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ANUFOOD BRAZIL 2022: 
A feira internacional de 
negócios exclusiva para 
toda a cadeia do setor de 
alimentos e bebidas
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O evento é referência na geração de negócios e lançamentos de 
produtos para as empresas de food service, varejo e hotelaria e 
será realizado em São Paulo, capital, com a parceria de conteúdo 
exclusiva da Rede Food Service

D
iv

ul
ga

çã
o



58 | REDE FOOD SERVICE

capa

Neste mês de abril, nós da Rede Food Ser-
vice temos um convite para lá de especial 
para você. Do dia 12 a 14, será realizada 
a ANUFOOD BRAZIL 2022, que é uma feira 

internacional de negócios exclusiva para toda a ca-
deia do setor de alimentos e bebidas.

O evento, que é referência na geração de negó-
cios e lançamentos de produtos para as empresas 
de food service, varejo e hotelaria, irá ocorrer de 
10h às 19h, na São Paulo Expo, que é localizada na 
Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, bairro Vila Água 
Funda, São Paulo, capital, com a curadoria de con-
teúdo da nossa equipe.

Organizada pela Koelnmesse Brasil e considera-
da como a ‘versão sul-americana’ da ANUGA, essa 
é a terceira edição da feira no Brasil, que, neste ano, 
irá contar com cerca de 300 expositores de 15 paí-
ses, mais de 900 marcas, espaços para a apresen-
tação de mais de 60 horas de conteúdo e ambiente 
propício para a realização de excelentes negócios. 
“A Koelnmesse é líder mundial na organização de 
feiras para o setor de alimentos e bebidas. Atual-
mente, realizamos 12 feiras em 8 países nesse se-
tor, que incluem a ANUGA, a maior feira do mundo 
para o setor de alimentos e bebidas, realizada na 

Alemanha há mais de 100 anos.  Além disso, a Ko-
elnmesse organiza feiras referências nesse setor 
ao redor do mundo, como a ISM Cologne, ISM Mid-
dle East, ANUFOOD Thaifex, ANUFOOD Índia, entre 
outras”, relata Michael Fine, Gerente da ANUFOOD 
Brazil, em entrevista exclusiva à nossa reportagem.

Segundo Fine, “100% focada no setor de ali-
mentos e bebidas, a ANUFOOD Brazil, Powered by 
Anuga, é o principal canal gerador de negócios e a 
mais completa vitrine de lançamentos de produtos 
nacionais e internacionais para o varejo, rede food 
service, alimentação fora do lar e hotelaria. Em um 
único lugar, empresários e profissionais de A&B 
têm a oportunidade de avaliar novos fornecedores, 
participar de atrações, assistir apresentações de 
especialistas e conhecer as grandes tendências 
mundiais em alimentos e bebidas para expandir 
e aumentar a competitividade de seu negócio. A 
ANUFOOD Brazil nasceu da ANUGA, a maior feira 
do mundo para o setor de alimentos e bebidas, 
que é realizada na Alemanha há mais de 100 anos.  
Por causa da participação de destaque do Brasil 
na ANUGA há décadas, o relacionamento entre a 
Koelnmesse e o Brasil sempre foi estratégico para 
os dois lados.  E, dentro do seu planejamento de 

Michael Fine, Gerente da ANUFOOD Brazil
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globalização, a Koelnmesse abriu a filial brasilei-
ra em 2015 e a primeira e bem-sucedida edição 
da ANUFOOD Brazil foi realizada também em São 
Paulo, em 2019”, explica.

