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Gigante da indústria confirma presença na Feira APAS 2014
A Feira APAS 2014 será realizada sob forte influência da
Copa do Mundo de Futebol, evento que será sediado
pelo Brasil no ano que vem.  Neste contexto
futebolístico, o “time de expositores” da maior feira
mundial do setor supermercadista ganha um reforço de
peso: a gigante Bunge, que atua nos setores de
agronegócio e alimentos, renovou a participação para a
edição comemorativa de 30 anos da Feira, a ser
realizada entre os dias 5 e 8 de maio de 2014 sob o
tema “CONFIANÇA”.

Presente no Brasil há mais de 100 anos, a empresa
atua de forma integrada do campo à mesa do
consumidor – desde a comercialização de fertilizantes,
compra e processamento de grãos (soja, trigo e milho);
produção de alimentos (óleos, margarinas, maioneses,
azeite, arroz, farinhas, molhos e atomatados); serviços
portuários e até a produção de açúcar e bioenergia.  A
Bunge - uma das maiores exportadoras do país - conta
atualmente com mais de 20 mil colaboradores, que

atuam em mais de 100 unidades da empresa, espalhadas por 19 Estados do país, além do Distrito Federal.

Participação na APAS 2013

Na edição da Feira deste ano, a Bunge apresentou sete novidades das marcas Delícia, Salada, Soya, Salsaretti,
Cajamar, All Day e Cardeal, que ampliam e aprimoram a oferta de produtos da empresa ao consumidor. O
estande da Bunge foi construído com madeiras de reflorestamento e madeira prensada (reciclável), o que
alinhou o espaço ao tema da Feira, "Capitalismo Consciente", e também à Plataforma Global de
Sustentabilidade da Bunge, que contempla a redução de resíduos e de emissões - algumas das questões
relevantes para o desenvolvimento sustentável. Para mais informações sobre a Bunge, acesse
www.bunge.com.br. 

A Feira APAS 2013, que aconteceu entre os dias 6 e 9 de maio deste ano, recebeu 64.709 empresários do
setor. Ao todo, foram 550 expositores nacionais e internacionais que mobilizaram cerca de R$ 5,5 bilhões em
negócios. O evento ocupou os quatro pavilhões do Expo Center Norte, em 68 mil metros quadrados de área de
exposição. Também estiveram presentes 600 executivos internacionais de diversos países.
Legenda da foto acima: Mega estande da Bunge na Feira APAS 2012, premiado pelo POPAI Brasil
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