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Serigrafia SIGN 2016: Sucesso consolidado.
Mais uma vez, qualidade e credibilidade foram a marca da Serigrafia SIGN, 
como a principal vitrine de divulgação de produtos e canal de vendas  
do setor.

Em sua 26ª edição, a maior e mais completa feira do setor, contou com a 
participação de 27.600 visitantes únicos vindos de 290 municípios do Brasil e 
de 21 países, além das 600 marcas expositoras nacionais e internacionais.
 
Palestras, workshops e demonstrações ao vivo foram destaque na Arena 
do Conhecimento, onde a troca de experiências e atualização profissional 
tiveram como objetivo ajudar os participantes a implantarem novas 
estratégias e tecnologias em suas áreas de atuação. 

A novidade dessa edição, foi o espaço FutureTEXTIL, totalmente dedicado à 
tecnologia de impressão digital têxtil. 

Tudo o que aconteceu na Serigrafia SIGN 2016, você confere nesse resumo 
que tem em mãos. Leia e aproveite para traçar as metas e estratégias de sua 
empresa para 2017.



+ 33mil visitantes qualificados  

Presença de 290 cidades e de 21 países

+600 marcas expositoras

32 mil m² de exposição

A FEIRA EM NÚMEROS



matérias publicadas em sites e mídias impressas

vídeos no youtube / redes sociais

COMUNICAÇÃO E MÍDIA

PARCEIROS  
DE MÍDIA

152

15

*Incluindo Exame, Estadão,  
Meio & Mensagem e Jornal Serigráfico

W T iN®

PANTONE SOLID COATED 397 C 



DIGITAL

Aplicativo Mobile 

Antecipamos a experiência do visitante, com todos  
os conteúdos da feira disponíveis na palma da mão.

Redes Sociais 

Forte atuação nas redes sociais:  
antes, durante e pós evento

Facebook:  
+20mil 
curtidas

Google +
vídeos e depoimentos  
de expositores e visitantes 

Instagram Twitter Youtube

Canal de conteúdo 
 
Reportagens, artigos, entrevistas sobre o setor, além  
de materiais exclusivos com perspectivas e tendências 
do mercado. 
www.serigrafiasign.com.br/blog



CONTEÚDO,  
INOVAÇÃO E 
CONHECIMENTO 

EM UM SÓ LUGAR!



by

Um grande espaço, dentro da feira, destinado a palestras e workshops para capacitação  
de visitantes. A iniciativa partiu do compromisso da Serigrafia SIGN em ajudar o profissional  
a implantar novas estratégias e tecnologias em suas áreas de atuação.

Em parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia 
Gráfica – ABTG, foi realizada a 3ª edição do Simpósio de 
Impressão em Grandes Formatos, onde foram discutidas 
novas ideias e as possibilidades da impressão digital.

Evento realizado em parceria com o INDAC - Instituto  
Nacional para o Desenvolvimento do Acrílico, que  
contou com temas importantes ministrados por  
especialistas do segmento.

Circuito de palestras gratuitas para despertar reflexões  
sobre a inserção da mídia e atividades correlatas no  
espaço público.

Vinil Auto Adesivo: um mundo de soluções Dicas,  
apresentação e instruções práticas de envelopamento 
automobilístico.



O espaço FutureTEXTIL surgiu devido à grande procura por novidades sobre impressão digital 
em tecido e também com base no crescimento que o setor representa no mercado de 
impressão digital nacional. 

Para atender a demanda de visitantes que trabalham com confecção, estamparia, indústria 
têxtil e tecelagem foi apresentada uma nova proposta: um espaço totalmente dedicado a 
impressão digital têxtil.

O espaço FutureTEXTIL teve destaque dentro da feira, se consolidando como uma área 
exclusiva, além de contar com a 2º edição da Digital Textile Conference, com presença de 
especialistas nacionais e internacionais, abordando as principais tendências do setor têxtil.



do público deseja investir e/ou diversificar em decoração

Um mercado cheio de oportunidades

W T iN®

PANTONE SOLID COATED 397 C 

Parceria:

20%

28%

18%

28%

16%

23%

8%

dos visitantes da feira procuram estamparia digital

estão interessados em soluções para sublimação

buscam tecido para impressão digital

tem interesse em equipamentos têxteis

Perspectivas para os próximos 2 anos:

dos visitantes irão investir em impressão em tecidos

do público quer investir em sublimação em tecido

O interesse dos visitantes no setor:



A nossa expectativa inicial para este ano não era das mais otimistas. No entanto, fomos surpreendidos, porque 
já no segundo dia batemos a meta de venda de equipamentos estipulada pela empresa.  A feira é muito 
focada em equipamentos, mas acaba também chamando a atenção para a área de suprimentos, que a 
Serilon também atende.
 
Geverson de Freitas, Gerente Regional

DEPOIMENTOS DOS EXPOSITORES

A feira de Serigrafia foi muito boa para nós. Recebemos muitos clientes no nosso estande, em grande parte, pes-
soas com cargos diretivos que estavam interessadas nos equipamentos.  
Conseguimos vender muitos desses equipamentos, quase todos os que trouxemos. Esse ano foi muito positivo 
para a Mimaki e em 2017 estaremos aqui novamente. 

Miriam Suzuki, Supervisora de Marketing da Mimaki

Para a Roland, a Serigrafia SIGN superou as expectativas e foi ótima para fazer bons negócios.  
Mesmo com a crise estabelecida no país, muitas pessoas procuraram investir em equipamentos e novidades.
O índice de visitações foi ótimo para a empresa.
 
