
66

A
D

IT
IV

O
S 

&
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S
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FISA 2010 SERÁ  A 
MAIOR EM 15 ANOS

A 15ª edição do maior e mais 
completo evento de ingredientes 
alimentícios da América Latina 
reunirá os principais players 
do mercado com o que há de 
mais inovador em tecnologia 
de produtos e processos para a 
produção de alimentos.  

Na esteira do crescimento da 
indústria de alimentos, que deve 
faturar 10% a mais em 2010 em 
relação ao resultado do ano passado  
(R$ 291,6 bilhões), a 15ª edição da 
Food ingredients South America 
(FiSA)  será a maior de todos os tem-
pos. Com quase 100% da área comer-
cializada e com o dobro do tamanho 
em relação a 2008, o maior e mais 
completo evento para ingredientes 
alimentícios da América Latina 
acontece de 21 a 23 de setembro, 
no Expo Center Norte, em São Paulo. 

Composta por feira e congresso 
internacional, a FiSA 2010 ocupará 
14 mil m² do Pavilhão Azul do Expo 
Center Norte, reunindo mais de 250 
expositores nacionais e internacio-
nais, com destaque para a Duas Rodas 
Industrial, principal patrocinadora 
do evento. Outras grandes empresas 
também já confirmaram presença, 
como Cargill, Bunge, M.Cassab, Corn 
Products, Purac, Tate & Lyle, Geli-
ta, Fortitech, Döhler, Solae, Alibra,  

Vogler, DSM e CNI, entre outras.
“Único evento de ingredientes 

alimentícios do País, a FiSA é funda-
mental para o desenvolvimento da in-
dústria de alimentos brasileira, uma 
vez que, além de garantir o ambiente 
ideal para transferência tecnológica, 
se configura como a melhor platafor-
ma para lançamentos, networking e 
estabelecimento de novas parcerias”, 
ressalta o gerente do evento, Cassia-
no Facchinetti. 

Sabor de bons negócios para a 
indústria alimentícia

O crescente destaque do Brasil 
no cenário econômico mundial se 
reflete, e muito, nos resultados da 
indústria alimentícia, que atingiu, 

já no final do ano passado, o maior 
percentual de participação no PIB 
(Produto Interno Bruto) dos últimos 
cinco anos: 9,3%. Como não poderia 
deixar de ser, esse otimismo contagia 
toda a cadeia de fornecedores da 
indústria de alimentos. 

As empresas expositoras da FiSA 
2010 vão para o evento com “muni-
ção” para fazer muitos negócios. Os 
mais de 250 expositores apresenta-
rão novos ingredientes, aplicações e 
processos que garantirão aos profis-
sionais da indústria de alimentos e 
bebidas uma vasta oferta de soluções 
capazes de auxiliá-los no alcance 
de metas, como reduzir custos, de-
senvolver ou aperfeiçoar produtos e 
melhorar os resultados.

O MAIOR E MAIS COMPLETO EVENTO PARA INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS DA AMÉRICA LATINA

21 - 23
SETEMbRO 2010
EXPO CENTER NORTE
SÃO PAULO - bRASIL
Horário: 13 às 21h 

Organização
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Antioxidantes, 
conservantes, co-
rantes, estabilizan-
tes, emulsificantes, 
fibras, extratos, pré-
misturas, proteínas, 
vitaminas, soluções 
em fortificação de 
alimentos e respos-
tas às demandas 
do mercado consu-
midor por menos 
sal, menos açúcar 
e mais saúde. Esses 
são exemplos da gama de opções em 
novos ingredientes funcionais ou 
simples, naturais ou sintéticos, novas 
aplicações, propriedades e processos 
que os profissionais visitantes pode-
rão conhecer durante a FiSA 2010. 

A Alibra, por exemplo, apresentará 
a mais nova empresa do grupo, Milkles  
Ingredientes, especializada em "queijo 
tipo análogo". O produto tem as mes-
mas características físicas e sensoriais 
de queijos, como a mussarela, mas 
com redução significativa de custo 
e que podem ser desenvolvidos em 
versões customizadas. Já a tradicional 
trading alemã C.E. Roeper, apresen-
tará seus hidrocolóides e produtos 
bnat, como proteínas, corantes, ceras 
e produtos para revestimentos, gomas 
especiais, produtos aromáticos natu-
rais, entre outros.

