
80 | food service news

EVENTOS | por Redação

A  
Fipan 2017 – Feira Internacional 
da Panificação, Confeitaria e Va-
rejo Independente de Alimentos, 
maior feira setorial da América 

Latina, aconteceu no fim do mês de julho, 
do dia 25 ao 28, no Expo Center Norte, em 
São Paulo. O foco principal dos lançamen-
tos dos expositores foram os mercados que 
resistem à crise econômica.

Promovido pelo SAMPAPÃO – sigla que 
congrega os Sindicato e Associação dos In-
dustriais de Panificação e Confeitaria de 
São Paulo e o Instituto do Desenvolvimen-
to da Panificação e da Confeitaria de São 
Paulo, o evento contou com a apresentação 
de muitas novidades para o segmento. De 
acordo com Antero José Pereira, presidente 
da entidade, o balanço foi positivo.

Fipan 2017 salienta 
a importância da 
renovação das empresas 
em tempos de crise

Sucesso 
de público e 
de vendas
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“Foi uma das 
melhores Fipan 
que promovemos”, 
afirmou Antero José 
Pereira, presidente 
da SAMPAPÃO

OPORTUNIDADE

Para Flávia Ferreira, gerente de marke-
ting da Bunge Brasil, a Fipan é uma ótima 
oportunidade de mostrar os diferenciais da 
marca e de trocar experiências. “Os visitan-
tes vão até à Fipan para se atualizarem e co-
nhecerem o que o setor oferece de melhor 
e mais moderno. É uma forma eficiente de 
buscar conteúdo relevante e buscar inspi-
rações. Tudo o que levamos para a Fipan 
foi pensando em como entregar isso aos 
nossos parceiros, levando novidades que re-
almente façam a diferença. O reflexo disso 
é a incrível receptividade que tivemos do 
público”, disse.

A profissional ressaltou que a Fipan é uma 
forma de valorizar a arte dos transformadores.

”Pensando nisso, o espaço da Bunge na 
Fipan 2017 reproduziu o mais moderno 
conceito em padarias, expondo os pães, 
salgados e doces como verdadeiras ‘joias’, 
valorizando o trabalho e a arte de padeiros 
e confeiteiros que, aliada a ingredientes de 
qualidade, resulta em produtos cada vez 
melhores para os consumidores”, salientou.

Flávia também frisou que a feira foi uma 
oportunidade excelente de apresentar o 
portfólio de soluções completas da empre-
sa para o público do evento. De acordo com 

“Foi uma das melhores Fipan que promo-
vemos, e o sucesso de público e de vendas 
demonstrou que, apesar da crise, todos os 
panificadores e empresários do varejo inde-
pendente de alimentos buscam saídas para 
renovar sempre”, afirma. “A confeitaria foi 
um dos grandes destaques, assim como a 
pizza e a fermentação natural”, salientou.

Conforme o profissional ressalta, esse 
setor hoje, bem como todo o mercado bra-
sileiro, está em crise. No entanto, de acordo 
com ele, a crise é menos sentida nesse seg-
mento, uma vez que o pão é um alimento 
que se encontra na mesa de todos. Ele fri-
sa que, mesmo havendo uma redução nas 
compras feitas no segmento, a panificação 
continua oferecendo um produto básico de 
qualidade na mesa dos brasileiros.

Segundo Pereira, para se destacar na área, é 
necessário “oferecer sempre produtos diferen-
ciados ao seu consumidor e prestar atenção 
nas necessidades do cliente para mantê-lo a 
par de toda a qualidade nutricional que existe 
no pão e em tudo que é comercializado nas 
panificadoras”, frisa ele, que finaliza contando 
os planos para a feira em médio e em longo 
prazo. “Mostrar sempre toda a tecnologia, in-
sumos e novidades em alimentação vindas do 
mundo todo. A feira deverá crescer ano a ano 
com novidades que incrementem o setor”.
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ela, a marca está sempre antenada com as 
necessidades do setor e com os novos há-
bitos dos consumidores. Por isso, a Bunge 
trouxe no último semestre três novidades 
para o setor de food service.

