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FiSA 2015

PONTO DE ENCONTRO

Com corredores lotados no Transamerica Expo 
Center e uma ampla grade de palestras, a Food ingre-
dients South America (FiSA) realizou com sucesso a 
sua 19ª edição, que aconteceu de 25 a 27 de agosto 
em São Paulo. O mais importante ponto de encontro 
para a indústria de ingredientes alimentícios de toda a 
América Latina reuniu 10.582 visitantes qualificados, 
com alto poder de compra, que entraram em contato 
com mais de 700 marcas.

O gerente da FiSA, Fernando Alonso, avalia que ao 
observar a participação de visitantes e expositores “a 
indústria alimentícia está altamente preparada para 
lidar com o cenário econômico atual. Sentimos que o 
otimismo de fabricantes, distribuidores e desenvol-
vedores desse setor é notório. Há, inclusive, novas 
empresas internacionais que entraram na feira este 
ano. Notamos muitos investimentos em inovação e 
tecnologia para atender às tendências de consumo 
atuais, o que torna o evento ainda mais interessante 
para o público. Muitos negócios iniciaram-se dentro 
do pavilhão”. 

Um dos exemplos de estímulo a novos negócios e 
inovação foi a New Product Zone, área exclusiva para 
novos produtos e tecnologias, organizada em parceria 
com a Mintel. “Somos bastante presentes no Brasil, 
mas faltava maior compreensão da marca. Por isso 
é tão importante estarmos aqui na FiSA, pois é um 
evento muito reconhecido e nos dá oportunidade de 
mostrar nosso trabalho, que é oferecer informação”, 
avaliou a vice-presidente da agência para América 
Latina, Silvia Guerin. “Nosso objetivo aqui é mostrar 
a importância da inteligência de mercado, pois é 
uma atividade ainda recente no Brasil. Queremos 
mostrar como aplicar esses dados nos negócios”. 

Paralelamente a FiSA, a UBM, organizadora do 
evento, realizou a conferência Health ingredients 
South America, voltada ao segmento de alimentos 
funcionais, e o espaço Pharma ingredients South Ame-
rica, no qual estiveram desenvolvedores de insumos 
para a indústria farmacêutica.

Líderes de mercado e de inovação científica 
fizeram dessa edição da FiSA um sucesso absoluto. 
Um dos exemplos é a DuPont Nutrição & Saúde, 
patrocinadora do evento. De acordo com a diretora 
de Marketing, Cintia Nishiyama, “a FiSA é o evento 
mais relevante e a plataforma de negócios mais 
importante da região para a indústria de alimentos. 
Há mais de 10 anos participamos da Fi, que sem-
pre traz novidades e inovações ao mercado. Somos 
patrocinadores da sessão de conferências, com 
palestras focadas em estudos com consumidores e 
dados científicos, trazendo insights sobre o compor-
tamento de adultos e crianças e suas necessidades 
com relação à alimentação e nutrição em diferentes 
faixas etárias”. 
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FiSA 2015

REUNIU AS MAIS INOVADORAS 

SOLUÇÕES PARA ALIMENTOS

Mais de 10.500 visitantes estiveram em contato com 700 marcas para entender como 
aplicar nas indústrias as tendências como redução de sal e insumos naturais.
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o recall de suplementos alimentares e inovação (ABENUTRI) 
e como construir marcar mais saudáveis, na palestra Building 
Healthier Brands, da consultoria Equilibrium. 

Na Sala Health ingredients (Hi), patrocinada pela Cargill, 
as conferências abordaram temas como Potencial tecnológico 
de aproveitamento de resíduos de café, manga e uva como 
ingredientes para indústria de alimentos e bebidas, apre-
sentado pela Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos (sbCTA); Organismos geneticamente modificados 
(sbCTA); Aspectos tecnológicos e nutricionais da fabricação 
de sorvetes e produtos de chocolateria com valor nutricional 
agregado (sbCTA); Antioxidantes e seu impacto na saúde 
(Universidade Estadual de Campinas - Unicamp); e Antocia-
ninas e diabetes (Unicamp). 

