aguardam a visita de mais de 55 mil compradores e visitantes 
profissionais das mais diversas áreas – engenharia, industrial, manutenção, produção, 
qualidade e manufatura –, que vislumbram na EXPOMAFE a melhor oportunidade para 
se modernizar e competir num mercado que volta a ficar aquecido depois de dois anos 
de retração. 

Dentro da indústria de máquinas e equipamentos, o segmento de máquinas-
ferramenta, representado pela feira, é um dos que demonstram grande capacidade de 
recuperação. De acordo com a ABIMAQ, o Valor de Produção de máquinas-ferramenta 
estimado de 2017 é de US$ 1,38 bilhão, frente a US$ 1,09 bilhão de 2016. De um ano 
para outro, o Consumo Aparente deste segmento também subiu, de US$ 1,26 bilhão 
para US$ 1,54 bilhão. 

A presença da EXPOMAFE nas grandes feiras industriais do mundo faz parte de 
uma série de ações desenvolvidas para atrair compradores de pelo menos 30 países.  

Inovação 

Além dos negócios, profissionais, instrutores e alunos de instituições de ensino 
visitam a feira em busca de atualização tecnológica, já que a inovação é um dos pontos 
fortes do evento.  

Por um lado, as empresas expositoras apresentam em seus estandes as mais 
recentes novidades em automação industrial, robótica e tecnologia de ponta; do outro, 
uma programação técnica de alto nível – ministrada por universidades, centros de 
pesquisa, desenvolvedores e fabricantes – traz para o debate temas e pesquisas atuais 
e relevantes nesta área. Na edição de 2017, a EXPOMAFE ofereceu mais de 60 horas 
entre seminários, simpósios, painéis, palestras e workshops. 

Líderes 

Faltando mais de oito meses para a realização da EXPOMAFE 2019, empresas 
líderes no Brasil e no mundo já confirmaram sua participação no evento: ROMI, HELLER, 
INDEX, GROB, SEW, SKA, EUROSTEC, TRUMPF, WELLE, INGERSOLL, BENER, MAKINO, 
JUNKER, LAMINA, FRONIUS, MITUTOYO, HEXAGON, STAUBLI, KUKA ROBOTER, ABB, 
STARRETT, SUMIG, PFERD, DARDI WATERJET, FLOW, WELD VISION, VITOR & BUONO, 
SCHUNK, YG-1, MITSUBHI MATERIALS, MCC MACHINERY, OKUMA, CALFRAN, CONAN, 
PRENSA JUNDIAÍ, FANUC, SCHIOPPA E ROD CAR, ESAB, HAAS, SIMCO, STARRETT, 
CHIMSA, BLM GROUP, HYPERTHERM, ABICOR BINZEL, MURATEC. 



 

 
 

 

 

SERVIÇO: 

EXPOMAFE 2019 - Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação 
Industrial 

Data: 7 a 11 de maio de 2019 

Horário: Das 10h às 19h (exceto dia 11, sábado, das 9h às 17h) 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas  

Promoção e organização: Informa Exhibitions  

Patrocínio: ROMI 

Mais informações: www.expomafe.com.br 

Siga a EXPOMAFE nas Redes Sociais: facebook.com/expomafe / Linkedin: 
company/expomafe 

 

Mais informações para a imprensa: 
 
Primeira Página Assessoria de Comunicação e Eventos 
www.ppagina.com 
(11) 5908-8210 
 
Luiz Carlos Franco 
ppagina@ppagina.com 
 
Jota Silvestre 
redacao.jota@ppagina.com 
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