
Com 250 expositores nacionais e internacionais, o evento 
recebeu, nos três dias de atividades, mais de 10 mil visitantes. 

SE REAFIRMA COMO 
MAIOR EVENTO DE 

INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS 
DA AMÉRICA LATINA

Introdução 

A 15ª edição da Food ingredients 
South America (FiSA) reafirmou o papel 
da feira como o maior evento de ingre-
dientes alimentícios da América Latina. 
Nos três dias de atividades, a FiSA rece-
beu 10.392 visitantes, resultado 26,4% 
acima da edição anterior. Do total de 
visitantes, 9,2% eram estrangeiros. O 
número de expositores também cresceu, 
totalizando 250 empresas nacionais e 
internacionais, 100 empresas a mais 
do que na última edição, realizada há 
dois anos. 

Formada por feira e congresso, a 
FiSA 2010 ocupou 14 mil m² do Pavilhão 
Azul do Expo Center Norte, com o que 
há de mais inovador em tecnologia de 
produtos e processos para a produção 
de alimentos. Lá estiveram reunidas 
marcas como Duas Rodas Industrial, 
Cargill, Bunge, M. Cassab, Purac, Tate 
& Lyle, Gelita, Fortitech, Solae, Make-
ni, DSM, Doremus, Döhler, Ajinomoto, 
entre outras.

Entre as novidades em ingredien-
tes, tradicionais, funcionais, naturais 
ou sintéticos, a FiSA apresentou an-
tioxidantes, conservantes, corantes, 
estabilizantes, emulsificantes, fibras, 
extratos, pré-misturas, proteínas, vita-
minas, entre outros. Segundo Cassiano 
Facchinetti, gerente do evento: “Temos 
convicção que, mais uma vez, a FiSA 
cumpriu seu papel de gerar oportuni-
dades e negócios, bem como disseminar 
conhecimento para a indústria de ingre-
dientes alimentícios”. 

Os expositores ressaltaram a presen-
ça dos principais tomadores de decisão 
da indústria alimentícia e destacaram 
o ambiente favorável da feira à pros-
pecção, relacionamento, intercâmbio 
de conhecimento técnico e geração de 
oportunidades e negócios. 

Para o diretor de vendas da Tate & 
Lyle, Ijones Constantino, a FiSA é um 
evento de suma importância, que funcio-
na como plataforma para os lançamentos 
da indústria alimentícia, onde a presença 
de executivos de compra e de profissio-
nais técnicos faz da feira um ambiente 
único para disseminação de conhecimen-
to e alavancagem de negócios. 

Para os visitantes, a FiSA 2010 
também atendeu às expectativas, con-
forme salienta o gerente de desenvol-
vimento da ISP do Brasil, Átila Corral: 
“O evento retomou a importância que 
tinha no passado, com o retorno de 
grandes expositores. A FiSA reúne em 
um só lugar fornecedores e clientes, o 
que facilita relacionamento, geração 
de oportunidades e fechamento de ne-
gócios. Além do significativo número 
de pessoas, o perfil do público também 
é bem qualitativo. Ao conversar com 
expositores e outros visitantes tenho 
constatado a boa imagem que a feira 
está passando a todos.”
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PlAtAformA dE 
lAnçAmEntoS

A FiSA 2010 reuniu em um único 
local grandes líderes do setor alimentí-
cio, que apresentaram aos profissionais 
e visitantes do evento, as tendências e 
as últimas novidades em tecnologias e 
processos.

A Purac, por exemplo, lançou o Pu-
raq Arome NA4, aromatizante natural 
que oferece funcionalidades do sal, 
com redução dos níveis de sódio, sem 
perda de sabor. O ingrediente, voltado 
ao mercado de proteínas, imita o sabor 
das carnes, por exemplo, e auxilia no 
controle da atividade da 
água, reduzindo o ritmo de 
crescimento microbiológi-
co. A empresa apresentou 
também o Purac Fit Plus, 
solução edulcorante, com 
zero açúcar, que mascara 
o sabor residual dos ado-
çantes e simultaneamente 
realça as características 
desejáveis das bebidas. 

Já o consórcio entre 
Alibra, Milkles Ingredients e 
Genkor Ingredients lançou 
em conjunto ingredientes 
para sorvetes artesanais, doces em pasta 
com leite e coberturas para pizzas. As 
novidades são direcionadas aos merca-
dos de food service e industriais. 

A Doremus apresentou seu novo por-
tfólio de produtos e ingredientes, com 
destaque para embutidos, condimentos, 
petit suisse, sobremesas, iogurtes, quei-
jos, barras protéicas, salgados, sopas, 
requeijões, edulcorantes, entre outros. 

