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FI ÍNDIA

Um GRANDE SUcESSO 
O crescimento econômico, o inte-

resse na culinária mundial e a necessi-
dade de conveniência estão mudando 
as escolhas dietéticas do mercado 
indiano. Com uma média de 6,3% de 
crescimento econômico anual, a Índia 
é um dos principais mercados do mun-
do. Esses fatores têm impulsionado o 

A indústria indiana de alimentos processados   está 
passando por grandes desenvolvimentos, como resultado 
de regimes de governo e investimentos de capital.   
A Fi Índia, que aconteceu nos dias 03 e 04 de outubro, 
em Mumbai, abordou as questões mais recentes da 
indústria e os futuros investimentos no país.

A INDÚSTRIA DE ALImENTOS 
PROcESSADOS Em FOcO

investimento do governo na indústria de 
alimentos processados, com o objetivo 
de proporcionar melhor nutrição para a 
grande população da Índia e melhorar 
ainda mais o seu padrão de vida.

A Índia é o segundo maior produtor 
mundial de alimentos, junto com a 
China, e tem o potencial para se tornar 
o maior mercado agrícola de alimentos 

e ingredientes. A produção total de ali-
mentos na Índia deve dobrar nos próxi- 
mos 10 anos e grandes investimentos 
em tecnologias de processamento de ali-
mentos e equipamentos são esperadas.

Organizada pela UBM Live e reali-
zada desde 2006, a Fi Índia é o ponto 
de encontro para todos os profissionais 
indianos da indútria de ingredientes 
alimentícios. O que começou como 
uma pequena conferência em 2006, 
em Mumbai, é hoje o principal evento 
da indústria, registrando crescimento 
contínuo e reunindo milhares de com-
pradores a cada ano.

Nesta 6ª edição, realizada nos dias 
3 e 4 de outubro, em Mumbai, os pro-
fissionais do setor alimentício mundial 
tiveram a oportunidade de conhecer o 
avanço do mercado indiano, bem como as 
mais recentes inovações em tecnologias 
e equipamentos destinados a esse setor. 

O evento foi aberto por Satej Patil, 
Ministro do Estado para o desenvolvi-
mento rural, e administração de alimen-
tos e medicamentos. Ao falar aos presen-
tes, o ministro ressaltou que a força da 
Índia no processamento de alimentos 
deverá atingir 35% da produção total 
em 2025. O ministro também se disse 
feliz por perceber que a UBM tinha to-
mado o passo certo na promoção desse 
setor, fornecendo uma plataforma para 
a promoção da indústria de alimentos e 
ingredientes da Índia.

Satej Patil também falou sobre as 
normas Act, 2006 (FSSA) sobre segu-
rança alimentar recentemente imple-
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mentadas: “A recente implementação 
das normas da FSSA, traz em foco, 
novamente, o papel vital que a indústria 
de ingredinetes alimentícios irá desem- 
penhar no estabelecimento de normas de 
segurança. O Governo de Maharashtra 
fará o possível para proporcionar um 
nível de igualdade para as empresas do 
setor e também para criar um ambiente 
empresarial favorável para atrair inves-
timentos estrangeiros”, ressaltou. 

Sanjeev Khaira, da UBM Índia; Bipin 
Sinha, diretor do projeto Fi Índia, e Nick 
Ornstien, diretor da UBM Live, também 
estiveram presentes na inauguração. 

“O mercado de ingredientes alimentí-
cios da Índia está se expandindo a uma 
taxa de crescimento de  9% ao ano, bem 
acima dos 5% ou 6% da média global. 
O que antes era um pequeno mercado 
avaliado em US $ 470 milhões, em 2007, 
apenas escasso 1,6% do mercado global, 
hoje está recebendo atenção mundial 
dos principais fabricantes de alimentos 
e bebidas e de empresas de ingredientes 
alimentícios”, comentou Sanjeev Khaira.

Segundo acrescentou Khaira, os 
fatores que ajudaram nesse notável 
crescimento incluem a mudança do 
estilo de vida e dos hábitos alimentares 
das pessoas, o aumento da renda per 
capita, e o aumento da consciência 
quanto a nutrição, devido a uma enorme 
demanda por alimentos saudáveis, nutri-
tivos e de custo efetivo, que está sendo 
testemunhada pelo mercado. 

Aliás, este ano, o evento teve como 
destaque o pavilhão de nutracêuticos, 
setor que vem ganhando aceitação em 
ritmo acelerado.

A Fi Índia 2011 teve a participação de 
mais de 120 expositores. Cerca de 4.500 
profissionais visitaram o evento, prove-

Hi Índia 2012 
Data: 6 e 7 de setembro

Local: Mumbai, Índia

Informações:
Tel.: (+91) 22 66 12 2600

www.ingredientsnetwork.com/india
deepali.mehta@ubm.com

nientes de diversos países, como Estados 
Unidos, Cingapura, Emirados Árabes Uni-
dos, Austrália, Malásia, Bangladesh, Dubai, 
Taiwan, Coréia, itália, Bélgica e França. 

O evento proporcionou uma exce-
lente plataforma para os profissionais 
do setor de alimentos de todo o mundo 
conhecerem e explorarem oportu-
nidades de negócios, beneficiando 
expositores, profissionais e visitantes, 
bem como ajudando-os na busca por 
mais oportunidades para a indústria 
alimentícia.

ExPOSIçãO E 
cONFERêNcIAS

A Fi índia 2011 ofereceu acesso 
total aos fornecedores da região, per-
mitindo a realização de negócios e a 
ampliação da base de conhecimentos 
de maneira eficaz.

Os expositores, tanto nacio-
nais como internacionais, tiveram 
a oportunidade única de apresen-
tar aos profissionais de várias re- 
giões da Índia, bem como aos visitantes 
internacionais, uma série de novos e 
inovadores  ingredientes, essenciais para 
o seu futuro negócio. 

O evento contou com grandes nomes 
da indústria alimentícia, incluindo entre 
os expositores AB Mauri, Cargill, CNi, 
Specialty Chemicals Cognis, DKSH, DSM 
Nutritional Products, Asia Pacific Fortitech, 
Bhd Sdn, Jungbunzlauer, National Starch, 
Roquette, Solae Company e outros.

Paralelamente a exposição de pro-
dutos e ingredientes alimentícios, a Fi 
Índia 2011 abrangeu os aspectos mais 
críticos na indústria de Food & Beverage 
indiano, através de conferências que 

contaram com a presença de fabricantes 
de alimentos e bebidas, fornecedores de 
ingredientes e organizações de pesquisa.

Entre os principais oradores nas 
conferências estavam R inder Bhalla, da 
Cocoberry; H K Desai, da Amul Dairy; 
Prabhakar Kanade, da Mother Dairy; 
Devendra Prakash Shah, da Parag Milk 
Foods; Hem Chandra Joshi, da Dabur; 
Vivek Sistla, da Unilever; Om Prakash 
Mishra, da Mapro Foods; Rajiv Subra-
maniam, da Tata; P Krishnakumar, da 
Hindustan Unilever; Pankaj Agarwal, 
da Britannia industries; e Suchitra Tri- 
pathy, da Novozymes South Asia.

A grade de conferências forneceu 
aos participantes um conteúdo alta-
mente concentrado de informações, 
completando sua visita à Fi Índia. Os 
módulos de conferência abrangeram 
os problemas mais críticos da indús-
tria de alimentos e bebidas indianas.  
Da mesma forma, o Showcase do Exposi-
tor apresentou as inovações mais recen-
tes da indústria e identificou potenciais 
ingredientes do futuro. 


