Realizada no Brasil, Feira da Indústria de Móveis e Madeira é melhor
oportunidade de acesso a um mercado em ascensão
De 30 de junho a 3 de julho de 2020, em São Paulo, ForMóbile vai reunir cerca de 600
marcas nacionais e internacionais e espera visita de mais de 60 mil profissionais em
busca de novidades e tendências do setor.
Oitava maior economia do mundo, com um Produto Interno Bruto superior a US$ 2 trilhões em
2018, 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 2,48% e, para 2020, 2,65%, de acordo com o Relatório de Mercado Focus do Banco
Central.
O segmento de móveis e madeiras acompanhou a retomada da economia e mostrou que os próximos
anos devem ser favoráveis para a realização de negócios. A indústria de madeira encerrou o ano de 2018
com bons resultados, após quase uma década de retração. Segundo a ABIMCI, Associação Brasileira da
Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, os próximos anos devem manter os resultados positivos,
uma vez que o Brasil se auto afirmou como um dos principais players de produtos madeireiros, com 65% de
suas florestas certificadas de origem e mais de 80% dos produtos certificados de acordo com as exigências
técnicas do mercado.
Segundo projeção do Instituto de Inteligência de Mercado, o Iemi, a produção de móveis e colchões
deve crescer 3,5% em 2019, atingindo um resultado próximo a 453,7 milhões de peças. Em valores, o setor
moveleiro tende a crescer mais de 9,3% com estimativas de chegar a aproximadamente R$75,3 bilhões.
Impulsionada pela retomada do crescimento econômico do país, a ForMóbile – Feira Internacional
da Indústria de Móveis e Madeira - chega a sua nona edição ainda maior e com novidades para o setor da
transformação da madeira. Considerado o principal evento do setor na América Latina, a feira pretende
reunir mais de 600 marcas nacionais e internacionais e deve receber mais de 60 mil visitantes de mais de
30 países em busca de novas tecnologias e atualização profissional. A feira acontece entre os dias 30 de
junho e 03 de julho, no SP Expo, em São Paulo.

Feira está 25% maior que a edição anterior
Já consolidada por sua forte representatividade em todas as etapas da construção do mobiliário,
incluindo máquinas, equipamentos, insumos, matérias-primas, ferragens, acessórios, componentes e
produtos para colchões e estofados, a ForMóbile 2020 já conta com espaço 25% superior à edição anterior,
em 2018. Este resultado é reflexo do sucesso da última edição e da expectativa positiva do setor para a
economia.
Um dos destaques é o Espaço Madeira, área idealizada em parceria com a Revista Referência
Industrial e apoio da ABIMCI (Associação da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente). Em 2020, ele
ganha ainda força e prepara-se para receber novos parceiros para apresentarem as novidades do segmento
da madeira de forma ainda mais abrangente.
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Segundo a diretora da Feira, Liliane Bortoluci, “a ForMóbile se consolidou como o maior e mais
importante evento do setor na América Latina uma vez que consegue reunir toda a cadeira produtiva e atrair
visitantes qualificados de todo o mundo. Soma-se a isso, a diversidade de conteúdos técnicos e atrações
diferenciadas”.

ForMóbile marca presença na Interzum e LIGNA 2019
Considerados os principais eventos do setor de fabricação de móveis e design de interiores,
a Interzum e LIGNA, realizadas na Alemanha, são o ponto de encontro dos maiores players do mercado
internacional. A ForMóbile marcará presença nos eventos com um estande institucional na Interzum (Hall B1
Nº077) e balcão de informações na LIGNA dentro do projeto EUMABOIS. Sua equipe comercial estará em
loco para estreitar relacionamentos com expositores atuais, negociar a presença de novos expositores e
divulgar as novidades da próxima edição.
“Participar dos principais eventos do setor no mundo fortalece a nossa marca e nos ajuda a atrair
novos expositores e visitantes para a feira. Estamos muito confiantes que a edição de 2019 da Interzum e da
LIGNA serão extremamente positivas para a ForMóbile”, comenta Liliane.

Mais de 80 horas de conteúdo contribuem com a atualização dos profissionais do setor
Ao visitar a ForMóbile, os participantes podem conhecer os lançamentos e novidades dos expositores
e, ainda, têm a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos com palestras e debates de especialistas
e profissionais do setor. Os espaços ForMóbile Trends, Indústria do Futuro e Marcenaria Moderna
prometem repetir o sucesso de 2018 com conteúdos direcionados para diversos públicos, entre eles,
arquitetos, designers de produtos, gerentes e gestores industriais, além de marceneiros e marcenarias de
todos os portes.
Grande sucesso em 2018, o Espaço Maker, que contou com apresentações ao vivo de influenciadores
digitais do setor moveleiro e marcenaria mostrando na prática a execução de peças diferenciadas, já está
confirmado para 2020 ainda mais completo.
Além das mais de 80 horas de conteúdos oferecidos durante a programação da feira, o visitante
também pode se manter atualizado através do ForMóbile Digital, canal digital referência de informação do
setor e parceira de negócios.
O credenciamento no evento é gratuito e será aberto ao público no primeiro trimestre de 2020.
ForMóbile - Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira
Data: 30 de junho a 3 de julho de 2020
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo – SP)
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Setores: máquinas e equipamentos, insumos e matérias-primas, ferragens e acessórios, componentes e
produtos para colchões e estofados.
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