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Panorama do mercado brasileiro de peças de reposição será tema 

de webinar gratuito promovido pela M&T Expo 
 
A M&T Expo - Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração, é 
uma plataforma de negócios e relacionamento para o mercado, atuando tanto no 
ambiente físico quanto no digital levando aos expositores e visitantes conteúdo de 
qualidade, negócios e conexão de forma ativa ao longo dos 365 dias do ano. Com o 
objetivo de compartilhar conhecimento e informações relevantes para os diversos 
profissionais que compõe o ecossistema do evento, no próximo dia 13, às 15h a M&T 
Expo promove, em parceria com seu expositor Palmares Indústria Metalúrgica, o 
webinar Panorama do mercado brasileiro de peças de reposição - Como está e o que 
esperar dos próximos tempos. 
 
Neste bate-papo virtual serão abordados temas como a visão do atual cenário do 
mercado brasileiro de peças de reposição e quais são as perspectivas para os 
próximos dois anos. “Durante o webinar vamos conversar com parceiros que estão 
conosco desde o início e juntos já enfrentamos momentos de incerteza no ramo. 
Vamos debater quais as expectativas para o futuro para a partir daí estarmos 
atualizados e trabalhando juntos para melhores resultados”, afirma Jefferson 
Amorim, diretor da Palmares Indústria Metalúrgica. 
 
O evento virtual contará com a participação de Marcelo Godoi, diretor da Komtractor 
Comercial de Peças para Tratores, José Bosco dos Santos, sócio administrador da 
Petramaq e Leandro Andrade, presidente da Daniel Tratores. Os convidados 
abordarão temas como comparativo de vendas, nível de estoque, peças mais 
demandadas, regiões mais aquecidas, elevação nos custos de produção e venda, 
entre outros. 
 
De acordo com Rolf Pickert, diretor da Messe Muenchen do Brasil, “dada a pluralidade 
de setores que são reunidos pela feira, entendemos que é extremamente importante 
abordar questões específicas de cada um deles. Então, ao buscar uma forma de 
atender as necessidades de cada setor, e cumprir um dos objetivos fundamentais de 
um evento de negócios - a conexão entre pessoas, encontramos na realização de 
webinários um forte aliado”. 
 
Para participar do webinar, basta acessar o Canal M&T no Youtube.  
 
Serviço 
Webinar - Panorama do mercado brasileiro de peças de reposição - Como está e o que 
esperar dos próximos tempos 
Data: 13 de maio – quinta-feira – às 15h. 
 
Sobre a M&T Expo 
M&T Expo – Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração, desde 
1995 é o mais importante evento do segmento na América Latina. Parte da rede 
internacional bauma, a feira promove o desenvolvimento do setor com foco na 
realização de negócios, disseminação de conhecimento sobre inovações e a promoção 
de networking. 
 
Sobre a Messe Muenchen do Brasil  
A Messe München é uma das maiores empresas de feiras de negócios do mundo e 
operadora dos principais centros de convenções e exposições de Munique na 
Alemanha. Há mais de 5 décadas conectando pessoas em todo o globo, o portfólio 
conta com mais de 200 eventos na Alemanha, China, Índia, Rússia, Turquia, África 

https://www.mtexpo.com.br/pt/
http://www.palmares.ind.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt0pyXndMYj_vJxslZfURmWER2J06SlzR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt0pyXndMYj_vJxslZfURmWER2J06SlzR
https://komtractor.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://komtractor.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://petramaqagro.com.br/
https://danieltratores.com.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt0pyXndMYj_vJxslZfURmWER2J06SlzR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt0pyXndMYj_vJxslZfURmWER2J06SlzR
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do Sul, Nigéria, Vietnã, Irã e Brasil, além de ter representação em aproximadamente 
70 países.  
 
Como parte da estratégia de expansão internacional, em 2017 foi fundada a 
subsidiária Messe Muenchen do Brasil com o propósito de trazer para o mercado 
nacional os níveis de excelência e inovação estabelecidos na sede da Alemanha e 
apoiar o desenvolvimento de feiras de negócios em uma direção especializada e 
internacionalizada. 
 
Sobre a Sobratema 
A Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração - Sobratema atua 
há mais de 30 anos na geração de negócios e no desenvolvimento dos setores da 
construção, mineração, rental, agronegócio e sustentabilidade do meio ambiente. 
Com mais de 600 associados, os programas da entidade contemplam diferente 
aspectos desses segmentos, incluindo a disseminação de conteúdo qualificado e 
inédito sobre o mercado, a divulgação de conhecimento técnico e tecnológico, a 
interação entre os profissionais do setor, o oferecimento de ferramentas estratégicas 
usadas nesses segmentos, o intercâmbio com tecnologias inovadoras internacionais 
e a capacitação e certificação profissional. 
 
Mario Brilhante 
mariobrilhante@a4eholofote.com.br 
11 3897 4122, ramal 222 
11 9 8977 7651 
 
Thiago Rosa 
thiagorosa@a4eholofote.com.br 
11 3897 4122, ramal 206 
11 9 9930 5293 
 


