


A FEIRA

A Exposec | Feira Internacional de Segurança,
maior feira de segurança do Brasil, realizou a sua
21ª edição em 2018 e refletiu o bom momento do
setor de segurança e superando a expectativa dos
expositores em volume de negócios fechados.

A feira apresentou o que há de mais moderno e
avançado em tecnologia para os setores público e
privado.

Organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano e
realizada pela Abese (Associação Brasileira das
Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança),
a Exposec é a principal vitrine para alavancar o
crescimento dos setores da segurança eletrônica,
privada, pessoal, pública, patrimonial e
empresarial.

Inovação

Tecnologia

Networking



45.000
Profissionais do setor
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RESULTADOS 2018

800
Marcas expositoras

40.000 m²
Área de exposição
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SETORES DA FEIRA



CONTEÚDO

O Cobrase | Congresso Brasileiro de Segurança

incluiu em sua 29ª edição 25 horas de conteúdo

profissionalizante com palestras sobre o

panorama mundial da segurança frente ao

terrorismo e proteção de condomínios

residenciais. Estes foram alguns dos destaques do

congresso que foi realizado durante a Exposec

2018.



No dia 22 de maio o Consultor em Segurança, Luiz

Carlos Gabriel, ministrou em 3 horas o curso

“Mapeamento de Vulnerabilidade em Segurança

Empresarial” quando apresentou, por meio de

conhecimentos teóricos e práticos, as áreas críticas em

relação à vulnerabilidade em segurança empresarial e

como utilizar meios corretivos de maneira econômica

na eliminação ou redução de riscos.

CONTEÚDO



Cerca de 40 temas foram abordados no

Exposhow, com mais de 40 horas de conteúdo.

Ministradas pelos expositores da feira, as

palestras giraram em torno de temas

importantes para a segurança, com foco em

apresentar novas tecnologias e oportunidades de

mercado.

CONTEÚDO



O 1º Congresso ESS – Escola Superior de

Segurança, que ocorreu de 23 a 24 de maio reuniu

representantes de grandes hotéis, hospitais e

shopping centers do Brasil para compartilhamento

de melhores práticas, discussão de cases e

apresentação de soluções inéditas na Exposec.

Foram mais de 7 horas de conteúdo.

CONTEÚDO
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CONTEÚDO

Aconteceu durante a Exposec, no dia 24

de maio, o 1º Encontro Internacional

Certificados CEAS Brasil



ARENA DRONE

Realizada pela Exposec em parceria
com a empresa Real Games, a arena foi
palco para demonstrações dos avanços
tecnológicos desse segmento do
mercado. Aplicações para segurança,
drones para filmagem aérea e sistemas
anti-drone foram apresentados ao
público pelas empresas participantes.

Ao final do dia, foram promovidas
corridas de drones, proporcionando aos
visitantes a experiência de pilotar um
drone em um circuito de obstáculos.



ILHA DE STARTUPS ABESE

As startups estrearam na Exposec e
apresentaram inovação para área de
segurança no combate à criminalidade em
diversas áreas.

As oito empresas escolhidas para integrar a
Ilha de Startups Abese apresentaram
soluções para o uso de mão de obra técnica;
controle de acesso; monitoramento online e
proteção para entrada e saída de
condomínios e casas.



OPINIÃO DOS EXPOSITORES

Marco Barbosa - Diretor da Came do Brasil

“Apesar do cenário instável na economia, estamos satisfeitos com os resultados da Exposec. Recebemos 

clientes de todo o Brasil e do Mercosul e, por isso, a feira é um canal de contato importante para os clientes 

atuais e potenciais conhecerem os novos produtos e tendências em controle de acesso. Iniciamos alguns 

contatos que devem representar 25% de geração de novos projetos ao longo deste ano.” 

“

“

“

Ana Laura – Gerente Comercial da Fulltime

“Como toda edição da feira, foi um sucesso. Superamos todas as expectativas de fechamento de vendas. O 

encontro presencial com o cliente na feira é muito importante para facilitar o fechamento de negociações que 

vinham sendo construídas. É essencial participar e dá muito retorno. A partir daqui conseguimos trabalhar com 

clientes por um ano todo.”