“Suprema Fibras: farinha integral que 
alia versatilidade na aplicação a um exce-
lente rendimento. Ideal para o uso em pães, 
bolos e pizzas, o produto permite adição 
de diversos grãos, aplicação em diferentes 
receitas e uma modelagem variada, possi-
bilitando que padarias e confeitarias entre-
guem produtos de maior valor agregado ao 
mercado e, consequentemente, mais qua-
lidade para o consumidor final, que presta 
cada vez mais atenção aos benefícios dos 
produtos integrais para a saúde; Nova Mar-
garina Gradina Croissant Sabor Manteiga: 
margarina profissional com sabor e aroma 
de manteiga e consistência adequada na 
manipulação da massa, que permite aos 
profissionais de panificação e confeitaria 
maior facilidade na aplicação em receitas 
de massas semifolhadas, como croissant e 
daneses. A principal vantagem da inovação 
é oferecer sabor de manteiga no produto 
final e facilitar o processo de produção das 
massas, que só a margarina traz às receitas; 
Soya algodão: o óleo destinado ao setor pro-
fissional é rico em Ômega 6, ácido graxo es-
sencial que, combinado a uma alimentação 
balanceada, auxilia no bom funcionamento 
do organismo. O produto tem sabor e odor 
neutros e é resistente a altas temperaturas. 
O lançamento proporciona frituras sequi-
nhas e crocantes”, relatou.

A marca levou para dentro do seu estan-
de a Academia Bunge, que, conforma a pro-
fissional ressalta, é “um centro de capacita-
ção de profissionais que tem como objetivo 
impulsionar o desenvolvimento do setor de 
panificação, confeitaria e restaurantes”. 

“Os chefs da Academia Bunge preparam 
receitas “live”, desenvolvidas especialmen-
te para a Fipan, mostrando como transfor-
mar matérias-primas de qualidade em pro-
dutos de alto valor agregado. 

Nossa participação na Arena do Confei-
teiro, através da nossa marca Gradina, tam-
bém foi um ponto alto. O Chef Luiz Farias, 
eleito em 2016 pelo UIBC (Union Internatio-
nale de la Boulangerie et Confiserie) como 
o melhor Pâtissier do mundo e autor do 
livro Evolução e História da Panificação e 
Confeitaria Brasileira, ministrou duas pa-
lestras no espaço: ‘Fluxo de Produção na 
Confeitaria’ e ‘O Mundo da Massa Folhada 
e Semifolhada’, contou.

IMPORTÂNCIA

“Ficamos um ano sem participar da fei-
ra e retornamos em 2017, mas sabemos 
da importância e peso que a feira tem 
perante o universo de confeitaria. No ano 
em que completamos 55 anos de história, 
precisávamos estar presentes para mostrar 
a forma da marca e também os nossos pro-
dutos ao mercado. Nosso balanço da feira 
foi positivo quanto ao movimento, recebe-
mos bastantes clientes, e a nossa área de 
treinamentos estava sempre lotada e com 
fila de espera para participar. Venda efeti-
va no local não tivemos, mas foi possível 
fazer bastantes contatos que estão em fase 
de amadurecimento e conhecimento da 
marca, então, no geral, foi positiva a expe-
riência de 2017”, ressaltou Marcel Torres 
Felipe, diretor comercial e de marketing 
da Áurea Alimentos.

O profissional ressalta que o diferencial 
da marca na feira, além dos produtos, foi a 
sala de treinamentos. “Tínhamos três chefs 
confeiteiras dando curso de bolo de pote 
artístico, bolo Glow Cake e pizzas doces e 
salgadas. Durante os quatro dias de feira, 
treinamos 360 pessoas de forma gratuita. 
Esses treinamentos, além de ressaltar a 
qualidade e nobreza do nosso produto, per-
mitem que pessoas que estão iniciando no 
ramo ou até mesmo aquelas que já estão 
no mercado há mais tempo conheçam no-
vas técnicas e também a melhor forma de 
utilizar o nosso produto e trazer mais re-
sultados e rentabilidade para o seu negócio. 
Não temos dúvida de que essa sala de trei-
namentos foi o diferencial e o que atraiu o 
grande público para o nosso espaço”, disse.

Para ele, participar da feira é importante 
para mostrar ao mercado de panificação e 
confeitaria a linha de produtos da marca e 
a forma como a organização pode ajudá-lo 
no dia a dia de trabalho a ser mais eficiente 
e ter rentabilidade sem perder o sabor do 
produto feito em casa.

“Estar na feira é estar aberto a oportuni-
dades, abertura de novos clientes, expan-
são de mercado, além de estreitar relacio-
namento e divulgar a marca para pessoas 
especialistas que estão ali em busca do me-
lhor produto”, afirmou. “Participamos nos 
anos de 2013, 2014, 2015 e 2017”, salientou.

