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Mecânica de Comunicação volta a assessorar a M&T Expo 
 
A 12ª edição da maior feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina, a 
M&T Expo 2024, voltar a ter como parceiro estratégico na área de assessoria de imprensa a Mecânica de 
Comunicação Estratégica. Liderada pelo jornalista e relações públicas Enio Campoi, a agência será 
responsável pela coordenação e gestão das atividades voltadas ao atendimento dos veículos de imprensa 
nacionais e internacionais. 
 
Com cinco décadas de atuação no planejamento e na elaboração de estratégias junto à mídia, a Mecânica de 
Comunicação Estratégica foi assessoria de imprensa da M&T Expo nas edições de 2012, 2015 e 2018. A 
agência atuará na elaboração de conteúdos jornalísticos, organização dos eventos midiáticos no Brasil e no 
exterior, no estreitamento da relação entre Messe Muenchen do Brasil e os jornalistas, no atendimento às 
entrevistas, informações e imagens relativas à feira e no credenciamento dos jornalistas interessados na 
cobertura do evento, que ocorrerá em abril de 2024.  
 
A M&T Expo reunirá toda a cadeia produtiva para apresentar os mais importantes lançamentos e as principais 
tendências e tecnologias do setor, ressaltando sua importância no desenvolvimento econômico e social no 
país. Em 2022, a feira contou com mais de 600 marcas expositoras em 54 mil metros quadrados, e teve mais 
de 30 mil visitas durante os quatro dias de exibição. Na parte de conteúdo, foram 192 horas de programação, 
com 52 palestrantes e especialistas participantes. 
  
Sobre a M&T Expo 
A M&T Expo 2024 acontecerá de 23 a 26 de abril de 2024, no São Paulo Expo. Organizada pela Messe Muenchen do 
Brasil, juntamente com seu parceiro institucional, a Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração 
(Sobratema), a M&T Expo faz parte da rede bauma NETWORK, a maior rede internacional de eventos para a indústria 
de equipamentos para construção e mineração, e é considerada a mais importante feira de negócios da indústria na 
América Latina. 
 
Sobre a Messe Muenchen 
Como uma das maiores empresas de feiras do mundo, com cerca de 50 feiras de bens de capital, bens de consumo e 
novas tecnologias, a Messe München estabelece novos padrões para inovação, flexibilidade e networking. Juntamente 
com as principais feiras internacionais, como bauma, electronica, iFAT e BAU, a Messe München está constantemente 
expandindo seu portfólio, adicionando, por exemplo, formatos digitais. Em sua sede em Munique, realiza feiras, 
conferências e eventos de alta qualidade. Atua em todos os importantes mercados em crescimento, como a China, 
Índia, Brasil e Turquia. Com sua rede de empresas associadas e agências estrangeiras, está presente em mais de 100 
países. 
 
Sobre a Messe Muenchen do Brasil  
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. 
 

Assessoria de Imprensa da M&T Expo: 
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Mecânica de Comunicação Ltda. 
Tels.: (11) 3259-6688/1719 
E-mail.: enio@meccanica.com.br 
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