
Plataforma de 
negócios

Realizada de 23 a 25 de março, em 
Shanghai, na China, a 15ª edição da FIC -  
Food Ingredients China -, organizada 
pela China Food Additives & Ingredients 
Association (CFAA), CCPIT Sub-Council 
of Light Industry (CCPITSLI) e China 
Food Additives Journal (CFAJ), foi um 
sucesso! Os vários anos de realização 
tornaram a FIC o maior e mais influente 
evento na área de aditivos e ingredientes 
alimentícios na Ásia, ganhando a repu-
tação de “Evento Top” nesse segmento.

Nesta edição, o evento contou com 
1.102 expositores provenientes de 27 
países e regiões, um aumento de 4% em 
relação à última edição, incluindo 242 
empresas estrangeiras e 860 nacionais. 
A FIC 2011 mostrou a alta tecnologia 
e os novos produtos de vanguarda da 
indústria, refletindo o desenvolvimento 
da indústria mundial de alimentos. 

O MAIS INFLUENTE  
EVENTO DA INDÚSTRIA  
ALIMENTícIA NA ÁSIA

A FIc 2011 contou 
com 1.102 empresas 
expositoras e 82.920 
visitantes profissionais, 
consagrando-se, mais 
uma vez, como o maior 
evento da indústria 
alimentícia na Ásia.

O espaço total ocupado pelo evento 
foi superior a 58.000 m2, tendo 1.400 m2  
a mais que a última edição, mesmo as-
sim, mais de 280 empresas não puderam 
participar, devido a falta de espaço. 

Nos três dias de exposição, a FIC 2011 
recebeu 82.920 visitantes provenientes 
de 66 países e regiões, comprovando ser 
a maior e mais profissional plataforma de 
negócios na China. Do total de visitantes, 
45% são profissionais de compra e venda, 
25% ocupam cargos de diretoria, 20% 
atuam na área de R&D, 8% são profis-
sionais de controle de qualidade, e 2% 
são consultores do setor alimentício. Do 
total de visitantes, 94% dos profissionais 
confirmaram seu retorno em 2012. 

foco da indústria

Mantendo o princípio de focar suas 
atividades na indústria, a FIC 2011 
demonstrou alta popularidade e uma 
forte coesão dos expositores, atraindo 
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food ingredients china 2012
data: 28 a 30 de março de 2012
local: Shanghai World Expo Exhibition 
& convention center
organização:   china Food Additives 
& Ingredients Association
ccPIT Sub-council of Light Industry
china Food Additive Journal
informações:
Tel: (+86) 6839 6330/5979 5833 
Fax: (+86) 6839 6422/5907 1335 
www.chinafoodadditives.com/d_e.htm
ccpitsli@public3.bta.net.cn 
ficchina@yahoo.cn

CATEGORIAS EXPOSTAS NA FIC 2011

Categorias No de 
expositores Categorías No de 

expositores Categorias No de 
expositores

Aditivos para ingredients 
funcionais 98 Conservantes 83 Polipeptídeos 12

Adoçantes 105 Culturas probióticas 10 Processamento de alimentos 16

Agentes antiaglomerantes 19 Emulsificantes 87 Produção & tecnologia de aplicação 
de ingredients e aditivos alimentícios 76

Agentes clareadores 6 Enzimas 24 Produtos de levedura 14

Agentes de carga 28 Equipamentos para teste de alimentos 19 Produtos de soja 20

Agentes de coagulação 9 Especiarias 67 Produtos do cacau 16

Agentes de cura 14 Espessantes 109 Produtos do mel 5

Agentes espumantes 6 Estabilizantes & coagulantes 89 Produtos do ovo 7

Agentes para tratamento 
de farinha 20 Extratos vegetais 80 Produtos lácteos 49

Alimentos congelados /  
refrigerados 4 Feijão e subprodutos 8 Produtos saudáveis 43

Alimentos e ingredients  
naturais e orgânicos 97 Fibras comestíveis 42 Proteínas vegetais 41

Amido 23 Fixador de cor 12 Recheios 16

Amido modificado 19 Flavor & aromas 212 Reguladores de acidez 51

Antioxidantes 55 Intensificadores de sabor 57 Revistas 22

Bases para goma 5 Liofilização de vegetais e carnes 11 Saccharum amylaceum 28

Bebidas concentradas 39 Máquinas de embalagem 19 Sorbitol 21

Chás instantâneos 20 Máquinas para processamento de alimentos 65 Substitutos de óleos e gorduras 24

Colorantes 85 Materiais para embalagem 57 Suplementos nutricionais 127

Comércio 19 Nozes 5 Umectantes 45

Componentes de aditivos 
alimentícios 178 Oligossacarídeos 25

Condimentos 99 Outros 48

mais profissionais a cada ano. 
A exposição abrangeu 22 categorias 

de aditivos alimentícios, 35 categorias 
de ingredientes alimentícios, além de 
subsídios para o processamento de ali-
mentos, máquinas e técnicas, entre ou-
tros produtos e tecnologias utilizados em 
cada campo da indústria de alimentos, 
oferecendo aos visitantes profissionais 
soluções, apoio técnico e inovação que 
lhes permita aprimorar a qualidade dos 
seus produtos destinados a esse setor.

Noventa por cento dos expositores 
eram fabricantes locais, focados na 
exportação de técnicas e produtos de 
alta qualidade, mostrando o nível global 
das empresas chinesas no fornecimento 
de soluções abrangentes, bem como 
de soluções e serviços especializados, 
tornando a FIC a mellhor opção para 
os compradores da indústria.

Para atender a forte demanda do 
mercado por alimentos saudáveis, a FIC 
também contou com uma área destina-
da aos alimentos funcionais e saudáveis, 

destacando as novas tecnologias em ali-
mentos nutritivos, naturais, funcionais, 
materiais e extratos naturais, apresenta-
dos por 40% dos expositores presentes. 

congressos e 
seminários

Paralelamente a exposição, a FIC 
2011 realizou conferências acadêmicas 
e seminários técnicos, que abordaram 
temas importantes para a indústria re-
lativos ao desenvolvimento da indústria, 
segurança alimentar, inovação tecnoló-
gica, aplicação racional dos aditivos e 
ingredientes e outros temas de interesse 
para o setor. 

No total, foram realizados três ciclos 
de conferências acadêmicas, divididos 
em 17 tópicos, e 34 seminários técnicos, 
promovidos pela China Food Additives 
and Ingredients Association, em parceria 
com a Food Additives and Ingredients In-
dustry e a Japan Food Additives Associa-
tion e Japan Food Chemical Newspaper.
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