OPINIÃO DOS EXPOSITORES

Samuel Peres – CEO da PPA

“A feira atraiu um público muito qualificado e garantiu contato com potenciais novos distribuidores de 

regiões onde queremos ampliar nossa participação, lembrando que já atuamos em todo o Brasil, na América 

do Sul, na América Central, Caribe e Estados Unidos.”
“

“

“

Fernando Barbosa Mota – Diretor Comercial da JFL Alarmes

“A feira deste ano foi maravilhosamente bem, acima de nossas expectativas. A relação de contatos foi muito 

selecionada: pudemos perceber que o público, do ano passado para este ano, cresceu não só em quantidade, 

como também em qualidade. A nossa expectativa para este ano era de gerar negócios, nestes três dias, para 60 

dias na fábrica. Realmente atingimos esse valor e batemos a meta de 15% em relação à última edição.”
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PERFIL DOS VISITANTES

30%
Diretor

23%
CEO / VP / Owner

17%
Manager

11%
Engenheiro/

Instalador/Integrador

11%
Técnico de 
Segurança

9%
Supervisor/

Coordenador



PERFIL DOS VISITANTES

Argentina

Paraguai

China

Chile

EUA

Uruguai

Peru

Canadá

Colômbia

32%

15%

16%

11%

8%

8%

6%

2%

2%



PERFIL DOS VISITANTES

85% 98% 97% 95%

Decidem 
a compra

Concordam que é 
um ótimo evento 

para ver 
lançamentos, 

novidades 
tendências

Acham que a 
feira proporciona 

ótimas 
oportunidades 
de networking

Pretendem 
visitar a 
próxima 
edição



SETORES DE INTERESSE DO VISITANTE

ALARMES E CFTV
29%

AUTOMAÇÃO
14%

CENTRAIS DE 
MONITORAMENTO

12%

SEGURANÇA ELETRÔNICA
8%

CONSULTORIA
5%

FECHADURAS DE 
SEGURANÇA

8%

CONTROLE DE ACESSOS
11%

SEGURANÇA PRIVADA
4%

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

2%

TREINAMENTO E 
FORMAÇÃO

3%
OUTROS

4%
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SAIU NA MÍDIA

O Bom Dia Brasil da Globo esteve na Exposec e 

abordou o assunto sobre a violência que faz os 

brasileiros investir em tecnologia para se proteger.

O programa Fala Brasil da Record também esteve na 

feira e mostrou novidades para garantir segurança de 

casas e condomínios.

https://globoplay.globo.com/v/6755643/programa/
https://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/feira-mostra-novidades-para-garantir-seguranca-de-casas-e-comercios-23052018
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DIGITAL MARKETING - FACEBOOK

+ de 15.000 
fãs
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DIGITAL MARKETING - INSTAGRAM

+ de 2.500 
seguidores
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DIGITAL MARKETING - LINKEDIN

96 seguidores
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APP CIPA FIERA MILANO

Este ano apresentamos a melhor experiência em eventos. Apresentamos na

Exposec o APP da Cipa Fiera Milano onde o visitante soube de tudo o que

aconteceu na feira, além de poder capturar e colecionar todo conteúdo que

quiser, desde apresentações, palestras, catálogos dos expositores e muito

mais!
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APOIOS INSTITUCIONAIS
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APOIOS DE MÍDIA
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POR QUE EXPOR EM 2019?

https://drive.google.com/file/d/1vUqNorXGH9XCN06juSaiV0DPhyWRSe7Y/view?usp=drivesdk
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ESPERAMOS POR VOCÊ NA EXPOSEC 2019

DE 21 A 23 DE MAIO

Garanta seu espaço!

(11) 5585 – 4355

(11) 3159 – 1010
comercial@fieramilano.com.br

mailto:comercial@fieramilano.com.br