O Gerente da ANUFOOD Brazil 2022 ressalta que 
“o nosso objetivo principal com a ANUFOOD Brazil 
é de que a feira seja uma protagonista importante 
na indústria de alimentos e bebidas no Brasil, con-
tribuindo para o desenvolvimento contínuo desse 
setor econômico de alta potência.  Enxergamos o 
nosso papel como o de conectar fornecedores, em-
presários e compradores e, além disso, de disponi-
bilizar uma plataforma de networking, conteúdo e 
novos negócios para empresas de todos os portes 
em todo o Brasil que fomenta a realização de im-
portantes projetos, incentiva debate sobre o futuro 
do setor e serve como inspiração para novas ideias 
e novos modelos de negócios, cada vez mais, sus-
tentáveis, acessíveis e duradouras. Para este ano 
de 2022, a feira representa algo muito especial, pois 
proporcionará um momento presencial para todos 
do setor de alimentos e bebidas, em que podere-
mos estar juntos novamente, em um ambiente se-
guro, para debatermos o hoje e o amanhã do setor. 
E, é claro, acreditamos que momentos presenciais 
como esse da ANUFOOD Brazil 2022 representam 
oportunidades únicas para a geração de oportuni-
dades de crescimento e novos negócios”, aponta.

É válido destacar que a ANUFOOD BRAZIL é rea-
lizada em parceria com duas unidades da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), sendo a A FGV Europe, que é o 
escritório de representação europeia da FGV sedia-
do em Colônia, na Alemanha, e a AGV Agro, sedia-
da em São Paulo, no Brasil, posicionando-se como 
um ‘think tank’ voltado ao agronegócio brasileiro e 
ao seu desenvolvimento. “A ANUFOOD Brazil 2022, 
além de impulsionar a geração de novos negócios 

para o público brasileiro e internacional, reafirma 
o seu papel como plataforma para o fortalecimen-
to da indústria e do varejo por meio de conteúdo 
exclusivo com as últimas tendências, inovações e 
lançamentos”, avalia Cesar Cunha Campos, Diretor 
da FGV Europe.

ANUFOOD BRAZIL 2022: EXPECTATIVAS E 
DIFERENCIAIS

Fine, Gerente da ANUFOOD Brazil, afirma que as 
suas expectativas para a edição deste ano da fei-
ra são as melhores possíveis, uma vez que “teve 
uma grande evolução, sendo ainda mais rica, mais 
completa e contará com muitas novidades, novos 
projetos e novas experiências para todos do setor. 
Sabemos o quão importante é o contato presencial 
para a geração de novos negócios, tanto para o pú-
blico expositor, quanto para o público visitante da 
ANUFOOD Brazil. Por isso, estamos muito felizes e 
honrados com essa oportunidade de contribuirmos 
para o desenvolvimento do setor de alimentos e be-
bidas no país”, partilha.

Em relação aos diferenciais da feira, o Gerente 
da ANUFOOD Brazil garante que o maior “é a gran-
de diversidade de atrações, produtos diferenciados, 
produtos importados, lançamentos e experiências 
na feira, que, juntos, apresentam oportunidades de 
crescimento para o operador de food service e o 
varejista alimentar.  Esta edição da feira ficou ain-
da mais rica em conteúdo, networking e inovação, 
com três auditórios e mais de 60 horas de conteúdo 
apresentado por especialistas do setor. Além disso, 
esta edição da ANUFOOD Brazil também contará 
com uma participação expressiva de produtos im-
portados por meio dos 11 pavilhões internacionais 
e 16 países representados na lista de expositores 
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da feira. Em destaque especial, temos a participa-
ção oficial dos países das Américas, tais como os 
Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Peru. Nesses 
pavilhões, os visitantes da feira poderão conhecer 
uma grande diversidade de produtos em várias ca-
tegorias. Assim como, para esta edição da ANU-
FOOD Brazil, lançamos uma nova plataforma digi-
tal, chamada Showcase Digital, que proporciona um 
ambiente de matchmaking 365, em que o compra-
dor/importador de alimentos e bebidas, de qualquer 
lugar e qualquer tela, possa buscar novos produtos 
utilizando uma combinação de diversos filtros, tais 
como país, setor ou segmento de produto. A pla-
taforma, com interface bem intuitiva, tem até um 
sistema de mensagem para facilitar a comunicação 
entre comprador/importador e expositor da feira”, 
revela.

