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Saborear a vida e contar histórias através do paladar é muito 
mais do que criar ingredientes e receitas. É romper fronteiras 
e unir o mundo, celebrando toda a sua diversidade, buscando 
sempre o aprimoramento através do conhecimento e da troca 
de experiências. E 2022 traz um ano inteiro de oportunidades 
de interação, em que as feiras e os eventos têm fundamental 
importância.

A campanha de vacinação trouxe alívio ao distanciamento 
imposto pela pandemia iniciada em 2020, mas ela ainda 
resiste ancorada nas variantes do vírus original. Mas a 
resiliência humana unida à transformação digital encontrou 
caminhos para superar dificuldades e nos manter unidos, 
juntos mesmo à distância.

Assim, entre eventos presenciais, online e híbridos, são 
muitas as oportunidades que podem abrir portas e atrair 
novos negócios, criando um ambiente de colaboração que é 
uma das chaves para o sucesso.

Nesse calendário você vai encontrar as principais feiras do 
setor no Brasil e no exterior, com todas as informações, mês 
a mês, para que você se organize e participe desse verdadeiro 
laboratório de ideias e possibilidades.

Pronto para começar?

Boa leitura e até mais!



Março
7: Cake Awards

8 a 12: Natural Products 
Expo West

8 a 11: Foodex Japan

10 a 12: Feria Internacional 
Del Helado Y La Paleta

12 a 16: SIGEP

15 a 17: Expomeat

15 a 17: Food Ingredients 
China (FIC)

21 a 23: Super Rio Expofood



Cake Awards
Online

Data: 7 de março, a partir das 20h
Local: Youtube

A segunda edição do Cake Awards premiará 
os maiores talentos da confeitaria artística 
brasileira em um evento online no dia 7 de 

março, que será transmitido ao vivo, a partir 
das 20h, diretamente do estúdio montado no 

Boulevard JK, em São Paulo.
No total são 14 categorias. Na noite do evento, 
o Cake Awards 2022 prestará uma homenagem 
ao centenário da Semana de Arte Moderna, que 

ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 
1922, e que é também o tema da categoria “O 

Bolo do Ano Cake Awards”.
Este é o maior prêmio do evento com 
tema específico, e o vencedor desta é 

automaticamente convidado para fazer parte 
da academia Cake Awards como jurado e 

apresentador no próximo evento.

Mais informações

Natural Products Expo West
Presencial

Data: 8 a 12 de março
Local: Anaheim Convention Center 

(Califórnia, USA)

Considerada uma das mais 
importantes feiras de produtos naturais 

orgânicos e saudáveis de alimentos 
e bebidas, mas também do varejo em 

geral.
O evento é perfeito para a introdução 

de novos produtos no mercado, 
geração de leads, reconhecimento da 

marca e expansão da distribuição. Atrai 
tanto compradores de grande porte do 

mercado varejista quanto pequenos 
varejistas independentes. 

Mais informações

Foodex Japan
Híbrido

Data: 8 a 11 de março
Local: Makuhari Messe  Event  Hall 

(Chiba, Japão)

Uma das maiores exposições 
internacionais de alimentos e 

bebidas da Ásia, a feira procura criar 
oportunidades que resultem em 

soluções para problemas globais de 
alimentação. O formato híbrido vai 

combinar exibições virtuais e físicas 
entre os mais de 1 mil expositores, 5 

mil produtos de 37 categorias.

Mais informações

Março

https://www.cakeawards.com.br
https://www.expowest.com/en/home.html
https://www.jma.or.jp/foodex/en


Feria Internacional Del Helado 
Y La Paleta

Presencial

Data: 10 a 12 de março
Local: Guadalajara, México

Com foco estritamente empresarial, 
este grande evento promete mostrar 

as tendências que guiarão as próximas 
estações no setor de sorvetes, 

sobremesas frias e outros interesses do 
segmento, com exposição de produtos, 

matérias-primas e ingredientes, 
maquinário para fabricação de sorvetes 
e sistemas de refrigeração. E, ainda, a 

Academia do Sorvete, com conferências, 
cursos e palestras com diversos 
profissionais renomados da área.

Mais informações

SIGEP
Presencial

Data: 12 a 16 de março
Local: Rimini Fiera (Rimini, Itália)

O 43º Salão Internacional da Sorveteria, 
Pastelaria e Panificação Artesanais 

é uma das principais exposições 
europeias do ramo.

O mega evento é dividido em seções 
temáticas com as grandes novidades 

em matérias-primas e ingredientes 
compostos, além de decoração, 

serviços, sistemas e equipamentos para 
sorveterias, pastelarias e panificadoras.

Tudo isso e ainda concursos 
internacionais, seminários e cursos de 

atualização.

