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A primeira edição do Guia do Comprador foi lançada em 1998, por 
ocasião da 2ª edição da Food Ingredients South América, e marcou o in-
gresso da revista Aditivos & Ingredientes no mercado alimentício brasileiro. 
Desde então, as diversas publicações da Editora Insumos tem trilhado 
um caminho de sucessos. No decorrer desses longos anos, o Guia do 
Comprador foi plagiado por diversas empresas oportunistas, porém se 
manteve imbatível, tornando-se a obra de referência do mercado e uma 
fonte de consulta permanente.

Na presente 13ª edição, continuamos oferecendo uma maneira fácil e 
rápida para que os profissionais encontrem os ingredientes e as matérias-
primas que necessitam, bem como as empresas que os fabricam e/ou 
comercializam. Muitos desses profissionais aguardam com ansiedade a 
chegada desta edição, pois sabem que nela poderão encontrar informações 
atualizadas e confiáveis para agilizar o seu trabalho diário.

Da mesma forma, os principais players do setor de ingredientes nunca per-
dem a oportunidade de anunciar seus produtos neste veículo que, junto com 
a própria FiSA, constituem-se em uma das duas principais vitrines do setor.

Nas próximas páginas, o Guia do Comprador 2010 apresenta uma relação, 
cada vez mais encorpada, de matérias-primas utilizadas em todos os setores 
do mercado alimentício e, nas suas páginas finais, as respectivas empresas 
que os fabricam, distribuem, comercializam ou importam. Aproveitamos o 
ensejo para agradecer a todos os nossos anunciantes pela confiança colocada 
nesse veículo, obra de referência do setor.

Boa consulta!

Michel A. Wankenne


