
 
 

EXPOMAFE 2019 reúne indústrias norte-americanas em pavilhão da 
Association for Manufacturing Technology 

Depois de uma bem-sucedida participação da edição de 2017, associação dos 
fabricantes dos Estados Unidos retorna à feira para se aproximar ainda mais das 
indústrias brasileiras. 

 

Em uma consolidada parceria com a AMT Brasil, braço brasileiro da AMT USA (The 
Association for Manufacturing Technology), a EXPOMAFE 2019 – Feira Internacional de 
Máquinas-ferramenta e Automação Industrial aproxima mais uma vez a indústria 
brasileira dos fornecedores norte-americanos.  

Empresas dos Estados Unidos apresentam suas soluções em tecnologias de usinagem 
para os visitantes da feira que vai até o dia 11 de maio, no São Paulo Expo, em um espaço 
exclusivo, o US Pavilion.  

A AMT marca presença na EXPOMAFE desde a primeira edição, em 2017. Na avaliação 
da entidade, a presença neste ano se dá justamente por ter valido a pena a participação 
anterior. A AMT considera o Brasil um mercado sofisticado, que aspira desde sempre 
uma posição importante no cenário manufatureiro internacional e, por isso, necessita 
de eventos de alto nível, como a EXPOMAFE. 

O espaço demonstra o comprometimento do mercado norte-americano com o Brasil, e 
o sucesso da histórica parceria. As associadas da AMT que estão participando do evento 
tomaram a decisão de vender, suportar e servir produtos de alta qualidade para o 
mercado nacional, visando estabelecer presença definitiva por aqui. 

Uma delas é a Ata Tools, cujo diretor Comercial, Fernando Tamez, frisou que “a 
participação da empresa, pela primeira vez no Brasil, já valeu a penas nos dois primeiros 
dias da feira, com o fechamento de importantes negócios”. Para ele, a parceria da AMT 
com a EXPOMAFE é incrível justamente por unificar os fornecedores norte-americanos. 
“Tem sido um grande aprendizado”, finaliza Tamez.  

A Ata Tools é fabricante e distribuidora de limas rotativas de carboneto de tungstênio, 
ferramentas pneumáticas e abrasivos. Além dela, participam também a Rego-Fix, a 
Transor Fillter, a ACME e a Vektek. 

Presença internacional 

No total, a EXPOMAFE 2019 recebe mais de 40 empresas de nove países: além dos 
Estados Unidos, estão representados Alemanha, China, Coreia, Espanha, França, Itália, 
Japão e República Tcheca.  

A Alemanha também mantém um pavilhão próprio, promovido pela German Machine 
Tool Builders’ Association (VDW), que conta com 12 expositores. Já a China veio para a 
EXPOMAFE 2019 com dois pavilhões: um organizado pela Conselho Chinês para a 
Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), voltado para fornecedores de máquinas, 



e outro pela Chinese Mechanical Engineering Society (CMES), com fornecedores de 
soluções para solda. 

Sobre a EXPOMAFE 2019 

Iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamento e 
Informa Exhibitions, a EXPOMAFE 2019 vai apresentar as últimas inovações de mais de 
750 marcas nacionais e internacionais em acessórios (dispositivos e componentes), 
controle de qualidade integrado à fabricação e medição, automação industrial, robótica 
e integração de células de manufatura, equipamentos hidráulicos e pneumáticos, 
válvulas, bombas e compressores, equipamentos para movimentação e armazenagem, 
ferramentas manuais e de corte, máquinas e equipamentos para o setor 
metalmecânico, máquinas-ferramenta, soldagem e corte, manufatura aditiva, 
prototipagem e impressoras 3D. 

São esperados mais de 55 mil visitantes profissionais do Brasil e outros 30 países; entre 
eles, compradores, engenheiros, técnicos, executivos e coordenadores, especialistas em 
produtos e processos, fornecedores de todos os segmentos do setor metalmecânico, 
técnicos em logística, fabricantes de máquinas e equipamentos e demais profissionais 
das áreas de engenharia, industrial, manutenção, produção, qualidade e manufatura 

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 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 Exhibitions  

A Informa Exhibitions, divisão de exposições globais da Informa PLC, permite que as 
comunidades em todo o mundo se engajem, experimentem e façam negócios, 
fornecendo-lhes plataformas poderosas para se conectarem a regiões-chave e 
mercados verticais. O conhecimento do setor, aliado a uma abordagem inovadora e 
centrada no cliente, oferece aos clientes e parceiros da Informa Exhibitions a 
oportunidade de criar vantagens comerciais e acessar os mercados, tanto digital quanto 
presencial, 365 dias por ano. 

Sobre a Informa PLC 

A Informa PLC é um grupo líder internacional de serviços de informações entre empresas 
que opera em mais de 30 países. Nós criamos feiras lideradas por transações e eventos 
baseados em conteúdo, dados de especialistas, produtos de serviços de inteligência e 
marketing, bem como pesquisas acadêmicas e conteúdo acadêmico especialista 
orientado por referências. Nossos produtos e serviços ajudam empresas e profissionais 
a se conectar, aprender, fazer negócio e conquistar uma vantagem sobre a concorrência. 
A Informa é cotada na Bolsa de Valores de Londres e é membro do FTSE 100. 



 

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

Data: 7 a 11 de maio de 2019 

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

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

Promoção e organização: Informa Exhibitions  

Patrocínio oficial: Romi 

Expositores: mais de 750 marcas nacionais e internacionais  

Setores: acessórios (dispositivos e componentes), controle de qualidade integrado à 
fabricação e medição, automação industrial, robótica e integração de células de 
manufatura, equipamentos hidráulicos e pneumáticos, válvulas, bombas e 
compressores, equipamentos para movimentação e armazenagem, ferramentas 
manuais e de corte, máquinas e equipamentos para o setor metalmecânico, máquinas-
ferramenta, soldagem e corte, manufatura aditiva, prototipagem e impressoras 3D 

Público: mais de 55 mil compradores e visitantes profissionais do Brasil e outros 30 
países 

Entrada: profissionais do setor, mediante credenciamento gratuito pelo site 
https://www.expomafe.com.br/pt/credenciamento.html  

Mídias Sociais: facebook.com/expomafe / Linkedin: company/expomafe 

  

Mais informações para a imprensa 

Primeira Página Assessoria de Comunicação e Eventos 

www.ppagina.com 

Luiz Carlos Franco 

ppagina@ppagina.com 

Jota Silvestre 

redacao.jota@ppagina.com 

(11) 5908-8210 
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