A Gelita lançou o ingrediente solú-
vel a frio Gelita Instant Quick, para o 
preparo de sobremesas tradicionais de 
gelatina. A empresa apresentou também 
o ingrediente Gelita Nutricandy, voltado 
à fabricação de balas sem açúcar com 
proteína. Além disso, a Gelita levou para 
a FiSA 2010 produtos com foco no mer-
cado de foodservice, como, por exemplo, 
gelatinas para preparos instantâneos, 
gelatinas em folhas, ingredientes para 
confeitarias, entre outros. 

A Fortitech apresentou pré-misturas 
personalizadas de nutrientes (vitaminas 
e minerais) para as indústrias de alimen-

tos, bebidas e farmacêutica. A empresa 
possui um portfólio de mais de 30 mil 
pré-misturas. 

O Laboratório Bioserae e a CNI 
(Colloides Naturels International) lan-
çaram novos aditivos para alimentos e 
coadjuvantes de tecnologia, com foco 
em matérias-primas de origem natural. 
Entre os lançamentos, destacam-se a 
Neopuntia, fibra 100% natural advinda 
do cacto Opuntia fícus indica, com 
princípio ativo positivo nos parâmetros 
de lipídeo no sangue. As empresas 
apresentaram também o ingrediente 
CactiNea, também originário da fruta do 
cacto, com propriedades antioxidantes 
e diuréticas. Além disso, apresentaram 

ainda o Vinitrox, extratos de frutas com 
alto conteúdo de polifenóis, recomenda-
do para nutrição esportiva. 

A Taiyo International apresentou in-
gredientes funcionais para as indústrias 
de alimentos, bebidas e suplementos. A 
empresa tem como foco o mercado de 
ingredientes inovadores derivados de 
fontes naturais, além de desenvolver a 
habilidade de proteger e gerenciar saúde. 

A Döhler lançou novidades em 
concentrados de frutas padronizados, 
blends de frutas, sistemas de ingredien-
tes, emulsões, aromas e corantes para a 
indústria de bebidas, lácteos e sorvetes. 

A Ajinomoto apresentou a enzima 
Activa, indicada para melhorar o apro-
veitamento e qualidade da carne, agregar 
valor às matérias-primas e reduzir custos 
nos frigoríficos. A empresa lançou tam-
bém os realçadores de sabor Ajino-Moto e 
Ajitide, aditivos que reduzem a presença 
de sódio nos alimentos. Além disso, a 
Ajinomoto levou para a FiSA 2010 o 
condimento preparado Harmonix-F.

A Tate & Lyle lançou a nova fibra 
solúvel de milho PromitorTM 85 recomen-
dada para produtos diet ou sem adição de 
açúcar. A novidade, que não compromete 
sabor e textura, pode ser usada para a fa-
bricação de sopas, cereais, pães, produtos 
lácteos, bebidas, entre outros produtos. 
A ingestão diária de fibras está associada 
a uma digestão saudável. 

A Bunge apresentou margarinas e 
gorduras vegetais, com reduzido teor de 
ácidos graxos trans e saturados. Segundo 
a empresa, o desenvolvimento destes 
produtos foi um desafio, uma vez que a 
redução da quantidade de gordura trans 
nos alimentos tem como conseqüência o 
aumento dos teores de gorduras satura-

das, ou seja, um alimento livre de 
gordura trans, em geral, apresenta 
alto teores de gorduras saturadas. 
De acordo com a Bunge, foram 
feitos investimentos em pesquisa 
e tecnologia, para desenvolver pro-
dutos que tenham ambos os índi-
ces reduzidos, mas mantenham a 
estabilidade oxidativa assim como 
funcionalidade nas aplicações. 

A Brix, especializada na co-
mercialização de polpas de frutas 
processadas, lançou a FiSA 2010 
novas variedades da sua linha de 
polpas, bem como sucos clari-

ficados, pasta de alho com e sem sal, 
linha de grãos (ervilha, feijão branco e 
grão-de-bico) e conservas (pêssego em 
calda, cereja e azeitonas). Além disso, 
a empresa apresentou também lança-
mentos em frutas processadas de climas 
temperados e tropicais em embalagens 
isentas de oxigênio e congeladas. 

A Makeni Chemicals lançou, em par-
ceria com a BASF e Innophos, soluções 
para alimentos e bebidas naturais. Entre 
as novidades, destaque para produtos 
destinados a substituição de corantes 
artificiais e redução do sódio, com pre-
servação do sabor, textura e aparência 
dos alimentos. 

