
 

Plástico Brasil 2019 chega ao terceiro dia e confirma 
expectativa de visitação 

 

Já de saída, a Plástico Brasil 2019 – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, no 
São Paulo Expo, reafirma sua posição de maior feira do segmento na América Latina. O 
aumento da visitação registrada nos dois primeiros dias, na comparação com igual 
período da edição inaugural, em 2017, confirma a expectativa dos organizadores de 
receber 45 mil visitantes profissionais até o dia encerramento, em 29 de março. 

São transformadores de plástico, compradores e demais profissionais da construção 
civil, alimentos e bebidas, embalagens, automóveis e autopeças, perfumaria, higiene e 
limpeza, farmacêuticos, entre outros, que vislumbram na feira a melhor oportunidade 
para se modernizar e competir num mercado em ascensão. 

A Plástico Brasil apresenta os lançamentos de mais 800 marcas nacionais e 
internacionais, do Brasil e de mais 13 países, dos segmentos de máquinas, 
equipamentos e acessórios, matérias-primas e resinas, moldes e porta moldes, 
automação industrial e robótica, periféricos, entre outros produtos, serviços e soluções. 

Além disso, um dos atrativos para estes visitantes é a extensa e diversificada 
programação técnica com cerca de 80 horas de seminários, palestras e workshops, a 
maioria deles gratuita, como o Parque de Ideias, VDI Road Show (realizado no dia 26), 
1º ABINFER BUSINESS CENTER – ABC 2019, PETtalk 2019 (hoje e amanhã), SEBRAE 
Móvel, SENAI – Escola Móvel de Indústria 4.0 e o SMED (Single Minute Exchange of Die), 
demonstração de troca rápida de moldes sem qualquer interação humana, formato 
nunca apresentado em feiras setoriais na América Latina. 

A Plástico Brasil 2019 é uma iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos e ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química e 
Informa Exhibitions, 

 

PLÁSTICO BRASIL - Feira Internacional do Plástico e da Borracha 

Data: 25 a 29 de março de 2019  

Horário: Das 10h às 19h 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 
– São Paulo – SP) 

Iniciativa: ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e 
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química.  

Promoção e organização: Informa Exhibitions  



Expositores: mais de 800 marcas nacionais e internacionais  

Setores: Máquinas; equipamentos e acessórios; matérias-primas e resinas; moldes e 
porta moldes; automação industrial e robótica; periféricos; entre outros produtos, 
serviços e soluções. 

Público: em torno de 45 mil visitantes/compradores 

Entrada: Gratuita para profissionais do setor, com credenciamento online 
(www.plasticobrasil.com.br) ou no local 

Mídias Sociais: facebook.com/plasticobr 

 

Informações para a imprensa 

Primeira Página Assessoria de Comunicação e Eventos 

www.ppagina.com 

Jota Silvestre 

redacao.jota@ppagina.com 

Luiz Carlos Franco 

ppagina@ppagina.com 

(11) 5908-8214 
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