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A TranspoQuip 2018 foi um sucesso. Numa iniciativa inédita, o evento ocorreu simultâneo ao 
20º ENACOR - Encontro Nacional de Conservação Rodoviária.  Ao longo de 2 dias de 
realização, mais de 2.500 visitantes tiveram a oportunidade de encontrar as novidades e 
tendências em infraestrutura de transportes e conhecer as soluções apresentadas por 51 marcas
expositoras. A exemplo do ano anterior, a feira contou também com atividades especiais como a expositoras. A exemplo do ano anterior, a feira contou também com atividades especiais como a 
Rodovia do Futuro e o Palco de Inovações. Experiência e atualização profissional na medida certa 
para os tomadores de decisão de todo do Brasil. 

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS VOCÊ  CONFERE UM POUCO MAIS DO QUE 
FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO DESTE ENCONTRO DO SETOR. 

O ENCONTRO DAS 

INDÚSTRIAS DE INDÚSTRIAS DE 
INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTE 



4.270 metros quadrados

Mais de 2.500 visitantes qualificados

4.270 metros quadrados

16 países presentes e 24 estados brasileiros 
representados  



Realizado pela primeira vez no Estado de São Paulo 
e em parceria inédita com a TranpoQuip, o e em parceria inédita com a TranpoQuip, o 
20º ENACOR contou com a presença do secretário 
executivo do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, Herbert Drummond, representando o 
ministro Valter Casimiro Silveira na abertura do 
evento. O especialista apresentou a Palestra Magna 
com o tema “Desafios e Desenvolvimento do 
Transporte Multimodal no Brasil”.

Uma rica grade de palestras com temas que tratam Uma rica grade de palestras com temas que tratam 
questões como transporte, construção, pavimentos 
e prevenção de acidentes também foi apresentada 
ao público presente durante todo o evento.

Parceria:





Com o objetivo de orientar de maneira ainda mais 
precisa o tomador de decisão, aTranspoQuip
promoveu o projeto Rodovias do Futuro, uma promoveu o projeto Rodovias do Futuro, uma 
simulação que mostrou, em tempo real e em 
funcionamento, as mais inovadoras soluções para o 
setor de infraestrutura de transportes e mobilidade 
urbana. 

O projeto possibilitou a interação e o intercâmbio 
de conhecimentos, a apresentação de cases e 
projetos ligados a gestões operacionais eficientes e 
tecnologias avançadas que possam trazer mais tecnologias avançadas que possam trazer mais 
segurança, respeito ao meio ambiente e conforto 
ao usuário e, paralelamente, o melhor custo 
benefício aos engenheiros e operadores de tráfego.





92% ficaram satisfeitos com o Evento

91% satisfeitos com a qualidade do público visitante

88% encontraram contatos na feira que não 88% encontraram contatos na feira que não 
encontrariam em outros eventos

93% pretendem participar da próxima TranspoQuip

“A feira teve um público extremamente qualificado e seleto de formadores de 
opinião da área. Recebemos bastante gente no nosso estande com objetivo de 
fazer negócios e conhecer nossos produtos. Foi um evento que fez a diferença 

%
fazer negócios e conhecer nossos produtos. Foi um evento que fez a diferença 
para a Softplan, neste ano de 2018.”
Vanessa Aguiar I Gerente de Marketing da Softplan

“A TranspoQuip 2018 superou positivamente todas as expectativas. Num ano de 
economia difícil para o Brasil, conseguiu reunir importantes pessoas do mercado 
de infraestrutura, tanto da área privada quanto pública.”
Eduardo Tannuri I Diretor da World Center
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93% DOS VISITANTES TEM 
ENVOLVIMENTO NO PROCESSO 
DE COMPRA

45% Aprova

33% Recomenda

15% Compra

DE COMPRA

% 15%



89% ficaram satisfeitos com o Evento

90% recomendam a TranspoQuip

92

“A TranspoQuip é um local muito interessante, no qual você tem a 

oportunidade de fazer um networking.”
Osvaldo Tuchumantel Júnior I Betunel

92% pretendem participar da próxima TranspoQuip

“Foi um evento bem organizado, bem mostrado e reconhecido no meio 

de infraestrutura no Brasil e até na própria América Latina.”
Júlio Henrique I Valec
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