
                                                         

 
 

A alta tecnologia italiana em máquinas operatrizes, 

  sistemas de automação e robôs na FEIMAFE 2015 

 

 

Como o 4° principal fabricante mundial de máquinas-ferramenta e 3° maior exportador, a Itália 

participa da 15ª FEIMAFE – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de 

Manufatura, que acontece de 18 a 23 de maio de 2015, no Pavilhão de Exposições Anhembi, em São 

Paulo. As mais recentes tecnologias “Made in Italy” em máquinas-ferramenta, robôs e sistemas de 

automação podem ser vistas, através de 17 empresas, que se reúnem no Pavilhão Oficial Italiano, 

promovido pelo ICE - Agência para a internacionalização das empresas italianas/Deptº para a 

Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália, em colaboração com a UCIMU, associação que 

congrega as principais empresas do segmento.  

 

Mercado italiano 

A indústria italiana de máquinas-ferramenta, robôs e sistemas de automação, é composta de 

empresas de pequeno e médio porte, distinguindo-se no cenário econômico internacional por sua 

alta especialização, flexibilidade e agilidade, como nenhum outro sistema produtivo e com natural 

vocação para exportar. Suas cerca de 400 empresas detém uma quota de 9,1% das exportações 

mundiais do setor, colocando a Itália na terceira posição entre os principais países exportadores do 

segmento, atrás da Alemanha (22,4%) e do Japão (20,5%). Entre seus principais clientes, destaca-se 

o Brasil, responsável por 2,4% das exportações italianas nessa área. 

 

Com um faturamento de 4,8 bilhões de euros estimados para 2015, a Itália é o segundo maior 

fabricante do setor na Europa, depois da Alemanha, e quarto maior do mundo, depois de China 

(29,5%), Japão (17,4%) e Alemanha (14,6%). Sua quota de participação na oferta mundial é de 6,3%. 

 

O país é líder no campo do corte e conformação de chapas, com faturamento 4,8% superior ao dos 

concorrentes alemães e 91% maior do que os japoneses, fazendo dos italianos referência nesse tipo 

de tecnologia e justificando plenamente a quota de 19,7% detida pela Itália nas importações 

brasileiras de equipamentos de corte e conformação. 

 

Com uma quota de 17% das importações brasileiras de máquinas para metal, a Itália é o principal 

fornecedor brasileiro de máquinas operatrizes. 

 

Empresas Pavilhão Italiano  

AIGNEP spa (www.aignep.it); ARCOS srl (www.arcossrl.com); AZ spa (www.azspa.it); CEMB spa 

(www.cemb.com); CERIN spa (www.cerin.it); CMS spa (www.cmsindustries.it); GALDABINI spa 

(www.galdabini.it); GNUTTI TRANSFER spa (www.gnutti.com); LOSMA spa (www.losma.it); MAUS 

ITALIA F. AGOSTINO & C. sas (www.mausitalia.it); MOSS INTERNATIONAL srl (www.moss-

alliance.com); NORBLAST srl (ww.norblast.it); PAMA spa (www.pama.it); RIELLO SISTEMI spa 



                                                         

 
 

(www.riellosistemi.it); ROLLON spa (www.rollon.com); ROLLWASCH ITALIANA spa 

(www.rollwasch.it); RU.CO.S. srl (www.rucos.it). 

 

Entidades (estande JJ010) 

ICE – www.ice-sanpaolo.com.br – www.ice.gov.it  

Agência para a internacionalização das empresas italianas /Deptº para a promoção de intercâmbios 

da Embaixada da Itália    

Instituição do governamental que promove a internacionalização das empresas italianas, fornece 

informações, dá suporte e presta consultoria às empresas italianas e seus consórcios de exportação. 

Além de sua sede em Roma, atua internacionalmente por meio de uma ampla rede de escritórios 

ligados às embaixadas ou consulados italianos, trabalhando em estreita sintonia com entidades e 

empresários locais. O ICE fornece uma ampla gama de serviços, favorecendo o contato entre 

empresários italianos e estrangeiros: identificação de possíveis parcerias, organização de encontros de 

negócios com empresas italianas, realização de missões empresariais estrangeiras à Itália, organização 

de pavilhões oficiais a feiras internacionais, promoção de fóruns e seminários com a presença de 

especialistas italianos. 

 

UCIMU - Sistemi per Produrre www.ucimu.it 

Associação dos fabricantes italianos de máquinas-ferramenta, robôs, sistemas de automação e 

acessórios (CN, ferramental e componentes), tem como missão defender os interesses das indústrias 

de seu segmento, promovendo o crescimento e expansão da cultura empresarial italiana. Apoio aos 

associados, defesa de interesses junto a autoridades políticas, instituições financeiras, entidades 

comerciais (na Itália e no exterior) e ponto de referência para usuários em todo o mundo, um leque 

de funções realizadas por especialistas.  

Representante oficial do setor, a UCIMU atua como embaixatriz da máquina-ferramenta italiana, 

promovendo as mais avançadas tecnologias desenvolvidas por italianos, bem as exposições 

internacionais do setor: BI-MU/SFORTEC, LAMIERA e EMO Milão 2015 (o mundo da máquina-

ferramenta). 

O faturamento de seus 200 associados representa cerca de 70% do faturamento do setor que, em 

2015, deve somar cerca de 4,89 bilhões de euros. As exportações são o carro chefe desse segmento, 

que manda para os mercados estrangeiros 71,6% de tudo que produz. 

 

SERVIÇO 

Pavilhão Italiano na 15ª Feira Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de 

Manufatura 

Estandes  

Data: 18 a 23 de maio de 2015 

Terça a sexta das 10h às 19h / sábado das 9h às 17h 

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - Av. Olavo Fontoura 1.209, São Paulo - SP (Brasil) 

Saiba mais: www.ice-sanpaolo.com.br  

 

Informações à Imprensa 

ICE - Agência para a internacionalização das empresas italianas/Deptº para a Promoção de Intercâmbios da 

Embaixada da Itália 

T. + 55 11 21487262 

imprensa@ice.it  