PARTICIPAÇÃO

Para Marco Paulo Pereira Henriques, ge-
rente de Marketing Duas Rodas, a Fipan é 
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uma referência para profissionais e orga-
nizações que buscam novidades em produ-
tos e tecnologias.

“Na edição de 2017, a Duas Rodas parti-
cipou com as marcas Selecta Chocolates e 
Mix, que atuam, respectivamente, nos mer-
cados de chocolate e confeitaria. Com a Se-
lecta Chocolates, patrocinamos a Arena do 
Confeiteiro, pois acreditamos na proposta. 
As pessoas estão cada vez mais interessadas 
em se profissionalizar e procurar aprendi-
zado junto com as marcas em que confiam. 
O público que participou das nossas aulas 
na arena era bastante focado, e o resultado 
realmente ficou dentro do que esperáva-
mos”, destacou ele.

De acordo com o profissional, a recepti-
vidade do mercado às atrações da empresa 
durante a feira superou as expectativas. 

“A participação do público foi excepcio-
nal em nossas aulas da Selecta Chocolates, 
ministradas pelo nosso Chef Chocolatier 
Ricardo Campos. Foram seis aulas com de-
monstrações de técnicas e degustações, e 
em todas registramos o número máximo 
de inscrições, inclusive com lista de espera. 
O Chef Ricardo, considerado o melhor Chef 
Patissier do Brasil pelo prêmio Baker Top 
Padaria 2000, apresentou desde receitas 
mais simples, como trufas e barrinhas re-
cheadas, ensinando técnica de derretimen-
to e de temperagem, até as mais sofistica-
das, como os entremets com combinações 
de sabores e a famosa cobertura glaçada, 
além de sobremesas como verrines e panna 
cottas. A nossa marca Mix, voltada ao seg-
mento de confeitaria, também ofereceu au-
las com o Cake Designer Lucas Piubelli, que 
encantou o público com a apresentação de 
tendências para o mercado brasileiro. Espe-
cialista em pasta americana, Lucas Piubelli 
ficou em 1º lugar no programa “Batalha dos 
Confeiteiros - América Latina”, é autor do 
livro “Pernambuco - Rendas e Arte em Açú-
car”, além de ministrar cursos, consultorias, 
treinamentos e participar de diversos pro-
gramas de televisão nacionais e internacio-
nais. Outro destaque da nossa participação 
na FIPAN 2017 foi a parceria com a LPG - Le 
Petit Gourmet, que produziu em seu estan-
de minibases de tortas com as ganaches e 
chocolates da Selecta. Por dia, as empresas 
ofereceram 1.500 degustações gratuitas. Os 
visitantes encontraram uma área para pro-
dução de tortas ao vivo”, relatou. 

Para Henriques, a Fipan é um ótimo es-
paço para reforçar o posicionamento das 
marcas Selecta Chocolates e Mix que, como 
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Chefs da Academia 
Bunge revelam particu-
laridades das cozinhas 
e dos produtos
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ele ressalta, “têm recebido fortes investi-
mentos em inovação e ampliação de por-
tfólio com o objetivo de reforçar o nosso 
crescimento no segmento de food service, 
tanto nas áreas de panificação e confeitaria, 
como também no mercado de chocolates. A 
feira é um excelente espaço para divulgar 
nossos lançamentos de produtos e também 
compartilhar conhecimento técnico com o 
público à procura de novidades e aperfeiço-
amento”, finalizou.

HISTÓRIA

A Mult-Grill participou da Fipan pelo sé-
timo ano consecutivo. Para Cíntia Macedo, 
diretora de marketing da empresa, estar na 
feira contribui para o fortalecimento do po-
sicionamento da marca no setor.

“A participação da Mult-Grill na Fipan foi 
muito importante e positiva. Nela conse-
guimos demonstrar nossos equipamentos, 
o processo de funcionamento e, assim, con-
quistamos novos clientes. Também tivemos 
a oportunidade do contato direto com nos-
sos parceiros e clientes, ouvimos sugestões 
e, para atender as necessidades expostas, 
em breve estaremos com novos equipamen-
tos no mercado”, salientou ela. “Com um 
stand de 32m², levamos para a Fipan nossas 
quatro linhas de equipamentos (Premium, 
Platinum, Glass e Charbroiler) para grelhar 
ou defumar (carnes, peixes, legumes etc), 
preparar ovos e omeletes sem gordura, de-
liciosos lanches e também suculentos espe-
tinhos, linguiças e salsichas”, destacou.