A assessoria de imprensa do evento reforça que 
“a feira contará com cerca de 300 expositores de 15 
países e mais de 900 marcas, que, juntamente com 
o forte compromisso dos parceiros, proporcionará 

um grande encontro para o setor de A&B. Todas 
as medidas sanitárias foram tomadas para que os 
profissionais de empresas de todos os portes pos-
sam realizar com segurança excelentes negócios 
em 2022. Dessa forma, empresários e profissionais 
de A&B terão a oportunidade de conhecer novos 
produtos e lançamentos em primeira mão, avaliar 
fornecedores, participar das diversas atrações da 
feira, trocar conhecimento, fazer networking e atu-
alizarem-se com as grandes tendências mundiais 
em alimentos e bebidas.  Palestras, congressos, 
painéis e workshops, apresentados por especialis-
tas do setor, vão compor mais de 60 horas de con-
teúdo relevante em três auditórios”, convida. 

ANUFOOD BRAZIL 2022: PARCERIAS QUE 
FAZEM TODA A DIFERENÇA

Na edição deste ano, a ANUFOOD Brazil conta 
com importantes parcerias de entidades do setor 
que são referências nacionais e internacionais em 

Cesar Cunha Campos, Diretor da FGV Europe.
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tecnologia, comércio nacional e internacional e 
produção industrial. “São parceiros estratégicos da 
feira a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa), Associação Brasileira da Indústria de 
Alimentos (Abia), Associação Brasileira das Indús-
trias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas 
(Abir), Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (ApexBrasil), Instituto de Tec-
nologia de Alimentos (Ital) e Fundação Getúlio Var-
gas (FGV Europe), além do parceiro social Gerando 
Falcões. E, com foco na geração de novos negócios, 
a ANUFOOD Brazil traz duas Rodadas de Negócios 
para a edição de 2022. A Rodada de Negócios da 
Koelnmesse contará com 40 compradores nacio-
nais e internacionais, que buscam novidades, no-
vos produtos e novos fornecedores. A expectativa é 
realizar cerca de 1.800 reuniões com os expositores 
da feira durante os três dias.  A ANUFOOD Brazil 
une-se ainda ao Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil (FOHB) para promover uma Rodada de 
Negócios exclusiva para conectar as redes hote-
leiras aos fornecedores de Alimentos e Bebidas. 
A iniciativa visa a retomada, o desenvolvimento e 
produtividade do mercado hoteleiro. A Rodada de 
Negócios acontecerá no primeiro dia da feira, no 
espaço Hospitality Trends”, resume a assessoria de 
imprensa da feira.

Orlando Souza, Presidente Executivo do FOHB, 
por sua vez, comenta que “a união entre o FOHB e 
a ANUFOOD Brazil para 2022 visa, principalmente, 
o desenvolvimento do nosso setor, promovendo o 
relacionamento cada vez maior com as redes hote-
leiras associadas. Além disso, tal estreitamento é 
de fundamental importância para a busca do cres-
cimento desta área em prol da retomada e produti-
vidade do mercado hoteleiro”, enfatiza.

Já a parceria de conteúdo da feira é de respon-
sabilidade de nós da Rede Food Service. “Tão signi-
ficativa quanto à globalização da feira é a evolução 
da produção de conteúdo exclusivo da ANUFOOD 
Brazil, que, realmente, está sendo um grande des-
taque nesta edição. A feira ANUFOOD Brazil 2022 
contará com diversos projetos inéditos de conteú-
do, como o ANUFOOD Cast, podcasts realizados du-
rante o ano em parceria com a Rede Food Service. 
A nossa parceria com a Rede Food Service, inclusi-
ve, promete trazer conteúdo inovador e provocador 
para o setor de alimentos e bebidas, pois vai abor-
dar os temas mais relevantes e incluir observações, 
pensamentos, ideias, inspirações e visões dos mais 
importantes formadores de opinião do setor”, con-
sidera Fine, Gerente da ANUFOOD Brazil.