Mais informações

Expomeat
Presencial

Data: 15 a 17 de março
Local: Pavilhão de Exposições Anhembi 

(São Paulo, Brasil)

A edição de 2022 será mais uma vez uma 
plataforma de oportunidades, desta vez 

com foco na conexão dos fornecedores com 
produtos e serviços relacionados ao mercado de 

processamento da proteína animal.
A feira contará com mais de 400 marcas 

nacionais e internacionais e uma estimativa de 
7.800 visitantes, sendo 96% deles com perfil real 

de decisor de compra.
Nove eventos paralelos acontecerão durante a 
feira, entre eles o Congresso Latino-Americano 
de Refrigeração por Amônia, o Meat Ingredients, 

o SavCarne – Salão do Varejo da Carne, Meat 

Show e a quinta edição do Prêmio Carne Forte.

Mais informações

Março

http://www.feriadelhelado.org/index.php
https://www.sigep.it/
https://www.expomeat.com.br/home-pt


Março
Food Ingredients China (FIC)

Presencial

Data: 15 a 17 de março
Local: National Exhibition and 

Convention Center (Shanghai, China)

Perfeito para quem está de olho no 
comércio internacional, o FIC é o maior 

evento da indústria de ingredientes 
e aditivos alimentícios da Ásia. Na 

última edição, em 2019, foram 1.560 
expositores em uma área de 140 mil 
metros quadrados e mais de 50 mil 

visitantes.
Em 2022, haverá ainda muitas 

atividades, como lançamento de 
novos produtos e tecnologias, fóruns 

acadêmicos e palestras.

Mais informações

Super Rio Expofood
Presencial

Data: 21 a 23 de março
Local: Riocentro (Rio de Janeiro, Brasil)

Um dos eventos mais completos do 
setor alimentício retorna trazendo as 
principais novidades para quem não 
quer perder a oportunidade de fazer 
novos negócios, do fornecedor de 

orgânicos ao pão artesanal, da cozinha 
industrial ao cafezinho.

Mais informações

https://www.b-for.com/events/fic-2022
https://sretradeshow.com.br/


Abril
3 a 4: Natural & Organic 
Europe

4 a 7: Alimentaria 
Barcelona

12 a 14: Anufood Brazil

23 a 25: Dreams Candy

26 a 29: Jornada Técnica de 
Alimentação



Natural & Organic Products 
Europe
Presencial

Data: 3 e 4 de abril
Local: Centro de Exposições ExCel 

London (Londres, UK)

O evento vai reunir mais de 700 
expositores com produtos inovadores 

ecologicamente corretos, sustentáveis, 
naturais e orgânicos em alimentos, 

bebidas, beleza, autocuidado e bem-
estar. A feira é conhecida por ser um 

dos mais importantes encontros entre 
varejistas e distribuidores de todo o 

Reino Unido e do mundo, onde é possível 
conhecer, em primeira mão, os produtos 

que mais serão vendidos no futuro.

Mais informações

Alimentaria Barcelona
Presencial

Data: 4 a 7 de abril
Local: Gran Via Venue
(Barcelona, Espanha)

Para fomentar as oportunidades de 
negócios nesta edição, a feira apresenta 
um novo conceito de apresentação dos 
expositores e atividades, agrupados em 

dez mostras: Grocery Foods, International 
Pavilions, Lands of Spain, Intercarn, Interlact, 

Expoconser, Restaurama, Snacks, Biscuits 
& Confectionery, Mediterranean Foods e 

Alimentaria Trends.
A feira pretende repetir o sucesso da última 

edição em 2018, quando foram cerca de 
4.500 marcas expositoras em uma área de 

100 mil m² e mais de 150 mil visitantes.

Mais informações

Anufood Brazil
Presencial

Data: 12 a 14 de abril
Local: São Paulo Expo

(São Paulo, Brasil)

A terceira edição da Feira Internacional 
Exclusiva para o Setor de Alimentos 
e Bebidas é considerada como uma 

vitrine completa para produtos 
nacionais e internacionais relacionados 
a food service, hotelaria e alimentação 

fora do lar.
Serão 14 países expositores 

totalizando mais de 600 marcas em 
nove pavilhões internacionais, três 

auditórios para palestras e workshops, 
e 25 atrações e experiências somando 

60 horas de conteúdo.

Mais informações

Abril

https://www.naturalproducts.co.uk
https://www.alimentaria.com/en
http://www.anufoodbrazil.com.br


Abril
Dreams Candy

Presencial

Data: 23 a 25 de abril
Local: Gran Palazzo

(Passo Fundo, RS, Brasil)

O evento promete trazer um novo 
conceito em congresso de confeitaria e 

decoração, com renomados profissionais 
da área. Telões farão a transmissão ao 
vivo da vasta programação com aulas-

show que apresentarão novas técnicas e 
tendências, e palestras motivacionais, de 
empreendedorismo e identidade visual.