RESULTADOS

Ricardo Cotta, diretor de Novos Negó-
cios e Relações Institucionais da Itambé, 
afirmou que a participação da empresa na 
feira rendeu bons frutos. “A feira, que é a 
mais importante para o segmento de pani-
ficação do país, ajudou a nossa companhia 
a dar mais um passo em relação ao objeti-
vo de transformar a empresa em uma re-
ferência de produtos lácteos no food servi-
ce”, afirmou. “A Itambé, uma das maiores 
empresas nacionais do setor lácteo, lançou 
na Fipan 2017 cinco novos produtos: os 
Compostos Lácteos Panificação, Culinário, 
Fortificado e Sorveteria, além do Doce de 
Leite Bag. Os produtos são versáteis, pos-
suem diversas aplicações e podem render 
ao mercado de food service bons resulta-
dos nos negócios por conta de suas carac-
terísticas”, ressaltou ele.

Esta foi a primeira vez que a marca par-
ticipou da Fipan. Cotta frisou que o evento 
foi excelente e que a feira proporciona a 
aproximação de diferentes frentes de mer-
cado como empresas do setor, boleiras, con-
feiteiros, chefs e empresário do segmento. 

“Na feira, também conseguimos estreitar 
relacionamento com as organizações do se-
tor e com o consumidor final, duas pontas 
de extrema importância para o desenvolvi-
mento assertivo dos nossos produtos”, disse.

RETORNO

“A Fipan 2017 terminou com saldo muito 
positivo para a Kerry e para a marca Golden 
Dipt. A edição 2017 da Fipan trouxe a Arena 
do Confeiteiro como um espaço diferencia-
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 “Foi possível fazer bastantes 
contatos que estão em fase 
de amadurecimento e co-
nhecimento da marca, então, 
no geral, foi positiva a expe-
riência de 2017”, ressaltou 
Marcel Torres Felipe, diretor 
comercial e de marketing da 
Áurea Alimentos
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do com o público, por meio de aulas-show 
e performances apresentadas por chefs 
confeiteiros. Por meio da sua marca Golden 
Dipt, a Kerry, empresa de Taste&Nutrition, 
decidiu apoiar essa iniciativa por acreditar 
que o segmento de confeitaria, dentro do 
segmento abordado pela Fipan, é uma ex-
celente oportunidade de gerar maior valor 
agregado para os estabelecimentos e para 
os consumidores finais, gerando uma ex-
periência de consumo única. Com uma 
comunicação direta com o público-alvo - 
participantes de diversas regiões do Brasil, 
desde proprietários de estabelecimentos, 
confeiteiros, boleiras, bem como empreen-
dedores em fase de implantação de novos 
negócios - levamos informações sobre Ten-
dências de Mercado e demonstramos pos-

síveis aplicações dos produtos Golden Dipt 
em técnicas modernas de decoração de bo-
los e sobremesas”, afirmou Gerson Botelho-

-Sales Manager–Bakery.
De acordo com o profissional, o objetivo 

maior da empresa na participação na Arena 
do Confeiteiro foi dar maior visibilidade à 
marca Golden Dipt® como uma das mais 
jovens plataformas da Kerry em produtos 
para o food service no Brasil, especializada 
no setor de panificação e confeitaria. 

“Em nossos horários, apresentamos o nos-
so lançamento, o GoldenLac, um alimento 
em pó, substituto do leite nas receitas de 
panificação e confeitaria. O GoldenLac re-
duz custo nas receitas; simplifica a arma-
zenagem; realça o sabor lácteo; melhora a 
padronização e aumenta a conservação dos 
produtos. Esse produto promete”, salientou. 

“Sendo hoje a panificação e confeitaria mais 
que um estabelecimento de pães e bolos - 
um verdadeiro Centro Gastronômico - e a 
Kerry uma indústria que oferece soluções 
aos diversos segmentos de alimentos e be-
bidas, precisamos caminhar próximo dessa 
oportunidade, e a Fipan é “A” oportunidade 
de comunicação, com um público de mais 
de 60 mil profissionais, em apenas quatro 
dias de feira”, frisou. 