A Duas Rodas vai para a Food 
Ingredients 2010 comemorando 
seus 85 anos de mercado em clima 
de conectividade com o mundo de 
sabores em alimentos. Os visitantes 
encontrarão no estande da empresa 
atendimento personalizado somado a 
soluções de sabores para alimentos e 
bebidas dentro das mais atuais ten-
dências de consumo.

Outro destaque é a Hora Repre-
sentações, que atua no Brasil como 
representante comercial de empresas 

no exterior fabricantes de matérias-
primas para a indústria alimentícia, 
farmacêutica e de nutrição animal, 
atendendo usuários finais ou dis-
tribuidores através de importação 
direta. A empresa marcará presença 
oferecendo extensa linha de produ-
tos, entre eles corantes, espessantes, 

FISA TRAZ NOVIDADES 
E OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS PARA  A 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

aromatizantes, conservantes, gomas, 
vitaminas, óleos resina e essencial, 
especiarias e emulsificantes. 

A Fiberstar divulgará o uso do 
Citri-Fi para melhora da margem, 
qualidade, nutrição e rótulo; reten-
do água fortemente, substituindo 
parcialmente óleo, gordura, ovos e 
carne, além de ingredientes sintéti-
cos, como fosfatos, emulsificantes, 
estabilizantes e complexos sistemas 
de gomas. A Granotec do Brasil 
lançará uma nova tecnologia para a 
fabricação do tradicional pão francês, 
Hotmix. Esta tecnologia é aplicada 
em pré-misturas para pão francês e 
revolucionará a produtividade, bem 
como contribuirá com a sustentabi-
lidade do planeta.

Durante o evento, a indiana Plant 
Lipids, que está entre os maiores 
fabricantes de óleos, resinas e espe-
ciarias, oferecerá sua ampla gama 
de produtos, incluindo spray dried, 
pó ou atomizado, para emprego na 
indústria alimentícia. A também in-
diana Roha apresentará sua linha de 
corantes sintéticos e naturais alimen-
tícios, cosméticos e farmacêuticos.  

A francesa Prova, uma das mais 
tradicionais empresas do setor de 

Vem aí a 15ª edição do FiSA Awards, 
o prêmio que reconhece e prestigia as 
empresas que investem em tecnologia 
e inovação, trazendo 
novos produtos e so-
luções para a indústria 
alimentícia.  Até o dia 20 
de agosto a organização 
do prêmio terá recebido 
todas as inscrições de 
ingredientes e produtos 
alimentícios candidatos 
aos “mais inovadores” 
do biênio 2009/2010.

Depois disso, o Comitê Técnico da 
FiSA 2010, formado por profissionais da 
indústria alimentícia, associações e jor-
nalistas do setor, se reunirá para analisar 
e julgar as propostas, definindo os cinco 
finalistas em cada categoria. Em uma 
segunda reunião, após a apresentação 
dos ingredientes e produtos finalistas, 
o Comitê fará uma votação para eleger 
os campeões que serão conhecidos no 
dia 21 de setembro, durante a festa de 
abertura da FiSA 2010. 

Na última edição, a 
empresa Gelita faturou 
o prêmio de “Ingrediente 
Alimentício Mais Inova-
dor” 2007/2008, com o 
produto RTE-ICE, en-
quanto a pizza microon-
dável da Sadia levou o 
prêmio de “Produto Ali-
mentício Mais Inovador 
“em 2007/2008.

FISA AWARDS 
ELEGERÁ O 
INGREDIENTE 
E O PRODUTO 
ALIMENTÍCIOS 
MAIS INOVADORES
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produção de extratos naturais de 
baunilha, cacau, café (tostados e 
caramelizados) e substitutos de vani-
lina, mostrará sua linha de extratos 
naturais para emprego nas áreas de 
laticínios, chocolates, sorvetes, bis-
coitos, panificação e confeitos.