A FiSA teve ainda mais uma sala de conferências, a Pharma 
ingredients (Phi), que cobriu dois temas: o I Simpósio ANF de 
Inovação, organizado pela Academia Nacional das Farmácias; 
e a palestra RDC 31/2010 e desenvolvimento de métodos de 
dissolução, organizada por profissionais de área de Desenvolvi-
mento e Inovação Farmacotécnica (Deinfar) do Departamento 
de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.

Os visitantes também tiveram acesso a sessões gratuitas 
em um miniauditório localizado dentro da área de exposição, 
ministradas pelos expositores, que apresentaram as novidades 
recentes sobre os novos produtos e tecnologias.

INNOVAPACK

A FiSA também foi palco do lançamento da mais nova 
feira do portfólio UBM, a innovapack, que passa a acontecer 
paralelamente a partir do ano que vem e tem como escopo o 
design e a inovação para embalagens. O evento tem o apoio 
de entidades como o Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(Ital) e o Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA), além 
de empresas líderes de mercado, como a Tetra Pak e a Müller 
Camacho. FiSA e innovapack acontecerão de 23 a 25 de agosto 
de 2016, com expectativa de reunir 13 mil profissionais, 86% 
deles com alto poder de influência em suas empresas.

Para Jean François Quentin, presidente da UBM Brazil, a 
proposta é reunir em um só lugar fabricantes, distribuidores 
e outros agentes que oferecem soluções para embalagens 
destinadas a produtos alimentícios com profissionais de de-
senvolvimento, facilitando o surgimento de inovações. “Este 
é um dos gargalos do Brasil e queremos ampliar nossa con-
tribuição para o setor. Certamente, visitantes e expositores 
sairão do pavilhão com novas ideias e propostas”.

20ª Food ingredients South America
De 23 a 25 de agosto de 2016

Local: Transamérica Expo Center
Organização: UBM Brasil

Informações www.fi-events.com.br
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CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS

As conferências deste ano reuniram pesquisas laboratoriais 
e de mercado de renomadas instituições. Entre as principais 
tendências apresentadas, está a redução de sódio por meio 
de produtos que mantêm as propriedades sensoriais do sal, 
ingredientes funcionais e probióticos e os insumos naturais, 
que cada vez mais passam a substituir os “vilões” do alimento 
industrializado  - na percepção do consumidor final - como 
corantes, edulcorantes (adoçantes) e conservadores de ori-
gem sintética.  

Na Sala Fi, patrocinada pela DuPont, o painel ITAL - Brasil 
Bakery & Confetionary Trends 2020 -, discutiu o tema Ma-
crotendência e desdobramentos: nutrição e funcionalidade. 

O Ital apresentou diversos painéis durante as conferências. 
O diretor geral do instituto, Luis Madi, acredita que “os ingre-
dientes são um dos principais fatores para o desempenho 
de alimentos e bebidas. Com o apoio da UBM, nós lançamos 
em 2014 o Brasil Ingredients Trends 2020 e fizemos em 
2014 o primeiro evento do país sobre tendências na FiSA. 
A indústria de ingredientes já é considerada integrante do 
setor de alimentos e bebidas. No mundo, se observarmos 
as outras feiras, é um segmento cada vez mais importante. 
A FiSA deste ano lança ainda a innovapack, focada em 
embalagens de consumo, o que torna a feira ainda mais 
estratégica para o Brasil”.

A Euromonitor apresentou o tema Winning strategies and 
innovation in the health and wellness industry (estratégias 
vencedoras e inovação na indústria de saúde e bem-estar). 
Também foram debatidas a avaliação do risco de aditivos 
para políticas públicas (International Life Sciences Institute - 
ILSI), as tendências e sustentabilidade da embalagem (ITAL), 
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