Para Flávia Ferreira, geren-
te de marketing da Bunge 

Brasil, a Fipan é uma ótima 
oportunidade de mostrar 

os diferenciais da marca e 
de trocar experiências 



88 | food service news

EVENTOS

“O espaço da Bunge na Fipan 2017 
reproduziu o mais moderno conceito 

em padarias, expondo os pães, 
salgados e doces como verdadeiras 

‘joias’, valorizando o trabalho e a 
arte de padeiros e confeiteiros que, 
aliada a ingredientes de qualidade, 

resulta em produtos cada vez 
melhores para os consumidores”, 
afirmou Flávia Ferreira, gerente de 

marketing da Bunge Brasil

A Kerry participou da Fipan nas edições 
de 2013, 2014 e 2015, sendo que na de 2014 
foi o lançamento da marca Golden Dipt.

PROPÓSITO

A Ultragaz foi uma das empresas partici-
pantes do evento. A organização ressaltou 
que a Fipan, que reúne empresários do país 
inteiro, é mesmo importante para o seg-
mento de panificação.

“A Ultragaz, inclusive, teve a oportunida-
de de encontrar muitos de seus clientes de 
fora do estado de São Paulo conferindo as 
novidades da feira. Para nós, a Fipan está ali-
nhada ao nosso propósito de ser referência 
em propostas e serviços para os segmentos, 
não só de padarias, mas também dos demais 
ligados à alimentação”, salienta a marca.

A Ultragaz expôs as suas soluções para 
o setor e, de acordo com a empresa, a par-
ticipação trouxe grande visibilidade, “des-
pertando o interesse dos profissionais de 
padarias em conhecer mais sobre como 
utilizar o gás GLP no seu negócio. Nosso 
objetivo é ser reconhecida com uma em-
presa que oferece aos comércios e servi-
ços soluções eficientes, com tecnologia 
aplicada à necessidade do cliente, que 
otimize gastos e contribua para o cresci-
mento dos negócios”, afirma.

A empresa participou da Fipan pela pri-
meira vez no ano passado e, no segundo 
ano consecutivo de participação, já teve um 
bom resultado: gerou volume significativo 
de leads e fez importantes contatos com os 
profissionais do ramo. 

“Além disso, a feira teve papel fundamen-
tal para comunicarmos nosso posicionamen-
to: ser uma empresa com soluções de ener-
gia e não apenas uma fornecedora de gás.

Participar da feira também foi importan-
te para a exposição do Ultrapronto, nosso 
sistema completo de gerenciamento de gás, 
pelo qual a Ultragaz se encarrega de todas 
as etapas do processo, desde a consultoria 
energética e a adequação do ambiente até 
o abastecimento e gerenciamento completo 
do gás no cliente. A ultraprodutividade em 
pizzarias também ganhou destaque na feira, 
principalmente para aqueles que escolhe-
ram inserir a realidade da pizza em sua pa-
daria. Com essas soluções, conseguimos nos 
posicionar de forma eficaz e objetiva como 
a melhor e mais completa opção de energia 
para o comerciante. A participação na Fipan 
foi fundamental para estreitarmos nossa re-
lação com o cliente”, finaliza a marca.

EVENTO

A Fipan é patrocinada pela Souza Cruz 
e tem como apoiadores Sindustrigo, AI-
PESP, ABIP, FIESP, Confederação Intera-
mericana da Indústria do Pão (CIPAN), 
International Union of Bakers and Con-
fectioners (UIBC) e a São Paulo Conven-
tion & Visitors Bureau. É promovida pelo 
Sampapão e organizada pela Seven.

Em relação aos eventos paralelos, a FI-
PAN Pizza Roldão é patrocinada pela Rosa 
Branca Food Service (Correcta), Nita Ali-
mentos (Moinho Paulista), Anaconda Fa-
rinha de Trigo, Aurora e Nestlé, e a Arena 
do Confeiteiro pela Rich’s – Nita Alimentos 
(Moinho Paulista), Fleischmann (AB Brasil), 
Golden Dipt (Kerry), Gradina (Bunge) e Se-
lecta (Duas Rodas).

FEIRA INTERNACIONAL DA PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA 
E VAREJO INDEPENDENTE DE ALIMENTOS (FIPAN)
www.fipan.com.br
SINDICATO E ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE 
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE SÃO PAULO E 
INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO DA PANIFICAÇÃO 
E DA CONFEITARIA DE SÃO PAULO (SAMPAPÃO)
www.sindipan.org.br
ULTRAGAZ
www.ultragaz.com.br
ÁUREA ALIMENTOS
www.aureaalimentos.com.br
DUAS RODAS
www.duasrodas.com
MULT-GRILL
www.multgrill.com.br
ITAMBÉ
www.itambe.com.br
KERRY
www.kerrygroup.com
BUNGE BRASIL
www.bunge.com.br




