
 
 
 
 

 
Mercados de impressão e comunicação visual recebem as projeções de 

retomada da economia como oportunidade de novos negócios 
Importantes players do mercado se preparam para o evento, que será em julho deste 

ano, em São Paulo 

 
O Brasil começa a reunir as condições necessárias para voltar a crescer. Esta é a 
conclusão de um estudo divulgado recentemente pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e 
pelo The Conference Board (TCB). O material diz que o País registrou entre dezembro e 
janeiro alta de 2,8% no Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE), índice 
desenvolvido pelas entidades e que tenta prever o comportamento da economia. Neste 
contexto, os mercados de impressão e comunicação visual veem com otimismo as 
projeções positivas e apostam na feira Serigrafia SIGN FutureTEXTIL como oportunidade 
de novos negócios.  
 
Conhecida no mercado como o maior e mais completo palco dos lançamentos e 
novidades em tecnologia e soluções para os mercados de impressão e comunicação 
visual, a Serigrafia SIGN FutureTEXTIL está há 27 anos conectando pessoas, tendências 
e negócios. Este ano o evento volta para o mês de julho e será realizado entre os dias 12 
e 15 de julho, no Expo Center Norte. 
 
A gerente de vendas da Epson, Evelin Wanke conta que a exposição é uma das mais 
importantes e destaca a sinergia entre a marca, que atua em diversos mercados e o 
público da feira. "A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL tem bastante sinergia com o propósito 
da Epson de atuar em diversos mercados, porque consegue trazer públicos 
diferenciados", comenta. Wanke acrescenta ainda que a feira acontece em uma data 
muito interessante para todos os fabricantes, “porque é o período em que nós temos as 
maiores expectativas de resultado para 2017 e nós estamos muitos otimistas, 
principalmente a partir do segundo semestre, em que a economia promete se 
recuperar”, finaliza.  
 
Para o diretor de desenvolvimento de negócios da Roland DG, Anderson Clayton, a 
empresa participa da Serigrafia SIGN porque acredita na feira. “A exposição nos traz um 
público diferenciado, difícil de encontrar em outros eventos e para 2017 temos ótimas 
expectativas, porque acreditamos que será um ano melhor. Estamos trabalhando para 
superar esse cenário, nos reestruturando e buscando novas oportunidades. 
Trabalhamos em conjunto com a Informa Exibitions e outros parceiros do mercado 
pensando em como trazer as melhores ideias para os nossos clientes”. 
 
Já o gerente comercial da Global Química & Moda, Felipe Simeoni, explica que é na 
Serigrafia SIGN que a empresa apresentará as suas novidades e inovações. “Tudo o que 
acontece de mais moderno nestes segmentos está na Serigrafia SIGN, e a Global estará 
presente mais uma vez para contribuir com o mercado, com o qual estamos otimistas 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/02/indicador-da-fgv-mostra-retomada-da-economia-brasileira


para 2017. “Acreditamos que este será um ano promissor, principalmente a partir do 
segundo semestre”, ressalta. 
 
A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL oferece soluções integradas para os segmentos de 
comunicação visual e impressão digital e é considerada o principal canal de realização 
de negócios, visibilidade e networking dos expositores e visitantes. Com 27 anos de 
tradição, a feira é organizada pela Informa Exhibitions, filial do Informa Group, maior 
organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e 
papéis negociados na bolsa de Londres. 
 
SERVIÇO 
Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017 
Site da feira: www.serigrafiasign.com.br 
Data: de 12 a 15 de julho de 2017 
Horário: De 12 a 14 - Das 13h às 20h / Dia 15 – Das 10h às 17h 
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP 
Contato: serigrafia.comercial@informa.com 
 
Informações para a imprensa 
Attuale Comunicação – (11) 4022-6824 
Mariele Previdi – mariele@attualecomunicacao.com.br 
Juliana Bonassa – juliana@attualecomunicacao.com.br 
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