Michelle Fernandes, Supervisora de Marketing

A Serigrafia SIGN foi uma boa surpresa! Mesmo com a situação de crise do Brasil, muitas pessoas vieram 
interessadas em buscar mais informações e soluções. Nós já fechamos um stand maior para o próximo ano porque 
acreditamos que o mercado vai seguir demandando melhores soluções.
 
Gastón Giudice, Business Development Director

DEPOIMENTOS DOS EXPOSITORES



DEPOIMENTOS DOS VISITANTES

Vim de Peruíbe para conhecer as novidades da feira e fiquei muito satisfeito! A feira está muito  
bacana, com bons equipamentos para o segmento de router e impressão em tecido.  

Os produtos estão muito satisfatórios.

A Serigrafia SIGN está bem completa! Encontrei muitas novidades, além do que eu esperava.  
Os produtos apresentados são de ótima qualidade.  

Vim de Amazonas para prestigiar o evento.

É a primeira vez que participo da feira e estou curtindo bastante! Trabalho no ramo de serigrafia 
e sublimação e já encontrei bastante coisa.  

Pretendo fazer bons negócios e levar novidades para a minha cidade de Belém.

Eu já participo da feira há 12 anos e percebi que este ano tem bastante marcas novas, com  
equipamentos muito interessantes. Eu trabalho com revenda de máquinas e vim participar da 

feira para ficar por dentro das novidades do setor e levar para os meus clientes. 

Wilmer Novi, Peruíbe (SP)

Glauber Rocha, Manaus (AM)

Ulysses Moreira, Belém do Pará (PA)

Tiago Tremea, Caxias do Sul (RS)



Confira o perfil dos visitantes 
da Serigrafia SIGN 2016:

• PARAGUAI • ARGENTINA • BOLIVIA • ESTADOS UNIDOS • URUGUAI • CHILE • COLOMBIA  
• PERU • CHINA • EQUADOR • INGLATERRA • BULGÁRIA • COREIA DO SUL • GUIANA  
• GUIANA FRANCESA • ÍNDIA • COSTA RICA • FILIPINAS • FRANCA • ITALIA • PORTUGAL

A participação de 
visitantes de mais de 21 
países e de todo território  
nacional comprova:  

a Serigrafia SIGN é a 
maior e mais completa 
feira do setor.

290 CIDADES  
DE TODO O BRASIL

SUDESTE 

SUL

NORDESTE 

CENTRO OESTE 

NORTE 

21 PAÍSES PRESENTES:

79%

9%

3%

2%
7%



ACESSÓRIOS / MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

ACESSÓRIOS / MATERIAIS PARA SERIGRAFIA

EQUIPAMENTOS SERIGRÁFICOS

EQUIPAMENTOS PARA CORTE E GRAVAÇÃO - LASER, ROUTER, OUTROS

TECIDO PARA IMPRESSÃO DIGITAL

TINTAS SERIGRÁFICAS / TÊXTEIS

MATERIAIS PARA ESTAMPARIA

IMPRESSORA 3D

FOTOPRODUTO

LED

SUBSTRATOS RÍGIDOS - ACRÍLICO, ALUMÍNIO, MDF, OUTROS

PAINÉIS - ELETRÔNICOS, LUMINOSOS, TRIEDRO

SOLUÇÕES PARA ACABAMENTO - LAMINADORA, FILME, VERNIZES, OUTROS

SERIGRAFIA INDÚSTRIAL

SUBSTRATOS FLEXÍVEIS - VINIL AUTOADESIVO, LONA, OUTROS

AVIAMENTOS

EQUIPAMENTOS TÊXTEIS - BORDADEIRA, MÁQUINAS DE COSTURA, OUTROS

SOLUÇÕES PARA SUBLIMAÇÃO - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS

ESTAMPARIA DIGITAL

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DIGITAL

TINTAS DIGITAIS

BRINDES / MATERIAIS PROMOCIONAIS
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28%
21%
21%
20%
19%
19%
18%
17%
16%
15%
15%
14%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
10%
8%
6%



COMPRAR PRODUTOS E SERVIÇOS .................................................................................................... 77% 
BUSCAR NOVOS FORNECEDORES/PARCEIROS ..................................................................................... 65%
PESQUISAR NOVAS TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E LANÇAMENTOS DE MERCADO ............. 42%  

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ................................................................................................................ 21%

QUAIS NEGÓCIOS OS VISITANTES PRETENDEM REALIZAR NA FEIRA?

RAMOS DE ATIVIDADE
PRINCIPAIS 

COMUNICAÇÃO VISUAL

INDÚSTRIA TÊXTIL

ESTAMPARIA

REVENDA

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

ARQUITETURA / DECORAÇÃO / ENGENHARIA

GRÁFICAS / BIRÔ DE IMPRESSÃO

BRINDES / MATERIAIS PROMOCIONAIS

31%

12%

10%

10%

9%

6%

4%

4%



66%
DOS NOSSOS VISITANTES 
SÃO APROVADORES OU 
INFLUENCIADORES DE  

COMPRAS NAS EMPRESAS

VISITAÇÃO 
QUALIFICADA

Envolvimento dos visitantes  
no processo de compra

PRESENTES NA FEIRA
PRINCIPAIS CARGOS

PROPRIETÁRIO / SÓCIO

DESIGNER / PUBLICITÁRIO

COMERCIAL / VENDEDOR

TÉCNICO / SIGNMAKER / SERÍGRAFO

COORDENADOR / SUPERVISOR

CONSULTOR / PROFISSIONAL 
LIBERAL / REPRESENTANTE

COMPRADOR

ASSISTENTE

GERENTE

CEO / PRESIDENTE / DIRETOR

37%

11%

10%

7%

7%

6%

4%

3%

3%

2%