Reynaldo Zani, renomado profissional do seg-
mento de food service e um dos sócios fundado-
res da Rede Food Service, ressalta que “a Rede 
Food Service tem participado, de alguma forma, 
dos mais importantes eventos do setor de alimen-
tação desde 2021, quando os eventos voltaram a 
acontecer. Mas, sem dúvidas, a ANUFOOD Brazil 
2022 é um dos maiores e mais importantes eventos 
realizados no Brasil e, por esse motivo, desenha-
mos juntos uma forma exclusiva de participação. 
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Orlando Souza, Presidente Executivo do FOHB
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Assim, nesta edição, a Rede Food Service terá uma 
programação de palestras no espaço ‘NEXT FOOD 
SPOTLIGHT’, com a participação de start ups que 
falarão sobre temas diversos, como ‘Uma Nova For-
ma de Olhar a Cadeia de Alimentos’, ‘Sustentabili-
dade Aplicada’ e ‘Inteligência Artificial no Desen-
volvimento e Inovação de Alimentos e Bebidas’. As 
palestras foram desenvolvidas em conjunto pela 
Rede Food Service, a RG Nutri - Estratégia em Ali-
mento e a ZAK - Consultoria para Food Service. 
Outra iniciativa fruto da parceria entre a Rede Food 
Service e a ANUFOOD Brazil 2022 é o ANUFOOD 
CAST. O projeto tem como objetivo levar conteúdo 
sobre o mercado de alimentos e bebidas durante o 
ano todo e não somente no período em que a fei-
ra acontecer. Afinal, vimos nesse projeto a possi-
bilidade de estender o período de relacionamento 
da ANUFOOD Brazil com o seu público e a chance 
da Rede Food Service fortalecer a sua participação 
em novas plataformas digitais. Os podcasts trarão 
conteúdo com a ‘grife’ da ANUFOOD Brazil 2022 e 
a qualidade e linguagem do negócio que só a Rede 
Food Service tem”, garante.

Fine acrescenta que “as parcerias formadas na 
feira fazem toda a diferença no que tange ao cres-
cimento e até ao valor agregado do evento para 
todo o setor. A ‘nossa feira’, como gostamos de 
chamar a ANUFOOD Brazil, é de todos do setor, 
criada e desenvolvida em prol da evolução do se-
tor de alimentos e bebidas, tendo o papel de ser-
vir como plataforma de desenvolvimento contínuo 
das pautas, inovações, negócios e inspirações 
mais importantes do ramo de alimentos e bebi-
das”, sinaliza. 

ANUFOOD BRAZIL 2022: PRESENÇAS NA-
CIONAIS E INTERNACIONAIS

A ANUFOOD Brazil 2022 terá pavilhões interna-
cionais, com as participações oficiais dos EUA, Ar-
gentina (2 pavilhões), Peru, Uruguai, Itália, Alema-
nha, Turquia, Indonésia e Sri Lanka, sendo que uma 
grande diversidade de categorias de produtos es-
tará em destaque nos espaços da feira desses paí-
ses. “Ao todo, teremos 11 pavilhões internacionais, 
7 pavilhões nacionais e apresentação de exposito-
res oriundos de 16 países e 4 continentes”, divide 
Fine, Gerente da ANUFOOD Brazil.

Os pavilhões nacionais serão compostos por 
entidades de renome, como Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
SEBRAE-RS, SEBRAE-MG RZMV, Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperati-
vismo (SAFC), que, em seus espaços, irão apre-
sentar muitas novidades, lançamentos e inovação 
durante a feira. 