Mais informações

Jornada Técnica de 
Alimentação

Presencial

Data: 26 a 29 de abril
Local: Clube Tiro e Caça

(Lajeado, RS, Brasil)

Durante quatro dias, a quarta edição da 
Jornada Técnica de Alimentação abordará 

assuntos como qualidade, inovação, 
pesquisa, desenvolvimento e legislação em 
palestras, workshops, seminários e Meeting 

Empresarial. 
Simultaneamente, o Salão Expositor 

contará com a presença de representantes 
de marcas de ingredientes, aromas e 

soluções, máquinas e equipamentos, além 
de vários produtos e serviços para uma 

interação estratégica entre fornecedores e 
profissionais do setor alimentício.

Mais informações

https://www.dreamscandy.com.br
https://www.jornadaalimentaacao.com.br


Maio
02 a 13: Vitafoods Europe

11 a 13: Tecnofrigorífico

16 a 19: APAS Show

18 a 22: Food Ingredients 
Vietnam

19 a 22: Expo Cakes Brasil

24 e 25: NIS: Nutri 
Ingredients Summit

26 a 29: Candy & Cake 
Show

29 a 31: Africa Food 
Manufacturing & Fi Africa



Vitafoods Europe
Híbrido

Data: 02 a 13 de maio
Local: Palexpo (Geneva, Suíça)

Mais de 25 mil especialistas estarão 
reunidos em um dos maiores eventos 

nutracêuticos do mundo. Serão mais de mil 
marcas expositoras reunindo pessoas de 

pelo menos 120 países.
Criada em 1997, a feira cobre toda a 

cadeia de suprimentos nutracêuticos, 
com exposições, conferências e eventos 
de networking que criam o ecossistema 

perfeito para que as empresas prosperem e 
criem colaborações valiosas de longo prazo.
Em 2022, terá formato híbrido, alcançando 
um público ainda maior do que nos anos 

anteriores, com eventos simultâneos online 
e presenciais em Genebra.

Mais informações

Tecnofrigorífico
Presencial

Data: 11 a 13 de maio
Local: Centro de Eventos do Ceará 

(Fortaleza, Brasil)

A 12ª Feira da Indústria e 
Processamento de Carnes, Aves, 

Pescados, Logística e Automação 
contará com a participação de empresas 
expositoras nacionais e internacionais, 
visando aumentar a integração entre 
as marcas e seus clientes, gerando 
mais oportunidades de negócios e 

fomentando parcerias.

Mais informações

APAS Show
Presencial

Data: 16 a 19 de maio
Local: Expo Center Norte

(São Paulo, Brasil)

O evento é um dos maiores 
acontecimentos do ano para o varejo. 
Em sua 36ª edição reunirá alguns dos 
principais representantes da cadeira 
de alimentação e bebidas, além de 

equipamentos e serviços da América 
Latina, estimulando um intercâmbio 

internacional para uma forte retomada 
de negócios em 2022.

Mais informações

Maio

https://www.vitafoods.eu.com/en/home.html
https://www.tecnofrigorifico.com.br
https://apasshow.com/


Food Ingredients Vietnam
Presencial

Data: 18 a 22 de maio
Local: Saigon Exhibition and 

Convention Centre (Saigon, Vietam)

A única exposição dedicada a 
ingredientes alimentícios na região que 
reunirá os líderes de alimentos, bebidas 

e ingredientes naturais.
Os três dias de aprendizado devem 

reunir mais de 150 expositores e um 
público estimado de 5 mil pessoas.

Expo Cakes Brasil
Presencial

Data: 19 a 22 de maio
Local: Centro de Convenções Expo D. 
Pedro (Campinas, São Paulo, Brasil)

O Expo Cakes Brasil é o único evento de 
confeitaria artística no Brasil, reunindo 

feira de confeitaria, panificação, 
gastronomia, festas e artesanato com 

rodada de aulas.
A ideia é reunir profissionais, 

renomados, iniciantes e alunos com 
investidores e empreendedores, com 

exposição, palestras, workshops e 
concurso de bolos artísticos com 

participantes nacionais e estrangeiros.

Mais informaçõesMais informações

NIS: Nutri Ingredients Summit
Híbrido

Data: 24 e 25 de maio
Local: Transamérica Expo Center

(São Paulo, Brasil)

O NIS é um congresso técnico, feira de negócios e 
experiências multissensoriais sobre ingredientes, 

exposição sobre inovações, tecnologias e 
tendências para ingredientes e nutrição com foco 
em saudabilidade, funcionais e nutracêuticos para 
as indústrias de alimentos, bebidas, suplementos e 

farmacêutica.
São esperados mais de 2 mil visitantes qualificados 

no evento presencial que está em sua segunda edição, 
com mais de 300 congressistas, 50 patrocinadores e 

40 horas de conteúdo.
Como extensão do evento principal, haverá o NIS 

Virtual, 100% online, composto por congresso online 
e feira virtual, com interações em tempo real com os 
patrocinadores, havendo ainda o NIS Webinars em 

multiplataformas 360 graus.

