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FORMÓBILE 2020 DISCUTE INDÚSTRIA 4.0 NO SETOR MOVELEIRO 

A 9ª edição da ForMóbile – Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeiras irá 

discutir as oportunidades, desafios e tendências da Indústria 4.0 no setor moveleiro. O tema 

está em pauta entre as maiores associações internacionais do setor e vem recebendo 

investimentos dos grandes players do mercado. 

O comitê Europeu dos fabricantes de máquinas e madeira, Eumabois, criou, 

recentemente, uma iniciativa para incentivar que os fabricantes desenvolvam uma tecnologia 

única visando a fácil integração das máquinas e permitindo, assim, que as diversas indústrias 

possam aplicar os conceitos da Indústria 4.0 de maneira simples e eficiente. 

O espaço “indústria do Futuro” irá promover palestras e debates com grandes nomes 

do mercado que apresentarão aos visitantes das indústrias de móveis como eles podem se 

beneficiar da Indústria 4.0 e utilizar conceitos para melhorarem suas produções e rentabilidade. 

A primeira edição da Indústria do Futuro aconteceu na ForMóbile 2018 e foi um grande sucesso 

de público. Para 2020, a feira está preparando uma grande de programação que irá oferecer 

conteúdo de qualidade e gratuito a todos os interessados em se aperfeiçoarem no assunto.  

A ForMóbile é considerada 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. 

 

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 Markets  

Setores em exposição: máquinas e equipamentos, insumos e matérias-primas, ferragens e 

acessórios, componentes e produtos para colchões e estofados. 

Perfil dos visitantes: marceneiros, indústrias de móveis em série, arquitetos, designer de 

interiores, madeireiros e revendas do setor. 

 

 

Sobre a Informa Markets  
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A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados especializados para fazer 

negócios, inovar e crescer. Nosso portfólio global é composto por mais de 550 eventos e marcas 

internacionais, sendo mais de 30 no Brasil, em mercados como Saúde e Nutrição, Infraestrutura, 

Construção, Alimentos e Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom, Metal Mecânico, entre 

outros. Oferecemos aos clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades de networking, 

viver experiências e fazer negócios por meio de feiras e eventos presenciais, conteúdo digital 

especializado e soluções de inteligência de mercado, construindo uma jornada de 

relacionamento e negócios entre empresas e mercados 365 dias por ano. 

Para mais informações, visite www.informamarkets.com. 

http://www.informamarkets.com/
http://www.informamarkets.com/