ANUFOOD BRAZIL 2022: IMPORTÂNCIA 
PARA O FOOD SERVICE

Conforme Fine, Gerente da ANUFOOD Brazil, “o 
setor de alimentos e bebidas no Brasil conta com 
mais de 37 mil indústrias e, todos os anos, o setor 
apresenta, em média, 10 mil lançamentos de novos 
produtos.  Por isso, o operador de food service e o 
varejista alimentar precisam de uma feira como a 
ANUFOOD Brazil, que destaca os lançamentos, pro-
dutos diferenciados, tendências e produtos impor-
tados em um ambiente propício para networking e 
geração de novos negócios”, assegura.

Com essa indicação, Fine atesta que, na 
ANUFOOD Brazil 2022, “os empresários do ramo 
food service vão encontrar muitas novidades, 
muitos lançamentos e produtos de alimentos 
e bebidas diferenciados do Brasil todo e de 
16 países, que poderão servir como inspira-
ção para a criação de cardápios novos e cada 
vez mais inovadores.  Os produtos dos expo-
sitores desta edição da feira refletem muito 
as tendências em alta do momento, tais como 
alimentação saudável, produtos artesanais, or-
gânicos, veganos, marcas locais, produtos de 
indicação geográfica, produtos com alto grau 
de brasilidade, regionais, produtos funcionais e 

Reynaldo Zani, renomado profissional do 
segmento de food service e um dos sócios 

fundadores da Rede Food Service
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produtos importados, entre outros. A ANUFOOD 
Brazil 2022 também conta com 3 auditórios e 
mais de 60 horas de conteúdo, organizado e 
apresentado por especialistas renomados do 
setor de food service, tais como Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP), 
Instituto CONPIZZA, Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (ABRASEL-SP), BaresSP, 
Associação Nacional de Restaurantes (ANR), 
Rede Food Service, entre outros. A abrangente 
programação de conteúdo promete apresentar 
as tendências mais importantes no Brasil e no 
cenário mundial, bem como estimular debate 
e discussões sobre os temas mais relevantes 
para os empresários do setor de food service.  
Além disso, a feira tem como destaque, mais 
uma vez, o projeto Showroom Sindal de Equipa-
mentos e Tecnologia, organizado pela FSONE e 
o próprio SINDAL, em que grandes fornecedores 
do setor de equipamentos para cozinhas pro-
fissionais, tais como a Tramontina, Grano Gpa-
niz, Topema, Middleby, Top Taylor, Allkit, Unox, 
Robot Coupe e Frais apresentarão suas últimas 
inovações e novidades, dentro de um espaço de 
150m2. A ANUFOOD Brazil 2022 marcará a re-
tomada das feiras presenciais para o setor de 
alimentos e bebidas e apresentará um momento 
único para conhecer os mais inovadores lança-

mentos, produtos diferenciados e tendências do 
setor.  Além disso, a feira promete ser um gran-
de encontro do setor, com foco em networking e 
relacionamento, em que as tendências e temas 
mais relevantes terão seu palco para discus-
sões, debates e diálogos”, convoca.

ANUFOOD BRAZIL 2022: ATRAÇÕES 
CONFIRMADAS

Para a edição de 2022, a ANUFOOD BRAZIL terá, 
“3 auditórios com mais de 60 horas de conteúdo, 
que serão apresentados durante os três dias da fei-
ra por especialistas do setor.  Além dos auditórios, 
a feira apresentará diversas experiências para o se-
tor de alimentos e bebidas, tais como o Showroom 
Sindal de Equipamentos e Tecnologia, Confeitaria 
& Panificação Show, organizado pelo SENAI-SP, 
Hospitality Trends, Oficina da Pizza, organizada 
pelo Instituto ConPizza, e o Supermercado Mode-
lo, apresentado pela Expo Supermercados”, resume 
Fine, Gerente da feira.