Mais informações

Maio

https://www.expocakeseventos.com.br/expo-cakes-campinas
https://www.figlobal.com/vietnam/en/home.html
https://nisummit.com.br/nis


Candy & Cake Show
Presencial

Data: 26 a 29 de maio
Local: Expo Center Norte

(São Paulo, Brasil)

O evento vai reunir lojistas, 
palestrantes e confeiteiros para 
troca de experiências, insights, 

dicas e interação para criação de 
oportunidades de negócios. Serão mais 
de 100 palestrantes, com mais de 200 

horas de conteúdo técnico.
A estimativa é que a feira tenha mais 
de 30 mil visitantes de 1140 cidades 

brasileiras e 20 países, recebendo 15% 
a mais de compradores em relação à 

última edição.

Mais informações

Africa Food Manufacturing & 
Fi Africa

Presencial

Data: 29 a 31 de maio
Local: Egypt International Exhibition 

Center (Cairo, Egito)

Mais de 20 países e 300 expositores 
deverão receber cerca de 8 mil visitantes 

neste que é um dos principais eventos 
globais para a indústria de alimentos.

Em sua nova edição, a feira vai apresentar 
uma ampla gama de inovações em 

embalagem e processamento, além das 
mais recentes soluções e tecnologias para 
facilitar a tomada de decisões inteligentes 
de forma a melhorar a produção, reduzir o 

tempo de inatividade e o desperdício.

Mais informações

Maio

https://expofestaseparques.com.br/
https://www.africa-foodmanufacturing.com/en/Home.html


Junho

3 a 19: Fenadoce

6: Brasil Cake Show Bahia

6 e 7: 1ª Feira de Alimentos Plant 
Based do Brasil

6 a 9: Fithep Expoalimentaria 
Latinoamericana

7 a 9: Experience Cake Art Nordeste

7 a 10: Fispal Food Service e Fispal 
Sorvetes

12 a 14: Summer Fancy Food Show

15 a 16: Nutraceuticals Europe - 
Summit & Expo

18 a 22: Food Ingredients Vietnam

21 a 24: Tecnocarne

21 a 24: Fispal Tecnologia

22 a 24: Hi & Fi Asia-China

22 a 24: Healthplex Expo - HNC

28 a 30: Food & Beverage 
Innovation Forim (FBIF)



Fenadoce
Presencial

Data: 3 a 19 de junho
Local: Centro de Eventos de Pelotas 

(RS, Brasil)

Criada em 1986, a Feira Nacional do Doce 
recebe expositores de todo o estado do Rio 

Grande do Sul, mas visa, principalmente, 
contar a trajetória cultural, o “saber” e 

“fazer” das famosas doceiras de Pelotas.
São mais de 1,3 milhão de doces vendidos 
para um público estimado em quase 250 

mil visitantes e 2 mil pessoas no Ciclo 
de Negócios, que contam ainda com 

shows musicais, seminários, palestras, 
intervenções culturais, entre outras 

atrações que estimulam o conhecimento, 
turismo e negócios.

Mais informações

Brasil Cake Show Bahia
Presencial

Data: 6 de junho
Local: Centro de Convenções de 

Salvador (Bahia, Brasil)

O evento é um Congresso e Concurso 
Internacional de Confeitaria Artística e 
Chocolate que, em sua oitava edição, 
terá aulas show, competição ao vivo, 

exposições de bolos, dezenas de 
expositores e ainda seu tradicional 

concurso internacional com 11 categorias.
O vencedor ganhará uma viagem com 

passagem, hospedagem e inscrição no 
maior concurso mundial de confeitaria: O 
Cake International Birmingham, que será 

realizado em novembro, na Inglaterra.

Mais informações

1ª Feira de Alimentos Plant 
Based do Brasil

Presencial

Data: 6 e 7 de junho
Local: Clube Hebraica

(São Paulo - São Paulo

Prevista originalmente para acontecer 
em 2020, a primeira feira voltada para 

o mercado Plant Based no Brasil é 
uma iniciativa da AGN Consultoria e 

promete trazer os assuntos pertinentes 
ao mercado e negócios voltados para 

proteína vegetal.

Mais informações

Junho

https://fenadoce.com.br
https://www.eventbrite.com.br/e/brasil-cake-show-2022-tickets-91271171531
https://www.agnconsultoria.com/o-que-fazemos-2


Experience Cake Art Nordeste
Presencial

Data: 7 a 9 de junho
Local: Centro de Convenções de João 

Pessoa (Paraíba, Brasil)

A maior Feira e Congresso de 
Confeitaria, Panificação, Festas e 

Decoração do Nordeste contará com 
expositores, stands com ferramentas 

e maquinários utilizado pelos 
conceituados chefes da confeitaria; 

workshops gerenciais, cursos e 
palestras com grandes nomes do ramo, 

além de concurso e bolos.

