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A Expo Indústria Maranhão 2022 criou um ambiente de negócios acima da expectativa, 
ultrapassando as fronteiras do Maranhão. Pela sua desenvoltura e dinâmica privilegiada, 
concentrou, num mesmo local, pilares essenciais como produtos da indústria maranhense, o 
agronegócio, os serviços e turismo, as ações dos governos estadual e de São Luís, os avanços do 
nosso parque industrial, o setor da construção civil, além da divulgação do conhecimento, da 
inovação, da tecnologia, atrativos que empolgaram o grande público nos seus quatro dias de 
realização. 
 
Conquistou maior relevância no mercado ao reunir em um mesmo evento todos os setores que 
alavancam a nossa economia.  Impressionou ao público que compareceu e ficou surpreendido 
pela sua grandeza e desenvoltura. Foi aclamada pelos expositores, que transformaram 
oportunidades em negócios, recebeu número expressivo de visitantes que puderam constatar a 
evolução desta quarta edição da Expo, tanto pelos estandes criativos como pela sua postura de 
transformar-se em grande área de conhecimento ao trazer empresas de porte, os meios acadêmicos 
e o público interessado para o debate de grandes temas. 
 
Foram oferecidas quase 80 palestras com especialistas consagrados regional e nacionalmente e 
com expertises nas áreas abordadas. Grandes temas de interesse da indústria e as novas 
tecnologias, processos e sistemas foram discutidos nos vários plenários existentes, promovendo 
o desenvolvimento e a difusão de tecnologias para o melhoramento das empresas e que podem se 
converter em maior benefício à sociedade. 
 
 Mais que tudo isso, a Expo Indústria 2022 criou a expectativa de esperança no povo maranhense, 
apontando que o nosso estado possui janelas de oportunidades atrativas a investidores para a 
concretização de muitos negócios. Além de milhares de empregos diretos e indiretos. 
 
O sucesso do empreendimento nos remete a uma reflexão de que é possível a ampliação do 
mercado para às micro, pequenas e médias empresas e também ao surgimento de novos 
empresários que buscam contribuir com seus produtos ou serviços para o desenvolvimento do 
nosso estado. 
 
A Expo Indústria 2022, iniciativa do Sistema FIEMA e CNI, com a correalização do Governo do 
Estado, da Fecomércio, do Sebrae/MA e dos muitos patrocinadores e parceiros, foi coroada de 
pleno êxito e consolida-se como a maior e mais significativa feira multissetorial do Norte-
Nordeste brasileiro. Isso é muito bom para os seus realizadores e, principalmente, para acelerar o 
crescimento do nosso estado. 
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