
Um evento 
cada vez mais 
profissional

A Food Ingredients China 2010  
(FIC 2010), realizada de 23 a 25 de 
março no Shanghai Everbright Conven-
tion & Exhibition Center, e organizada 
pela China Food Additives & Ingredients 
Association (CFAA) e o CCPIT Sub-coun-
cil of Light Industry (CCPITSLI) foi um 
sucesso, consagrando-se como a maior 
e mais influente exposição internacional 
da indústria alimentícia na Ásia. 

Apesar da crise econômica global, o 
espaço total de 58.000 metros quadra-
dos destinado ao evento foi totalmente 

A MAIOR EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL 
DA INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA NA ÁSIA

ocupado, comprovando que a FIC é  um 
evento de grande sucesso. Foram 1.058 
empresas expositoras, que mostraram 
aos visitantes as últimas novidades 
em produtos e o enorme potencial do 
mercado de ingredientes. O pavilhão 
nacional abrigou 835 expositores chine-
ses,  a maior parte dos fabricantes locais, 
focados na exportação de técnicas e pro-
dutos de alta qualidade. A edição 2010 
também contou com a participação de 
223 empresas internacionais, prove-
nientes de 26 países e regiões; entre os 
grandes pavilhões destacaram-se  os do 
Japão, da Western US Agricultural Trade 
Association (WUSATA)，do US Food 
Export - Midwest, do US Dry Pea and 
Lentil Council, do Hazelnut Promotion 

Group da Turquia, e de Taiwan. Segundo 
os organizadores, a participação dessas 
empresas internacionais colaborou para 
apresentar um novo nível tecnológico, 
com os mais recentes produtos e técni- 
cas em ingredientes e aditivos para a 
indústria. Embora o espaço destinado 
às empresas estrangeiras tenha sido am-
pliado em 8,8% desde a última edição, 
totalizando 4.000 metros quadrados 
neste ano, ainda foi pequeno e mais de 
240 empresas não puderam participar.

Do total de expositores, 93,7% 
eram fabricantes, 1,4% era composto 
por comerciantes e distribuidores, e 
4,9% tinham suas atividades relacio-
nadas com revistas, mídia, associações  
comerciais e similares. 
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Nos últimos anos, tanto a qualidade 
como a quantidade de aditivos e ingre-
dientes na China sofreu um grande aper-
feiçoamento, sendo que alguns produtos 
alcançaram o primeiro status em quanti-
dade ou competitividade na exportação 
mundial. Na FIC 2010, as 100 maiores 
empresas chinesas orientadas para a 
exportação estiveram presentes, ofe-
recendo aos compradores profissionais 
uma plataforma de intercâmbio técnico, 
bem como produtos com tecnologia e 
preços competitivos. 

A cada edição, a FIC se consolida 
como uma exposição exclusiva para a 
indústria, chamando cada vez mais a 
atenção das empresas alimentícias no 
exterior, o que justifica o rápido aumen-
to dos visitantes estrangeiros da Europa, 
América, Austrália e Ásia. 

A FIC 2010 recebeu em seus três 
dias de evento 76.570 visitantes de 
59 países e regiões, incluindo 1.492 
visitantes estrangeiros pré-inscritos 
e 3.597 visitantes estrangeiros regis-

DADOS GERAIS DA FIC 2010

Espaço total de 58.000 metros quadrados, aumento de 7,4%. O espaço destinado 
aos expositores internacionais aumentou 8,8%.

1.058 expositores, incluindo 223 internacionais e 835 nacionais; 240 empresas 
não puderam participar devido ao limite de espaço. 

Fabricantes nacionais e internacionais totalizaram 92,5% de expositores.

Empresas orientadas para a exportação atraíram compradores no exterior.

Expositores de extratos naturais, ingredientes alimentícios saudáveis e ingredientes 
para alimentos funcionais representaram mais de 30% da exposição.

76.570 visitantes profissionais, incluindo 3.597 internacionais. 

91,6% dos expositores e 92% dos visitantes avaliaram a FIC 2010 como boa e 
perfeita, respectivamente.

94% dos expositores já renovaram seu espaço para a FIC 2011.

trados no local. Do total de visitantes, 
13,4% eram gestores, 24,1% profissio-
nais de R & D, 5,4% eram fabricantes, 
34,5% eram profissionais de marketing 
e vendas, 5,9% eram atacadistas e va-
rejistas, e 2,8% eram profissionais de 
controle de qualidade. 