Mais informações

Junho
Fispal Food Service

e Fispal Sorvetes
Híbrido

Data: 7 a 10 de junho
Local: Expo Center Norte 

(São Paulo, Brasil)

A Feira Internacional de Produtos e Serviços 

para a Alimentação Fora do Lar reúne milhares 

de proprietários e gestores de restaurantes, 

bares, pizzarias, padarias, lanchonetes, buffets, 

cafeterias, confeitarias, hotéis, além de contar 

também com os distribuidores e lojistas.

Este ano o Fispal Food Service quer barrar os 

números da edição passada (2021), quando 

contou com mais de 57 mil visitantes, 500 

congressistas e 470 expositores, contando com 

extensão de conteúdo e networking online além 

da feira presencial. 

Mais informações

Fithep Expoalimentaria 
Latinoamericana

Presencial

Data: 6 a 9 de junho
Local: Centro Costa Salgueiro

(Buenos Aires, Argentina)

Todos os elos da cadeia de valor da indústria 
alimentícia, entre padeiros, sorveteiros, chefs, 

confeiteiros, fabricantes de massas, pizzas 
e empanadas, catering, chocolateiros, etc.) 
estarão reunidos na Feira Internacional de 

Tecnologia e Matérias-Primas.
No evento principal, a feira terá uma série de 
atividades voltadas à inovação tecnológica, 

capacitação profissional e geração de 
negócios, além de vários campeonatos.

O grande público, no entanto, terá acesso 
livre a várias outras atividades, como a 

Feira Internacional de Sabores e Produtos 
Inovadores, conhecida como a Fithep Degusta.

Mais informações

https://experiencecakeartnordeste.com.br/
https://www.fispalfoodservice.com.br/pt/fispalfoodservice-2022.html
https://www.fithep-expoalimentaria.com.ar/


Nutraceuticals Europe - 
Summit & Expo

Presencial

Data: 15 e 16 de junho
Local: Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona
(Barcelona, Espanha)

Voltado para a indústria de ingredientes funcionais, 
novos alimentos e produtos acabados, o evento 

reúne, em duas perspectivas diferentes, um extenso 
programa de conferências sobre os últimos avanços 
científicos e tecnológicos em produtos nutracêuticos 

e os principais avanços do setor:
Summit – Nutraceuticals Europe que combina 
a análise de tendências, inovação científica e 
formação, através de conteúdos acadêmicos, 
com oradores de altíssimo nível, reconhecidos 

internacionalmente.
Expo – Nutraceuticals Europe, na qual o contato 

comercial que impulsionará o desenvolvimento de 
negócios, encontrará o melhor ambiente.

Mais informações

Tecnocarne
Híbrido

Data: 21 a 24 de junho
Local: São Paulo Expo

(São Paulo, Brasil)

Mais de 100 expositores estarão 
presentes no evento físico, 

mas diversas soluções digitais 
e híbridas pretendem ampliar 

ainda mais o alcance da feira que 
promove maior integração entre 

empresas e profissionais da área de 
processamento de proteína animal e 

vegetal.

Mais informações

Junho
Summer Fancy Food Show

Presencial

Data: 12 a 14 de junho
Local: Jacob K. Javits Convention 

Center (Nova York, EUA)

Um dos maiores eventos dos EUA 
focado na indústria de alimentos e 

bebidas especiais e exclusivo para o 
público B2B. Serão três dias de evento 
para se conectar pessoalmente com 

marcas e produtos de todo o país e do 
mundo. 

Mais informações

https://www.nutraceuticalseurope.com/en/ 
https://www.tecnocarne.com.br/pt/home.html
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/


Hi & Fi Asia-China
Presencial

Data: 22 a 24 de junho
Local: National Exhibition Convention 

Center (NECC) (Shanghai, China)

A Hi & Fi Asia-China volta a se reunir sob 
o mesmo teto com a HNC, ProPak China & 
FoodPack China e Starch Expo para criar 

uma ampla rede de ofertas de ingredientes 
saudáveis, alimentícios, nutracêuticos, 

naturais, de amido e soluções de 
embalagem e processamento.

Assim, mais uma vez o evento vai reunir 
os principais fornecedores de alimentos 
e ingredientes de saúde, fornecedores 
de embalagens e processamento e as 
soluções mais inovadoras em toda a 

indústria de alimentos, saúde e bebidas.

Mais informações

Healthplex Expo 2022 - HNC
Presencial

Data: 22 a 24 de junho
Local: National Exhibition Convention 

Center (NECC) (Shanghai, China)

Voltada para o mercado de produtos 
nutracêuticos de médio e alto padrão, 
a HNC estará localizada com Hi & Fi 

Asia-China, Propak China & Foodpack 
China e Starch Expo. São esperados 
mais de 2 mil expositores e 100 mil 

compradores em uma área de
170 mil m².

