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FIC 2009 REAFIRMA SUA POSIÇÃO
DE MAIOR FEIRA DA INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA NA ÁSIA

A Food Ingredients China 2009
(FIC 2009), maior feira da indústria
de alimentos na Ásia, realizada
nos dias 25 a 27 de março, no
Shanghai Everbright Convention
& Exhibition Center, e organizada
pela China Food Additives &
Ingredients Association e o CCPIT
Sub-council of Light Industry, foi um
verdadeiro sucesso e, apesar da crise
econômica mundial, superou todas
as expectativas!
Comparado à edição de 2008, a
área de exposição da FIC este ano
cresceu de 52.000m2 para 54.000m2,
e o número de expositores aumentou
de 1.089 para 1.115. Mesmo com o

Dados gerais
da FIC 2009

- Espaço total de 54.000m2, aumento
de 3,9%. Pavilhão internacional aumento
de 2,6%;
- 1.115 expositores, sendo 211
internacionais e 904 nacionais, aumento
de 2,3%;
- Fabricantes nacionais e internacionais
totalizaram 93,8% de expositores;
- Expositores de extratos naturais,
ingredientes alimentícios saudáveis e
ingredientes para alimentos funcionais
respondem por 30% da exibição;
- 76.927 visitas profissionais,
crescimento acima de 31,9%, comparado
à última edição;
- 86,5% dos expositores já renovaram
seu espaço para a FIC 2010.

aumento de mais de 300m2 de área
para exposição, aproximadamente
200 empresas não puderam exibir
seus produtos e serviços, devido
ao espaço que ainda se mostrou
limitado, segundo os organizadores
do evento.
Em meio a uma crise econômica
mundial, a FIC 2009 apresentou
resultados positivos e continua
sua trajetória de grande sucesso,
reafirmando-se como a maior feira da
indústria de alimentação na Ásia. Em
seus três dias de realização, o evento
construiu uma efetiva plataforma de
negócios para empresas nacionais e
internacionais.
Nesta edição, a FIC contou com
a participação de 211 expositores
internacionais, distribuídos nos
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Sucesso
confirmado
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Jean-Pierre Wankenne, diretor comercial da
Editora Insumos em vsita a FIC 2009.

vários pavilhões internacionais, como
por exemplo, o Pavilhão Japonês, o
Pavilhão Western US Agricultural
Trade Association (WUSATA), o
Pavilhão US Dry Pea and Lentil
Council, e o Pavilhão Hazelnut
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Categorias
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Nº de
expositores

Promotion Group, entre outros. Já
na área dos expositores chineses,
904 empresas participaram do
evento, que contou com a presença
de fabricantes e exportadores de
renome na indústria chinesa.
Os casos de sucesso exibidos na
FIC 2009 refletiram o nível técnico
global dos ingredientes alimentícios
e das empresas de aditivos. Mais de
93% dos expositores eram fabricantes
locais, e o evento cobriu todas as 22
categorias de aditivos alimentícios
e 31 categorias de ingredientes
alimentícios aprovados para uso pelo
governo, além dos equipamentos
para processamento de alimentos.
Categorias

Nº de
expositores

Segundo os organizadores do
evento, 86,5% dos expositores já
renovaram seu espaço para a FIC
2010.
Os visitantes da FIC 2009 também
puderam conhecer as últimas
novidades em produtos saudáveis,
nutricionais e naturais, que
Categorias

