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As feiras de negócios constituem uma das principais vitrines para exibição 
e posterior comercialização de produtos e serviços. No mês de setembro, 
os profissionais do setor de alimentos e bebidas tiveram a oportunidade 
de participar da maior feira da América Latina, a Food Ingredients South 
America - FiSA, realizada entre os dias 18 a 20 de setembro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. 

Nesses três dias, o evento reuniu 11.255 profissionais do Brasil e de 
diversos países para debater temas de grande apelo para o desenvolvimento 
de novos produtos pela indústria, e a  utilização de ingredientes saudáveis. 

Considerado o principal ponto de encontro para profissionais que  
atuam na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos alimentícios, a 
FiSA apresentou os últimos lançamentos, novas tecnologias e tendências 
para o setor, que ajudarão a indústria no processo produtivo, incrementando 
as pesquisas, melhorando a qualidade dos alimentos, reduzindo custos e 
beneficiando o consumidor final. 

Nesta edição, os leitores terão a oportunidade de conhecer algumas 
das novidades apresentadas durante o evento pelas principais empresas 
expositoras do setor, através das Estrelas da FiSA!

Boa leitura!

Márcia Fani

Tate & Lyle
A Tate & Lyle é uma empresa global no 

fornecimento de ingredientes e soluções para 
os setores de alimentos e bebidas. Com cerca 
de 30 unidades fabris ao redor do mundo, a 
empresa tem uma produção em larga escala, 
podendo converter matérias-primas em ingre-
dientes diferenciados, de alta qualidade, para a 
indústria de alimentos e bebidas. Seus ingre-
dientes e soluções dão mais sabor e textura, 
são nutritivos e aumentam a funcionalidade dos 
produtos que são consumidos todos os dias 
por milhões de pessoas ao redor do mundo.

A Tate & Lyle trabalha por intermédio 
de duas unidades globais de negócios, Ingre-
dientes Alimentares Especiais e Ingredientes 
a Granel, apoiada pela divisão de desenvolvi-
mento de inovações comercial. A estratégia 
do Grupo é tornar-se a fornecedora global 
líder de Ingredientes Alimentícios Especiais 
por meio de foco disciplinado no crescimento; 
é impulsionado pelo negócio de Ingredientes 
a Granel para gerar caixa permanente para 
suportar este crescimento. 

O portfólio de ingredientes alimentícios 
inclui as marcas líderes de mercado Sucralose 
SPLENDA®, Fibra Alimentar PROMITOR™, 
Krystar®  Frutose Cristalina e Polidextrose 
STA-LITE®. A divisão de desenvolvimento 
de inovações Comercial também apoia os 
clientes no desenvolvimento de produtos 
inovadores.O time de especialista em aplica-
ção e suporte técnico trabalha em parceria 
com os clientes no desenvolvimento de novas 
formulações, realizando, inclusive, o teste de 
percepção do consumidor. 

Av. Iraí, 438 - Indianópolis
04082-001 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 5090-3950
www.tateandlyle.com

vendas.brasil@tateandlyle.com

SPLENDA® é uma marca registrada da  
McNeil Nutritionals, LCC