Mais informações

Junho
Fispal Tecnologia

Híbrido

Data: 21 a 24 de junho
Local: São Paulo Expo

(São Paulo, Brasil)

Voltada para quem quer abrir uma pequena 
fábrica ou já trabalha na indústria de 

alimentos, bebidas e embalagens, a feira 
procura oferecer experiências, soluções, 
tecnologia e conteúdo para incrementar 
o desenvolvimento da área e criar novas 

oportunidades.
São esperados cerca de 40 mil visitantes 
nos 40 mil m² do pavilhão de exposições, 

que receberá 480 expositores com mais de 
200 horas de conteúdo híbrido.

Mais informações

https://www.figlobal.com/china/en/home.html
https://www.hncexpo.com/en/
https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/fispal-tecnologia.html


Junho
Food & Beverage Innovation 

Forum (FBIF)
Híbrido

Data: 28 a 30 de junho
Local: National Exhibition Convention 

Center (NECC) (Shanghai, China)

A feira é um dos eventos mais 
influentes da indústria alimentícia 

na Ásia, promovendo avanços 
tecnológicos na área, assim como 

o compartilhamento de ideias e 
experiência de negócios, ajudando os 

líderes do setor a se tornarem melhores 
tomadores de decisão para que haja 

um futuro melhor para todos.

Mais informações

http://www.foodforum.cn/enhome.html


Julho
7 a 9: Congresso 
Internacional das 
Indústrias

10 a 13: IFT FIRST: Annual 
Event And Expo

19 a 22: FIPAN



Congresso Internacional
das Indústrias

Presencial

Data: 7 a 9 de julho
Local: Costão do Santinho 
(Florianópolis, SC, Brasil)

A 17ª edição do evento voltado 
para as categorias de amendoim, 

balas, biscoitos, chocolates, 
massas alimentícias e pães e 

bolos industrializados contará com 
programação de palestras, Feira de 

Negócios com as últimas novidades do 
mercado de equipamentos e insumos 
e ainda uma Rodada Internacional de 
Negócios, com cerca de 25 empresas 

brasileiras.

Mais informações

IFT FIRST: Annual Event
And Expo

Híbrido

Data: 10 a 13 de julho
Local: Chicago, Illinois (EUA)

Voltada para o público B2B, a IFT (que 
significa alimentos aprimorados por 

pesquisa, ciência e tecnologia, na 
sigla em inglês) é uma feira híbrida, 
com eventos presenciais e virtuais, 
que pretende criar conexões para 
alavancar ideias e iniciativas entre 

empreendedores.

Mais informações

FIPAN
Presencial

Data: 19 a 22 de julho
Local: Expo Center Norte

(São Paulo, Brasil)

Considerada a maior feira de 
Panificação e Confeitaria da América 

Latina e uma das principais destinada 
a operadores do food service no país, 

a FIPAN estará aberta a todos os 
profissionais e gestores do setor.

São esperados 350 expositores e 450 
marcas, alocados em uma área de 36 
mil m². O público estimado é de mais 
de 54 mil visitantes, sendo 80% deles 

agentes decisores de compra.

Mais informações

Julho

https://www.abimapi.com.br/congresso/
https://www.iftevent.org/ 
https://fipan.com.br/


Agosto

9 a 11: Food Ingredients 
South America - FiSA

17 a 19: PET South America



Foods Ingredients South 
America - FiSA

Híbrido

Data: 9 a 11 de agosto
Local: São Paulo Expo

(São Paulo, Brasil)

O formato híbrido (presencial e online) 
oferece ainda mais flexibilidade e 

oportunidades ao evento mais tradicional 
da FI South América.

A última feira presencial, em 2019, reuniu 
mais de 9.500 profissionais em busca 

das principais tendências e novidades do 
mercado, além dos melhores fornecedores.

É um dos maiores palcos de encontro, 
lançamentos e inovações na indústria 

de ingredientes alimentícios da América 
Latina.

Mais informações

PET South America
Presencial

Data: 17 a 19 de agosto
Local: São Paulo Expo

(São Paulo, Brasil)

A edição de 2022 pretende superar 
os resultados do ano passado, 

conectando uma quantidade ainda 
maior de marcas expositoras, produtos, 
serviços, lançamentos e reuniões com 
os principais players da indústria PET, 

relacionando profissionais e ampliando 
conhecimentos profissionais.

Mais informações

Agosto

https://www.fi-events.com.br/pt/fi-hibrida-pocket.html
https://www.petsa.com.br/


Setembro
5 e 6: Speciality & Fine 
Food Fair

15 a 17: Congresso 
Internacional de Nutrição 
Funcional

21 a 23: Food Ingredients & 
Health Ingredients India

22 a 23: Future Food-Tech



Speciality & Fine Food Fair
Presencial

Data: 5 e 6 de setembro
Local: Olympia London

(Londres, UK)

A feira é voltada para compradores 
dos setores de varejo, hotelaria, food 

service, manufatura, importação, 
exportação e atacado que procuram 
insights para o desenvolvimento de 

novos produtos ou querem conhecer as 
principais tendências do mercado.

