FiSA 2012
O evento mais esperado do setor alimentício
e maior na América Latina, FiSA traz uma
série de novidades e eventos paralelos para
profissionais da indústria alimentícia.
O sucesso da feira, que está em sua 16ª
edição, e a força do setor de alimentos na
economia nacional transformam a FiSA em
exposição anual a partir de 2013, com foco em
Nutracêuticos e Health Ingredients.

O

setor de ingredientes para
a indústria alimentícia está
em movimento. Diversas pesquisas publicadas nos últimos meses
mostram o dinamismo e a força do
segmento, principalmente em países
com grande potencial como o Brasil.
Essa crescente demanda também se
reflete nos eventos, como a Food
Ingredients South America (FiSA),
maior feira da América Latina especializada em ingredientes, aromas,
aditivos e serviços para a indústria
alimentícia. O evento chega à sua
16ª edição com muitas novidades.
Entre elas a mudança de periodicidade: de bienal o evento passa a ser
realizado todos os anos.
A feira acontece entre dias 18
e 21 de setembro, no Expo Center
Norte, em São Paulo. Já têm presença confirmada empresas como
Cargill, Ajinomoto, Basf, Clariant,
Bunge, DSM, Tereos, Purac, Gelita, entre
várias outras. Em 2013 a data também já
foi marcada: de 6 a 8 de agosto no Expo
Center Norte.
Na edição 2012 um dos principais destaques é o Nutraceuticals Expo, especial
para produtos nutracêuticos e funcionais
como suplementos, vitaminas, produtos
dietéticos e nutrição esportiva. “É um evento
totalmente dedicado a esse segmento. Além
da exposição em si haverá um programa de

72

palestras e até o lançamento de uma nova
categoria do FiAwards, voltada para esse
tipo de produto”,diz Cassiano Facchinetti,
Event Manager.
Outra novidade é o Fórum Food &
Marketing, composto por uma série de eventos e palestras voltados para o marketing
da indústria alimentícia. Os já conhecidos
Seminar Sessions, continuam, mas agora em
novo formato. Essas apresentações duram
30 minutos e os expositores podem mostrar

tendências, tecnologias e informações sobre
seus produtos e serviços. Antes atreladas ao
programa de conferências, agora vão para
a área de exposição e sem qualquer custo
para os visitantes.
Durante a FISA 2012 haverá ainda uma
agenda de conferências e palestras, bem
como a cerimônia de entrega do Fi Excellence Awards, prêmio que consagra inovações
no setor alimentício em três categorias:
produtos, ingredientes e alimento funcional
ou nutracêutico. As inscrições para o prêmio
já estão abertas.
Cenário fortalecido
Segundo pesquisa da Innova Market
Insights, divulgada em novembro de 2011,
a alternativa para que o setor de alimentos
enfrente mundialmente a alta de preços,
consequência do cenário global, é o investimento em qualidade, principalmente na
pureza dos ingredientes e em processos
sustentáveis. Segundo levantamento da
FGV, no Brasil o preço dos alimentos é
uma das principais alavancas da inflação,
com reflexo direto no orçamento da classe
trabalhadora. Em março deste ano a alta
dos alimentos processados foi de 0,36% e
em abril de 1,7%. Destaque para a carne
bovina, óleo de soja e margarina.
No Brasil não deve ser diferente. Em
janeiro deste ano, a revista “Aditivos e
Ingredientes” publicou uma pesquisa mostrando que 58% das empresas de alimentos
e bebidas no país acreditam no investimento
em produtos mais focados em saúde e bem
estar como forma de expandir os negócios.
Comida pronta vem em segundo lugar, como
a aposta de 44% dos entrevistados.
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