A Kemin apresentará na FiSA 
2010 a linha Fortium® de antioxi-
dantes naturais e a linha Shield® de 
conservantes líquidos desenvolvidos 
para prolongar a durabilidade de 
produtos de panificação e confeitaria. 
A Labonathus, juntamente com a 
francesa Roquette Freres, promoverá 
a linha de fibras solúveis - Nutriose® 
com excelente solubilidade, tole-
rância, viscosidade e estabilidade. A 
empresa também anunciará parceria 
com a inglesa TasteTech, pioneira 
na tecnologia de encapsulação de 
ácidos, aromas e edulcorantes.

A Naturex adquiriu a divisão de 
ingredientes da Natraceutical, que 
lhe permitiu aumentar seu portfólio 

PROGRAMA DE 
CONFERÊNCIAS 
DISCUTE TENDÊNCIAS 
E REÚNE EXPERTS

As tendências globais no desenvolvimento de ingre-
dientes funcionais, a melhora do sabor e da funcionali-
dade dos alimentos com alto teor de inclusão protéica, 
enriquecimento de alimentos com fibras e conceitos 
inovadores de bebidas para o mercado adulto. Estes são 
alguns dos assuntos que serão abordados nos três dias do 
programa de conferências da FiSA 2010. As palestras estão 
divididas em quatro macro-temas: Redução de Custos x 
Inovação, Saúde Intestinal, Novos Ingredientes Naturais 
e Funcionais e Ingredientes Funcionais e suas Aplicações.

O programa foi definido pelo Comitê Técnico da FiSA 
2010, que inclui especialistas de entidades do setor e 
da indústria alimentícia, entre outros profissionais. Na 
ocasião, o comitê avaliou quase 50 propostas de palestras 
considerando o fator inovação e grau de aplicação na 
indústria alimentícia.

Os interessados em participar do evento como 
congressistas, poderão adquirir o pacote completo dos 
três dias por um valor promocional, ou comprar cada 
dia ou meio período individualmente. Veja a grade no 
site, no ícone Conferências, monte a sua programação 
e inscreva-se. www.fi-events.com.br

com a adição de frutas e vegetais em 
pó, pectinas, levedura inativa seca e 
o Talin® (taumatina), um ingrediente 
multifuncional que realça sabor e 
mascara dulçor e amargor. 

A Rousselot apresentará novas 
aplicações do Peptan, como a nova 
goma de mascar da beleza, já que a 
ingestão de colágeno melhora a saú-
de da pele; bolo, seguindo tendência 
saudável, sendo reduzido em gordura, 
açúcar e calorias; e barras de prote-
ínas, com a melhor combinação de 
aminoácidos essenciais. Já a Scelta 
apresentará um concentrado de cogu-
melos que é um potencial substituto 
do glutamato monossódico. A empre-
sa aumentou seu leque de produtos 
com aromatizantes de cogumelo em 
pó ou líquido, todos com a função de 
realçar o sabor natural de qualquer 
prato e diminuir o uso de sal.

A Specialty Enzymes mostrará 
o lado ecologicamente correto de 
sua linha de enzimas nutricionais 

e industriais, que podem ser solu-
ções biológicas na saúde humana 
e animal, mas também agir como 
catalisadores ambientalmente res-
ponsáveis de produtos industriais. O 
destaque da Solae é a apresentação 
do Supro® XF, uma linha de proteí- 
nas isoladas de soja de alta tecno-
logia, que confere excelente sabor 
e funcionalidade a bebidas prontas 
e em pó de alto teor protéico, nos 
segmentos de nutrição esportiva, 
nutrição clínica e controle de peso.

A Tate & Lyle apresentará sua linha 
especial de fibras solúveis Promitor™,  
com o desafio de não modificar o 
sabor ou a textura dos alimentos. 
O portfólio inclui ainda, a sucralose 
Splenda®, polidextrose STA-Lite®, 
Tate & Lyle Fairtrade Sugar e Lyle’s 
Golden Syrup, Bio-PDO™, Ethylex®, 
amidos para papel STA-Lock®, além 
de ingredientes essenciais, como fru-
tose, açúcar, ácido cítrico e amidos 
modificados e básicos. 