Mais informações

Congresso Internacional de 
Nutrição Funcional

Presencial

Data: 15 a 17 de setembro
Local: Shopping Frei Caneca

(São Paulo, Brasil)

A 16ª edição do congresso terá mais de 

70 expositores de referência, mais de 45 

palestras de conteúdo científico sendo muitos 

palestrantes internacionais, apresentação 

de trabalhos científicos, muito networking e 

certificado de participação.

É esperado um público de 5 mil pessoas por 

dia para os eventos em torno da temática dos 

“5S”: Saúde Física, Saúde Emocional, Saúde 

Espiritual, Saúde Social e Saúde do Solo.

Mais informações

Setembro

https://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
https://www.vponline.com.br/site/congressos/congresso-internacional/


Food Ingredients & Health 
Ingredients India

Presencial

Data: 21 a 23 de setembro
Local: Bangalore International 

Exhibition Centre (BIEC)
(Bangalore, Índia)

A feira vai apresentar as novidades de 
empresas internacionais relacionadas aos 

setores de alimentos saudáveis, indústria da 
alimentação e serviços. São esperados mais 
de 130 expositores em 3 dias de networking 
que, na verdade, abrigarão três eventos em 

um só teto: Fi India (principais fornecedores 
de ingredientes para alimentos e bebidas), Hi 
Índia (fornecedores de ingredientes naturais 
e de saúde) e a ProPak Ìndia (voltado para as 
indústrias de processamento e embalagem).

Mais informações

Future Food-Tech
Híbrido

Data: 22 e 23 de setembro
Local: Londres (UK)

A feira reunirá empresas globais de 
alimentos, investidores e startups 

de tecnologia de todo o mundo 
para apresentar as inovações mais 

empolgantes do setor agroalimentar 
e forjar as parcerias certas para levar 
essas soluções ao mercado. Haverá 

uma versão virtual nos dias 30 de 
setembro e 1º de outubro. No total 

serão 100 palestrantes de 42 países.

Mais informações

Setembro

https://www.figlobal.com/india/en/home.html 
https://futurefoodtechlondon.com/


Outubro 5 a 7: Food Ingredients Asia

12 a 14: Health Ingredients 
Japan

15 a 19: SIAL Paris

20 a 23: Expo Cakes Brasil

28 a 01/11: Salon Du 
Chocolat

31 a 04/11: Supply Side 
West



Food Ingredients Asia
Presencial

Data: 5 a 7 de outubro
Local: Bangkok (Tailândia)

Depois de dois anos apenas com 
eventos online, a Food Ingredients 

Asia retorna presencialmente reunindo 
os principais fornecedores de 

ingredientes nacionais e internacionais, 
distribuidores e fabricantes de 

alimentos e bebidas de toda a região 
e do mundo. Serão mais de 750 

expositores para um público estimado 
de 20 mil visitantes.

Mais informações

Health Ingredients Japan
Presencial

Data: 12 a 14 de outubro
Local: Tokyo Big Sight Exhibition Centre 

(Tóquio, Japão)

A feira da plataforma líder em alimentos 
funcionais, suplementos e nutracêuticos 

contará com expositores líderes em 
ingredientes funcionais, ingredientes 

naturais, fabricantes, empresas de 
pesquisa e consultoria e ingredientes 

alimentícios fermentados.
O evento é voltado para fabricantes 

de alimentos e bebidas, fabricantes de 
alimentos saudáveis   e suplementos, 

empresas comerciais, empresas 
atacadistas, instituições de ensino e 

outros.

Mais informações

SIAL Paris
Presencial

Data: 15 a 19 de outubro
Local: Paris Nord Villepint 

(Paris,França)

Há mais de 50 anos, a SIAL Paris recebe 
um caldeirão de players do setor na capital 

francesa para compartilhar seu savoir-faire e 
criar as receitas do futuro. Hoje, a bienal atrai 

expositores e visitantes de mais de 200 países 
e é um evento emblemático no calendário 

alimentar mundial.
Produtores, importadores, compradores 

e varejistas, especialistas em mídia e 
associações independentes de todas as 
formas e tamanhos se reúnem no maior 
local de exposições de Paris para cinco 

dias de inspiração, debate e troca sobre os 
ingredientes e a alimentação do futuro.