Dessa forma e classificadas nos quatro pilares 
da ANUFOOD Brazil 2022 - conteúdo, inovação, ne-
gócios e relacionamento -, confira, abaixo, as atra-
ções já confirmadas para esta edição:
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ESPAÇO DESCOBERTAS 

A Local.e traz para o evento 35 marcas locais 
com apresentação de produtos diferenciados 
e inovadores, dentro de um espaço de 200m2.

CONFEITARIA & PANIFICAÇÃO SHOW 

Especialistas do SENAI-SP abordarão técni-
cas diferenciadas em aulas-show durante os 
três dias.

AUDITÓRIO PRINCIPAL, AUDITÓRIO 
FOOD TRENDS E NEXT FOOD 
SPOTLIGHT 
Programação completa de conteúdo rico, 
atual e relevante.

SHOWROOM SINDAL DE 
EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA 

Serão 150 m² de tecnologia de ponta dos 
líderes do setor de food service.

HOSPITALITY TRENDS  

Ponto de encontro, conteúdo e networking 
com profissionais do setor de hospitalidade 
em parceria com o FOHB e Hotelier News.

ORGÂNICOS EM MOVIMENTO 

Pavilhão com indústrias brasileiras de produ-
tos orgânicos.

OFICINAS DE PIZZAS 

Realização do Instituto ConPizza em um 
espaço dedicado durante os três dias.

1º CONGRESSO NACIONAL PARA 
SUPERMERCADOS DE BAIRRO

 Capacidade de 200-300 congressistas.

EXPO SUPERMERCADOS 

Supermercado Modelo montado dentro de um 
espaço de 150 m². 

ESPAÇO FOOD TRENDS 

Dez empresas brasileiras com produtos 
inovadores, diferenciados e disruptivos em 
diversas categorias.

ESPAÇO NATURAL FOOD 

Empresas brasileiras focadas em alimentação 
saudável, alimentos naturais e funcionais.

SÉRIE DE WORKSHOPS "TENDÊNCIAS 
GLOBAIS EM PRIVATE LABEL"

Marca própria nas categorias destilados, 
vinhos e café.

ANUFOOD CAST 

Novo projeto de podcast do setor de alimen-
tos e bebidas em parceria conosco da Rede 
Food Service. 

#FOOD

Ponto de encontro, conteúdo e networking 
para a comunidade de startups e scaleups do 
setor de A&B.

ATRAÇÕES JÁ CONFIRMADAS
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ANUFOOD BRAZIL 2022: RECOMENDAÇÕES
Em sua terceira edição, a ANUFOOD Brazil 2022 é um evento extremamente bem recomendado por 

vários executivos. Confira, a seguir, o depoimento de alguns deles:

COBI CRUZ, DIRETOR EXECUTIVO DA ORGANIS – 
ORGÂNICOS EM MOVIMENTO

“A presença de um evento do porte da ANUFOOD Brazil, braço 
da ANUGA, maior feira mundial de alimentos e bebidas, por si só, já 
comprova o dinamismo e a inovação do nosso mercado. Além disso, 
temos outro exemplo ainda mais concreto dessa aposta no novo, 
que é a própria presença do estande dos orgânicos no evento. A Or-
ganis preparou um painel mostrando os conceitos e características 
do mercado dos orgânicos. Um nicho lucrativo, cuja presença, aliás, 
conforme comprovam os números, vêm crescendo de forma sólida 
em todos os tipos de pontos de venda. Serão abordadas desde a si-
tuação atual, com apresentação de uma grande e exclusiva pesquisa 
nacional de consumo, até um panorama das tendências e inovações 
desse mercado, seguidas de um debate aberto ao público. Enfim, te-
mos muito orgulho de fazer parte desse evento histórico, que chega 
depois de um difícil período sem os tão importantes contatos pesso-
ais que as feiras proporcionam”, divide. 

