M&T Expo 2018 apontará tendências do mercado de equipamentos para
construção e mineração
Marcas nacionais e internacionais levarão novidades a um público altamente qualificado
Entre os dias 26 e 29 de novembro, o São Paulo Expo vai reunir os principais lançamentos e as mais
importantes tecnologias para o mercado de equipamentos para a construção e mineração. Nesta data,
acontece a M&T Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração, uma
iniciativa da Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema), organizada e
promovida pela Messe Muenchen do Brasil.
“Estamos confiantes de que a 10ª edição da M&T Expo será um sucesso. Ao longo de mais de vinte anos, a
feira tem contribuído fortemente para o desenvolvimento econômico e social de nosso segmento, sendo
uma referência para os usuários, fabricantes, distribuidores e prestadores de serviços, que participam do
evento para conhecer tendências e inovações tecnológicas, mas também para adquirir novos
conhecimentos, estabelecer contatos e novos relacionamentos e, claro, realizar negócios”, afirma Afonso
Mamede, presidente da Sobratema.
Nesta edição, essas características que consolidaram a M&T Expo como a mais importante e maior feira de
máquinas para construção e mineração na América Latina serão ressaltadas, segundo Augusto Andrade,
diretor de Feiras da Messe Muenchen do Brasil. “Está confirmada a participação de importantes marcas
nacionais e internacionais, que apresentarão o que há de mais moderno e tecnológico no segmento, além
do Summit e de três novas atrações: Arena de Conteúdo, Arena Smart Construction, Arena de
Demonstrações”, destaca.
A Arena de Conteúdo possibilitará aos visitantes participar, gratuitamente e de forma interativa, de
debates, palestras, exposições e demonstrações de produtos e serviços. A Arena de Demonstração
mostrará de maneira funcional máquinas empregadas na construção que estão sendo expostas na feira. E,
a Arena Smart Construction tem o intuito de apresentar de forma simplificada, fácil e gratuita o que há de
mais novo em tecnologia mundial em diferentes setores da indústria.
Em termos de visitação, Andrade afirma que os profissionais que visitam a M&T Expo são altamente
qualificados. O público é composto principalmente por decisores de compra de construtoras, locadores de
equipamentos, mineradoras e pedreiras. De acordo com a pesquisa realizada na última edição da feira, em
2015, 51% dos visitantes são CEOs, diretores e gerentes, 30% atuam na área de construção civil, engenharia
e infraestrutura e 23% no segmento de distribuição e locação de equipamentos.
Sobre estimativa de negócios, o presidente da Sobratema analisa que historicamente a movimentação de
vendas antes, durante e depois da M&T Expo representa entre 20% e 30% do volume total de vendas
anuais do segmento. “Neste ano, nosso Estudo de Mercado prevê um crescimento na quantidade de
máquinas comercializadas em relação a 2017, em decorrência do início de aceleração da economia e,
também, da realização da feira, que em edições passadas contribuiu de forma expressiva para o bom
resultado do setor”, complementa Mamede.
A 10ª M&T Expo será o principal ponto de encontro do setor na América Latina. Promovida, pela primeira
vez, em 1995, pela Sobratema, a edição de 2018 marca o início do acordo de cooperação de longo prazo
firmado entre a entidade e a Messe München, promotora da bauma, maior feira mundial da área de

equipamentos para construção. Para visitar a M&T Expo 2018, basta realizar o credenciamento online no
site oficial.
Serviço:
M&T Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração
Data: 26 a 29 de novembro de 2018
Horários: 26 a 28 - 13h às 20h
29 - 9h às 16h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda – São
Paulo/SP
Informações e credenciamento: http://www.mtexpo.com.br
Sobre a Messe München
A Messe München é uma das empresas líderes mundiais de feiras de negócios. Organiza cerca de 50 feiras de bens de
capital e de consumo e as mais importantes feiras de alta tecnologia em Munique e em outros países. A cada ano,
mais de 30.000 expositores e cerca de dois milhões de visitantes participam em eventos realizados no centro de feiras
e exposições da Messe München, no ICM – Internationales Congress Center München e no MOC Veranstaltungscenter
München (Centro de Congressos de Munique). Além disso, a Messe München organiza feiras em países como China,
Índia, Turquia e Rússia. A Messe München tem uma presença empresarial global com afiliadas na Europa, Ásia e África
e mais de 60 representantes estrangeiros trabalhando em mais 100 países.
Sobre a Sobratema
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração se dedica a propor soluções para o
desenvolvimento tecnológico do setor, difundir conhecimentos e informações e participar da formação,
especialização e atualização de profissionais que atuam no mercado brasileiro da construção e mineração. Com 30
anos de atividade, conta com o apoio de mais de 650 associados (profissionais e empresas de construção, de locação,
fabricantes e prestadores de serviços) e de parcerias estratégicas, com as principais entidades e empresas do setor da
construção e da mineração no Brasil e Exterior. A entidade possui a Inteligência de Mercado, dedicada a estudos e
pesquisas para subsidiar a tomada de decisões estratégicas das empresas, o Instituto Opus para capacitação
profissional, a Sobratema Publicações para edição de livros e revistas técnicas. Além disso, organiza eventos
especializados: a BW Expo – Feira de Serviços e Tecnologias para Gestão Sustentável de Água, Resíduos, Ar e Energia,
Workshop, Fórum Infraestrutura, Tendências no Mercado da Construção e as Missões Empresariais, que levam
profissionais para as mais importantes feiras internacionais dos setores da construção e da mineração.

Assessoria de Imprensa da M&T Expo:

Mecânica Comunicação Estratégica
Tels.: (11) 3259-6688/1719
E-mail.: meccanica@meccanica.com.br