A Solae, especializada no desenvol-
vimento de ingredientes à base de soja, 
apresentou lançamentos voltados ao 
mercado de controle de peso e nutrição 
esportiva. A empresa apresentou novas 
proteínas, nuggets, lecitinas e fibras 
de soja para a indústria de alimentos 
e bebidas, em produtos como bebidas 
prontas ou em pó, barras nutricionais, 
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CP Kelco, 
vencedora 
na categoria 
“Ingrediente 
Alimentício 
mais Inovador 
em 2010”

produtos de panificação, entre outros. 
A Cargill lançou novos ingredientes 

para cinco categorias do mercado de 
alimentos, com características como 
zero colesterol e caloria, baixo nível de 
gordura trans e saturada, manteiga de 
cacau processada Nextter, que retarda o 
surgimento de manchas esbranquiçadas 
e prolonga a cremosidade do chocolate, 
entre outros. Além disso, a empresa 
apresentou também o Hoso, óleo de 
girassol alto oléico, um novo sistema 
para produção de um queijo análogo que 
oferece redução de custo e substituição 
parcial ou total da proteína animal e o 
edulcorante (adoçante) ZeroseTM. 

A DSM apresentou o selo Quality for 
Life, que atesta a qualidade dos cinco 
principais segmentos da divisão DSM 
Produtos Nutricionais: bebidas, lácteos, 
alimentação infantil, suplementação e 
fortificação básica. A empresa lançou 
também o Fabuless, ingrediente funcio-
nal que ajuda a reduzir a quantidade de 
gordura corporal, e uma nova geração 
de ácidos graxos ômega 3, fundamentais 
para a redução de triglicérides e do co-
lesterol ruim e que promovem uma série 
de outros benefícios para o organismo.

ConGrESSo 
AntECIPou AS 
tEndÊnCIAS  
do SEtor

Em paralelo à mostra de novas 
tecnologias, processos e produtos, o 
Congresso da FiSA 2010 antecipou as 
novidades e tendências em ingredientes 
alimentícios. 

Dividida em cinco macro temas, 
a programação abordou “Redução de 
Custos x Inovação”, “Saúde Intesti-

nal”, “Novos Ingredientes Naturais e 
Funcionais”, “Processos para Indústria 
Alimentícia” e “Ingredientes Funcionais 
e suas Aplicações”.  

O Congresso contou com a parti-
cipação de palestrantes de sete países: 
Brasil, México, Estados Unidos, Suécia, 
Bélgica, Argentina e Holanda, entre 
executivos e pesquisadores de mais de 
15 empresas e instituições. 

Entre os destaques, a palestra do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(ITAL) sobre o estudo Brazil Food 
Trends, o qual apontou que alimentos 
produzidos com base em matérias-pri-
mas naturais, com o menor número de 
ingredientes possíveis na sua fabricação 
e de origem orgânica, são as principais 
tendências da indústria alimentícia para 
os próximos anos.

Outro importante painel foi o Fórum 
Regulatório, onde a ANVISA e o MAPA 
esclareceram pontos sobre a legislação 
brasileira de alimentos, assim como 
o Conselho de Informações sobre 
Biotecnologia (CIB) discorreu sobre 
a relevância dos Organismos Geneti-
camente Modificados (OGMs) para o 
desenvolvimento do setor. 

Outros dois destaques foram as pa-
lestras do diretor da Euromonitor, Scott 
Rencher, que falou sobre o aumento de 

interesse do consumidor por alimentos 
funcionais. “As pessoas vão consumir 
cada vez mais alimentos com princípios 
ativos para saúde óssea, digestiva e 
coronária”, destacou. 

Por sua vez, a Duas Rodas Industrial 
expôs em sua palestra lançamentos para 
saborização de produtos, ressaltando 
ainda as novidades em conveniência e 
praticidade dos alimentos. 

Entre os palestrantes a repercussão 
também foi positiva. “A experiência na 
FiSA foi importante para o Mapa mos-
trar os entraves da questão regulatória 
relativa ao segmento de alimentos, 
já que a legislação não acompanha a 
evolução tecnológica do setor. Soma-se 
a isso, a oportunidade de poder dialo-
gar diretamente com o setor privado”, 
assinalou o diretor da Secretaria de 
Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Nelmon Oliveira.

fISA AwArdS 
Outra grande atração da FiSA foi o 

FiSA Awards, o “Oscar” da indústria de ali-
mentos do Brasil. O prêmio, que consagra 
o ingrediente alimentício mais inovador, 
reconhece as empresas que investem 
em tecnologia e inovação, com foco no 
desenvolvimento de novos produtos e so-
luções para o setor.  A CP Kelco ganhou na 
categoria “Ingrediente Alimentício mais 
Inovador em 2010”, com a pectina Genu 
Explorer, um agente gelificante obtido da 
casca de frutas cítricas.  

A Beauty`in venceu na categoria 
“Produto Alimentício mais Inovador em 
2010”, com o produto beauty drink®, 
que combina o sabor dos alimentos, 
com a funcionalidade das vitaminas, 
sendo feito à base de extrato de frutas 
de origem orgânica.
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