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Rumo a 1.000.000 hits mensais!

www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/

Site de referência no setor de alimentos e bebidas.

 » Notícias diárias
 » Pesquisa de ingredientes
 » Artigos técnicos
 » Guia de fornecedores
 » Feiras & eventos

EDITORIAL

“Ladies and gentlemen, this is the main event of the year!”
It’s time, it’s Food Ingredients South America!

Esse anúncio certamente não será proferido por 
Bruce Buffer, o conhecido apresentador do UFC, mas 
o evento é, com certeza, o mais importante do ano na 
América Latina para todos os players envolvidos no se-
tor de alimentos e bebidas.  A edição 2012, a 16a  desse 
evento, será um marco e irá bater todos os recordes: 

14.000 profissionais qualificados da indústria alimentícia, 500 marcas presen-
tes, 20.000 m2  - maior evento já realizado na América do Sul - , e presença 
de mais de 4.000 visitantes estrangeiros. Trata-se, simplesmente, do 4o maior 
evento mundial do setor!

O Guia Anual do Comprador esta em sua 14a edição e continua sendo 
a peça de referência do setor, uma posição que vem se consolidando no 
decorrer dos anos.  As dificuldades encontradas na sua montagem conti-
nuam as mesmas, repetindo-se, invariavelmente, ao longo desses últimos 
14 anos. As pessoas não fornecem os dados solicitados com a necessária 
presteza e seriedade;  porém, uma vez o Guia publicado, reclamam, dessa 
vez com incrível celeridade, das falhas encontradas, decorrentes da falta 
de qualidade dos dados... por eles fornecidos.  Aqui, mais uma vez, as leis 
de Murphy são aplicáveis i.e., quem mais costuma pechinchar valores de 
anúncio, menos atenção presta na hora de fornecer informações que serão 
publicadas graciosamente! Sob a batuta de nossa editora, a equipe editorial 
tenta sempre produzir a melhor ferramenta de consulta possível.

Boa feira e boa consulta!

Michel A. Wankenne

A revista Aditivos & Ingredientes é uma publicação 
bimestral da Editora Insumos Ltda. 
É dirigida aos processadores de alimentos e bebidas.
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Ingredientes, Guia do Comprador Aditivos & 
Ingredientes, revista Funcionais & Nutracêuticos, 
Guia do Comprador Funcionais & Nutracêuticos, 
revista Sorvetes & Casquinhas, Guia do Comprador 
Sorvetes & Casquinhas – Edição Verão e Inverno.
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