Nº de
expositores

Aditivos p/ alimentos
funcionais

126

Produtos de cacau

16

Fibras

53

Agentes auxiliaries de
processo

15

Equipamentos para
embalagem

24

Materiais para embalagem

25

Agentes de cobertura

6

Colorantes

111

Fixadores de cor

13

Antioxidantes

56

Agentes branqueadores

7

Agentes de carga

28

Bases de goma

3

Nozes

3

Chás instantâneos

15

Bebidas concentradas

33

Agentes de cura

21

Produtos de soja

25

Blends de aditivos
alimentares

188

Emulsificantes

94

Enzimas

41

Condimentos

99

Acidulantes

43

Temperos

80

Congelados e
alimentos frios

6

Carnes e vegetais
congelados

17

Recheios

23

Estabilizantes e coagulantes

91

Adoçantes

141

Espessantes

127

Fermentação

23

Oligossacarídeos

29

Proteína vegetal

46

Flavor & aromas

232

Realçadores de sabor

60

Agentes de tratamento

31

Gomas

27

Gomas modificadas

28

Dextrose

34

Máquinas para
processamento de alimentos

61

Produção & tecnologia de
aplicação de ingredientes e
aditivos alimentícios

50

Equipamento de teste e
técnicas

13

Mel e extratos de mel

4

Polipeptídeos

13

Ingredientes alimentícios
naturais e orgânicos

63

Produtos de ovo

8

Feijão e sub-produtos

3

Sementes e nozes

3

Produtos lácteos

60

Produtos saudáveis

44

Extratos de plantas e vegetais

107

Reguladores de acidez

64

Agentes anti-caking

22

Agentes antiespumantes

16

Revistas

23

Comércio

9

Outros

37

Sorbitol

34

Óleos e gorduras

29

Farinha

2

Umectantes

49

Suplementos nutricionais

145

Conservantes

86
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Algumas das empresas de atuação internacional em sua participação na FIC 2009.

A mesma pesquisa revelou que
52,8% dos visitantes foram a FIC
2009 para fechar negócios, 21%
para aprimorar o seu conhecimento
com relação a novos produtos e
tecnologias, 32% para encontrar
com fornecedores atuais, 19,9%
dos profissionais visitaram a FIC em
busca de novos fornecedores e 37%
para coletar informações sobre a
indústria de alimentos.
A pesquisa também revelou
informações de extrema importância:

91,3% dos profissionais que visitaram
a FIC obtiveram sucesso no propósito
da sua visita, e 81,3% afirmaram que
voltarão a visitar a FIC em 2010.

Congressos e
seminários

abordaram temas importantes
para a indústria, como segurança
alimentar, alimento saudável,
tendências no desenvolvimento
de alimentos, desenvolvimento
sustentável e novas tecnologias
para a indústria de alimentação,
os quais foram discutidos com
renomados profissionais nacionais e
internacionais, que atraíram 4.060
profissionais da indústria e da área
de pesquisa científica.
Especialistas de sete comissões da
China Food Additives & Ingredients
Association (Associação de Aditivos
& Ingredientes Alimentícios da
China) forneceram serviços de
consulta durante a realização das
conferências e seminários.

Paralelamente a FIC 2009, foram
realizadas três conferências, divididas
em 12 tópicos, e 27 seminários
técnicos. Os eventos técnicos

Jean-Pierre Wankenne, diretor comercial
da Editora Insumos, junto com integrantes
do escritório de representação da Editora
Insumos na China,em visita a FIC 2009
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responderam por aproximadamente
30% da exposição.
A FIC 2009 recebeu em seus
três dias de realização 76.927
profissionais de 66 países e regiões
e 28 províncias, cidades e regiões
autônomas da China visitaram a
FIC 2009. Comparado a FIC 2008, o
crescimento este ano foi de 31,9%.
Do total dos visitantes, 63,7%
eram fabricantes, 25,8% atacadistas
e varejistas de ingredientes e aditivos
alimentícios, 2% a 8% pertenciam a
institutos e universidades ligadas
ao setor alimentícios, 2% dos
visitantes eram profissionais de
órgãos governamentais, associações
de classe e da imprensa nacional e
internacional, e 1% a 2% atuavam em
outras áreas do setor alimentício.
De acordo com uma pesquisa
realizada no local do evento com 560
visitantes, a avaliação da FIC 2009
apresentou:
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