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FI SOUTH AMERICA 
CONFIRMA O POTENCIAL DA 
INDÚSTRIA DO BEM-ESTAR

INTEGRAÇÃO DO EVENTO COM CPHI COLABOROU PARA DEMONSTRAR AS 
POSSIBILIDADES DESSE MERCADO EM FRANCA EXPANSÃO.

INTRODUÇÃO

A 17ª edição da Fi South America, realizada entre 
os dias 6 e 8 de agosto, no Expo Center Nor-
te, em São Paulo, reafirmou sua importância 

para o mercado ao reunir cerca de 700 marcas nacionais e 
internacionais que apresentaram produtos e soluções para 
a indústria de alimentos, com foco em diversas áreas, como 
qualidade de vida e bem-estar, revelando o crescimento 
deste segmento.

Ao todo, foram 18 mil m² de área  de  exposição, onde 
fabricantes  de matérias-primas,  insumos  farmacêuticos  
e  alimentícios,  distribuidoras  e  prestadoras  de serviços 
mostraram seus produtos e serviços para 13.197 visitantes.

Apresentar as novidades do mercado sempre foi um dos 
grandes diferenciais da FiSA. E nesta edição não poderia 
ser diferente. Diversas empresas mostraram várias possibi-
lidades inéditas do setor de ingredientes alimentícios, num 
exemplo de toda a versatilidade deste segmento. Os visitan-
tes puderam vislumbrar o grande leque de possibilidades 
que a indústria de alimentos tem a oferecer.

Neste ano, pela primeira vez, a Fi foi realizada integrada 
à CPhI South America, maior feira na área de ingredientes 
para a indústria farmacêutica da América Latina, o que 
permitiu a troca de informações entre esses dois mercados 
que tem grande sinergia, principalmente no que se refere a 
nutracêuticos e suplementos. 

“É preciso considerar que muitas vezes ingredientes 
produzidos em larga escala para a “indústria” alimentícia 
podem ser “destinados”a indústria farmacêutica. A grande 
interação que hoje existente entre alimentos e fármacos se revela 
nos produtos nutracêuticos e funcionais, por isto as tecnologias 
servem a estes dois segmentos industriais ”, explica o presidente 
da ABIAM, Helvio Collino.

A união dos eventos aumenta a oferta de fornecedores 
para os visitantes do mercado alimentício e farmacêutico. 
Havia expositores com soluções para ambos os segmentos, 
como a Gelita, por exemplo, que apresentou os Peptídeos 
de Colágeno, produtos que promovem a  saciedade, para 
redução do consumo de calorias ao longo das refeições. “A 
junção com a CPhI foi muito interessante, principalmente para 
nós, porque temos soluções para os segmentos de food, health e 
pharma”, ressalta Eduardo Araújo, do Marketing. 

Outra novidade este ano foi o Innovation Tour, uma 
visita guiada pelos principais estandes da FiSA, permitindo 
que os participantes pudessem conhecer de forma otimizada 
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as principais novidades e tendências 
do mercado. 

“Para 2014, a tendência é crescer e 
continuar trazendo as principais ten-
dências e informações sobre a indústria 
alimentícia”, finaliza a gerente dos 
eventos, Gabriela Ramos. 

Palestras e 
workshops

Além de conferir as novidades nos 
stands, os presentes no evento pude-
ram, ainda, participar de workshops e 
palestras que trouxeram representantes 
de empresas brasileiras e estrangeiras 
para debater os temas que vêm ganhan-
do cada vez mais força na indústria. Na 
palestra da Euromonitor, líder mundial 
em pesquisa para o mercado consumi-
dor, foi abordado o potencial mundial, 
em especial do Brasil, para crescimento 
do mercado de alimentos funcionais. 
Já o ILSI - International Life Sciences 
Institute -, promoveu um simpósio 
com a gestão de alergênicos como tema 
central. No workshop da Frauhofer, 
maior organização de pesquisa aplicada 
da Europa, os temas foram as pesquisas 
de desenvolvimento de produtos com 
menos sódio, menos colesterol e mais 
fibras. “As palestras são importantes pela 
presença de representantes estrangeiros, 
que trazem as experiências de seus países 
sobre o que está sendo discutido lá”, 
explica Georgia Fernandes, gerente de 
Assuntos Científicos, Regulatórios e 
Nutricionais da Mondelēz e palestran-
te no simpósio. “Também é importante 
verificar como um evento desses consegue 
proporcionar uma troca de informações 
entre indústria, governo e academia, 
fundamental para abertura de diálogo 
que proporcionará o alcance de soluções 
conjuntas”, finaliza. 

Os seminar sessions foram marca-
dos por discussões sobre a indústria 
do bem-estar, como na palestra de 
Amy Howell, pesquisadora norte-a-
mericana que tratou da utilização do 
cranberry no combate a uma série 
de doenças decorrentes da oxidação 

de células, como as coronarianas, o 
câncer e o diabetes. No último dia de 
evento, o workshop promovido pela 
ABIAM reuniu quase 100 pessoas 
entre representantes de órgãos federais, 
da indústria e público em geral para 
tratar sobre os rumos do mercado dos 
alimentos. “Esse workshop evidencia 
o direito de peticionar ao governo que 
certas legislações sejam alteradas por 
meio do debate público realizado pelos 
canais democráticos e transparentes”, 
ressalta Paulo Paiva, representante do 
Ministério da Agricultura. 

Fi Awards

Com tantos destaques, a tarefa de 
escolher vencedores para o Fi Excel-
lence Awards deste ano foi das mais 
difíceis. Dentre os trabalhos avaliados, 
foram coroadas a BRF, cujo produto 
cachorro quente congelado venceu na 
categoria “Produto Final Mais Inova-
dor”. Segundo Ary Bucione, vice-pre-
sidente da ABIAD. “O prêmio valoriza 
a inovação e premiou um produto inédito 
no mercado nacional, um novo conceito 
na categoria de lanches prontos microon-
dáveis que atende a necessidade atual 
de praticidade para preparar refeições”. 

Na categoria “Ingrediente Final 
Funcional/Nutracêutico mais Ino-
vador”, quem levou o prêmio foi a 
MasterSense, com o Vana-Cappa B01. 

Um grande sucesso da feira foi a 
reinvenção na forma de se consumir o 
açaí, apresentada pela Smart Açaí, que 
ganhou o prêmio na categoria “Pro-
duto Final Funcional mais Inovador”. 
A fruta, que em seu estado natural é 
revestida por uma casca que impede o 
consumo imediato, foi reprocessada, 
de forma que o consumidor pode con-
sumir o produto lembrando o formato 
encontrado na natureza, manten do o 
sabor, porém sem a casca. 

Fi South America 2014
Data: 05 a 07 de agosto de 2014
Local: Expo Center Norte - 
São Paulo, SP
Organização: UBM Brasil
Informações: www.fi-events.com.br