De acordo com uma pesquisa realiza-
da no local do evento com 352 visitantes 

profissionais, 19% deles consideraram 
a FIC 2010 perfeita, 25% boa, e 48% 
excelente. A pesquisa também revelou 
que 2,94% dos visitantes confirmaram 
sua presença na FIC 2011.  

cateGorias 
distintas

Nesses 20 anos de exposição, a FIC 
cresceu e se tornou uma exposição 
internacional, expandindo o espaço e di-
versificando suas atividades. A principal 
característica da FIC é que os fabrican-
tes representam o maior percentual de 
expositores. Mais de 90% dos exposito-
res são empresas de renome mundial, 
demonstrando o alto nível dos produtos 
e das tecnologias apresentadas.

A FIC foi criada para atender as 
necessidades e anseios da indústria e o 
desenvolvimento das sociedades. Para 
atender a esses princípios, os organiza-
dores do evento seguiram um padrão 
rigoroso na qualificação dos expositores 
e nas categorias apresentadas, com-
provando que a FIC é uma exposição 
profissional de aditivos e ingredientes 
que fornece uma plataforma confiável 
para a indústria. 

O evento englobou 22 categorias de 
aditivos e 34 categorias de ingredientes 
alimentícios, aprovados pelo governo, 
incluindo assessoria de processamento 
de alimentos, técnicas pertinentes e 
máquinas, bem como livros e revistas, 
oferecendo aos visitantes profissionais 
soluções, apoio técnico e inovação que 
lhes permita aprimorar a qualidade dos 
seus produtos destinados a esse setor.

O evento também contou com uma 
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CATEGORIAS EXPOSTAS NA FIC 2010

Categorias No de 
expositores Categorias No de 

expositores Categorias No de 
expositores

Antioxidantes 47 Agentes anti-caking 17 Agentes espumantes 27

Agentes clareadores 7 Agentes de carga 23 Agentes de coagulação 6

Colorantes 95 Fixadores de cor 15 Componentes de aditivos 
alimentícios 163

Emulsificantes 87 Enzimas 34 Flavor & aromas 211

Intensificadores de sabor 66 Agentes para 
tratamento de farinha 25 Umectantes 50

Suplementos nutricionais 121 Conservantes 95 Estabilizantes & coagulantes 86

Adoçantes 116 Espessantes 117 Amido 18

Amido modificado 20 Reguladores de acidez 49 Sorbitol 29

Substitutos de oleos e 
gorduras 24 Farinhas 2 Iniciantes de fementação 24

Oligossacarídeos 27 Proteínas vegetais 36 Congelados e alimentos frios 5

Liofilização de vegetais 
e carnes 15 Recheios 12 Condimentos 92

Produtos saudáveis 45 Especiarias 73 Produtos lácteos 61

Extratos vegetais 90 Bebidas concentradas 30 Agentes de cura 37

Produtos de soja 19 Nozes 2 Produtos do cacao 11

Chás instantâneos 19 Aditivos para ingredients 
funcionais 124 Bases para goma 5

Fibras comestíveis 40 Produtos do ovo 8 Feijão e subprodutos 3

Produtos do mel 5 Polipeptídeos 11 Alimentos e ingredients 
naturais e orgânicos 63

Culturas probióticas 8 Processamento de 
alimentos 13 Máquinas de embalagem 15

Materiais para 
embalagem 19

Máquinas para 
processamento de 
alimentos

57
Produção & tecnologia de 
aplicação de ingredients e 
aditivos alimentícios

56

Equipamentos para teste 
de alimentos 14 Revistas 26 Comércio 15

Outros 26000!!!

Food Ingredients China 2011
Data: 23 a 25 de março de 2011
Local: Shanghai Everbright Convention & 
Exhibition 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
ccpitsli@public3.bta.net.cn

área destinada aos alimentos funcionais 
e saudáveis, apresentando produtos e 
novas tecnologias desenvolvidas para 
atender a demanda desse setor. Nesse 
espaço, os visitantes puderam conhecer 
equipamentos de segurança alimentar, 
máquinas e técnicas para salvaguardar 
a segurança e a fabricação de produtos 
alimentícios saudáveis.

conGressos e 
seminários

Paralelamente a FIC 2010, foram 
realizados três ciclos de conferências 
acadêmicas, divididas em 15 tópicos, 
e mais de 20 seminários técnicos, que 
abordaram temas importantes para a 
indústria relativos à segurança alimentí-

cia, regulamentação, inovação e padrão 
técnico, etc. 

Os congressos e seminários foram 
promovidos pela China Food Additives 
and Ingredients Association, em par-
ceria com a China Health Supervision 
Association and Exchange Meeting on 
Food Additives, e com a Japan Food 
Additives Association and Japan Food 
Chemical Newspaper. De acordo com 
a organização do evento, aproximada-
mente 4.260 visitantes participaram 
das atividades realizadas nos congres-
sos e seminários.

Especialistas de sete comissões da 
China Food Additives & Ingredients 
Association forneceram serviços de 
consulta durante a realização das con-
ferências e seminários.
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