
Nos dias 23 e 24 de agosto de 2010, 
acontecerá a primeira edição da Infor-
mex Latin America - Feira Internacional 
de Química Fina e Derivados - no Cen-
tro de Convenções Amcham, em São 
Paulo. Criado para atender as necessi-
dades do mercado latino americano, o 
evento reunirá executivos de empresas 
fabricantes e distribuidoras de quími-
cas, bioquímicas, química sustentável, 
química fina e de performance, tecno-
logias, soluções e serviços relacionados 
para as mais diversas aplicações, como 
tintas, vernizes, detergentes, indústria 
automotiva e aeroespacial, combustí-
veis, lubrificantes, aditivos, tratamento 
de água, cuidados pessoais, alimentos, 
adesivos plásticos, aromas, polímeros, 
eletrônicos, fragrâncias, têxteis e 
outros. O evento contará, ainda, com 
uma área dedicada para fornecedores 
de agroquímicos, para aplicações em 
fertilizantes e defensivos agrícolas.

A indústria química é parte impor-
tante para a economia brasileira, sendo 
considerado como o terceiro maior 
setor industrial brasileiro e, segundo a  
AbIQuIm - Associação brasileira da In-
dústria Química - o faturamento do setor 
no brasil em 2008 foi de uS$ 122 bilhões,  
com destaque para o segmento de quí-
mica para uso industrial, responsável 
por 50% deste total. Outro número que 
impressiona é o total de importações 
de produtos químicos, que em 2008 
superou os uS$ 35 bilhões. “Estes nú-
meros demonstram a importância de um 
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evento internacional que concentre todo 
o setor e que coloque em exposição os 
fornecedores mundiais de química, com 
interesse em exportar para o Brasil”, diz 
Cassiano Facchinetti, gerente do evento. 

Promovida pela ubm, uma das líde-
res mundiais no setor de organização 
de eventos técnicos, a Informex uSA 
é considerada referência na área de 
feiras químicas. A versão americana 
já acontece há 26 anos e conta com a 
participação das principais empresas 
do setor, como bASF, bayer material 
Science, Rhodia, e outras. Além dos 
Estados unidos, a ubm promove tam-
bém uma edição do evento na Índia. 
A expertise da ubm em organização 
de eventos para a área química já é 
reconhecida no brasil por feiras como 
a Food Ingredientes e a CPhI South 
America, para as indústrias alimentícia 
e farmacêutica, respectivamente.

A Informex Latin é bienal no brasil, 
sendo realizada em outros países da 
América Latina nos anos ímpares. O 
evento tem o apoio da ASSOCIQuIm - 
Associação brasileira dos Distribuidores 
de Produtos Químicos e Petroquímicos - 
e contará com mais de 50 expositores 
e 1.500 participantes, entre visitantes 
e congressistas nacionais e internacio-
nais, durante os dois dias de exposição. 
“O setor químico brasileiro está inserido 
entre os grandes mercados mundiais. 
A AssOciquim, como entidade que 
congrega distribuidores de produtos 
químicos e petroquímicos no âmbito 

nacional, não poderia deixar de prestar 
o seu apoio a um evento de tão grande 
importância”, declarou Rubens medra-
no, presidente da ASSOCIQuIm.

Segundo os organizadores, a idéia é 
seguir o modelo internacional e reunir 
em um só local oportunidades de atua- 
lização profissional e contato direto 
entre fornecedores e compradores: “O 
lançamento da informex Latin Ameri-
ca é focado num evento de conteúdo e 
networking, composto por congresso 
internacional, onde especialistas re-
conhecidos mundialmente dissertarão 
sobre as principais tendências e inova-
ções do segmento químico, e pela área 
de exposição, onde é possível conhecer 
suas aplicações”, explica Cassiano 
Facchinmetti.

Informex Latin America -  
Feira Internacional de Química  
e suas Aplicações 
Data: 23 e 24 de agosto de 2010
Local: Centro de Convenções Amcham
Organização: UBM Brazil
Informações:
www.informexlatam.com.br
informex@ubmbrazil.com.br
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