Mais informações

Outubro

https://www.figlobal.com/asia-thailand/en/home.html
https://www.figlobal.com/japan/en/home.html 
https://www.sialparis.com/Exhibit/Why-exhibit


Expo Cakes Brasil
Presencial

Data: 20 a 13 de outubro
Local: EXPO MAG

(Rio de Janeiro, Brasil)

O Expo Cakes Brasil é o único evento de 
confeitaria artística no Brasil, reunindo 

feira de confeitaria, panificação, 
gastronomia, festas e artesanato com 

rodada de aulas.
A ideia é alcançar profissionais, 

renomados, iniciantes e alunos com 
investidores e empreendedores, com 

exposição, palestras, workshops e 
concurso de bolos artísticos com 

participantes nacionais e estrangeiros.

Mais informações

Salon du Chocolat
Presencial

Data: 28/outubro a 1/novembro
Local: Porte de Versailles

(Paris, França)

O evento é imperdível para quem produz ou 
simplesmente ama chocolate. São mais de 500 
participantes de todo o mundo representando 
60 países. Estarão presentes grandes nomes 

em chocolate e confeitaria, compondo a maior 
vitrine de chocolates dos cinco continentes 

com a presença dos países maiores produtores 
de cacau.

A programação inclui palco de demonstração 
com um line-up dos melhores chefs, desfile de 
moda do chocolate, competições, exposições 

e esculturas de chocolate, apresentações 
ao vivo de países produtores de cacau, área 
infantil, oficinas de confeitaria, palestras e 

degustações.

Mais informações

Supply Side West
Presencial

Data: 31/outubro a 4/novembro
Local: Mandalay Bay Convention Center 

(Las Vegas, EUA)

O evento é o principal encontro de 
profissionais de saúde e nutrição que 

reúne compradores e fornecedores 
de todo o setor. As atividades 

oferecidas giram em torno de ciência e 
estratégia para o desenvolvimento de 
produtos acabados que impulsionam 
a economia global de negócios. São 

esperados 1.300 expositores para um 
público estimado de 17 mil visitantes.

Mais informações

Outubro

https://www.expocakeseventos.com.br/expo-cakes-campinas
https://www.salon-du-chocolat.com/?lang=en
https://west.supplysideshow.com/en/home.html


Novembro

4 a 6: Cake Internacional



Cake Internacional
Presencial

Data: 4 a 6 de novembro
Local: National Exhibition Centre

(Birmingham, UK)

A maior competição de bolos do mundo 
está de volta com um prêmio de 2.500 
libras (quase R$ 18 mil na cotação de 

fevereiro de 2022) para o primeiro lugar. 
Além do concurso, o evento contará 

com workshops, cozinha show, feira de 
suprimentos e muitos nomes famosos 

para networking.

Mais informações

Novembro

https://www.cakeinternational.co.uk/ 


Veja o que 
nos espera na 
largada de

20
23



Janeiro

Fevereiro

Sirhra Lyon
France

Data: 19 a 23 de janeiro
Local: Chassieu, Fraça

Mais informações

Internacional Production
& Proessing Expo
Data: 24 a 26 de janeiro

Local: Atlanta, EUA

Mais informações

ISM e Cologne
Data: 29 de janeiro a

1º de fevereiro
Local: Cologne, Germany

Mais informações

Prosweets Cologne
Data: 29 de janeiro a

1º de fevereiro
Local: Cologne, Germany

Mais informações

Expo Carnes Y Lácteos
Data: 21 a 23 de fevereiro 
Local: Monterrey, México

Mais informações

Gulfood
Data: 20 a 24 de fevereiro 

Local: Dubai

Mais informações

https://www.sirha.com/en
https://www.ippexpo.org/why-ippe/
https://www.ism-cologne.com
https://www.prosweets.com/fair/prosweets-cologne/
https://www.expocarnes.com
https://www.gulfood.com


As recentes mudanças no comportamento do consumidor estão movimentando 
as indústrias de alimentos e bebidas e a Duas Rodas, com a sua expertise que 
entrega alta qualidade sensorial e é parceira no desenvolvimento de grandes 
sucessos de gôndola, oferece conteúdo sobre o mercado e inovações do setor 
alimentício no Blog Flavors & Botanicals.

Isso para que as indústrias de alimentos e bebidas possam entender e aproveitar 
ainda mais as oportunidades, preparando-se para levar novas experiências aos 
consumidores.

Com mais de 9 décadas de história, a Duas Rodas é motivada pela inovação 
que gera experiências positivamente marcantes. Por isto, é líder brasileira na 
fabricação de aromas e produtos para a indústria de alimentos e bebidas. Com 
mais de 3000 itens no portfólio, que está presente em mais de 30 países, conta 
com aromas, extratos botânicos, desidratados vegetais e soluções integradas 
que conectam marcas a consumidores de forma mais que saborosa.



Mantenha-se 
informado o ano todo 
sobre a indústria de 
alimentos e bebidas 
com a Duas Rodas!

http://duasrodas.com/blog
https://www.facebook.com/duasrodas/
https://www.instagram.com/duasrodasind/
https://www.linkedin.com/company/duasrodas/
https://twitter.com/duasrodas