FABIO DE FRANCISCO, CEO DO BARESSP

“O BaresSP participou das duas primeiras edi-
ções da ANUFOOD, sempre tentando levar con-
teúdo e experiência para os profissionais de ali-
mentos e bebidas. Um dos principais motivos da 
nossa participação é a importância que a feira 
tem, sendo hoje a única do setor nesse segmen-
to. Conseguimos obter uma grande exposição de 
marca durante o evento por ser um dos pontos de 
experiência e conteúdo. Também fazemos muitos 
contatos com estabelecimentos, empresas e pro-
fissionais do setor”, relata.

LUIS MADI, DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO ITAL 

“O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) se sente honrado de poder 
dar continuidade à parceria com a ANUFOOD Brazil para a edição de 2022. É 
uma grande satisfação trabalhar com toda a equipe na Alemanha e no Brasil, 
pois o Ital sempre considerou uma prioridade nosso país contar com uma 
feira focada em alimentos e bebidas, fortalecendo o setor. Estamos prepa-
rando um debate sobre os estudos que publicamos em tendências lançados 
de 2013 a 2016, além de um outro debate nessa mesma linha com foco no 
Brasil Pack Trends 2020, lançado em 2012. Teremos ainda um bloco de ati-
vidades dedicado à avaliação e discussão sobre o Fraunhofer Innovation 
Platform for New Food Systems, que tem como foco principal o aproveita-
mento de resíduos da indústria de alimentos para obtenção de ingredientes 
e produtos de maior valor agregado”, compartilha.
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ROBERTO RODRIGUES, COORDENADOR DO CENTRO DE AGRONE-
GÓCIO NA ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO DA FGV

“Mais do que nunca, essa feira é oportuna. A pandemia de Covid-19 mostrou 
que a segurança alimentar e a qualidade dos alimentos estão na prioridade 
principal de todos os povos como garantia de estabilidade social e política 
nos países e, até mesmo, da paz universal. Mostrar ao mundo os que aqui 
produzem sustentavelmente, nas cadeias produtivas alimentares, é uma forma 
concreta de contribuir com esses temas centrais e colocar a região a serviço 
de consumidores de todos os quadrantes do planeta”, avalia.

AUGUSTO TERRA, FUNDADOR DA FOOD VENTURES

“A ANUFOOD é a porta de entrada para muitos lançamen-
tos e novidades das marcas que atendem o varejo alimentar. 
Nos últimos anos, vimos um crescimento e abertura de es-
paços para novas empresas (startups) usarem a feira para 
expandir seus negócios. A Food Ventures está muito animada 
de levar o lançamento da #Food, uma comunidade para in-
centivar mais a inovação e a transformação do nosso setor, 
e, assim, conectar ainda mais esse desejo de mudança das 
marcas e empresas”, diz.

LEILA OKUMURA, CO-FOUNDER LOCAL.E 

“Em 2020, inauguramos o Espaço Descobertas na 
ANUFOOD - um local dedicado às marcas locais com 
produtos inovadores e diferenciados. O espaço foi 
um dos mais visitados da feira! Na edição de 2022, 
contaremos com a participação de 34 marcas locais 
incríveis em um espaço ainda maior. Estamos muitos 
animados, pois a ANUFOOD Brazil é uma feira dife-
renciada no mercado por trazer novidades relevantes 
para o setor e por gerar oportunidades de negócios 
significativas para todos os participantes,” relata.

FABIANO POLESE, DIRETOR DA EXPO 
SUPERMERCADOS

“No espaço do Expo Supermercados, iremos 
montar um Supermercado Modelo completo com 
seção de Açougue, Padaria, Hortifruti e Mercearia. 
Há 21 anos, a Expo Supermercados dá as boas-
vindas aos varejistas e seus fornecedores para 
compartilharem boas ideias com dicas inovadoras 
que ajudam a criar soluções para aumentar a ren-
tabilidade, proporcionando negócios, experiências 
e inovações, com diferenciais que fazem do evento 
uma das maiores referências no setor”, pontua.
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EDIÇÕES ANTERIORES DA ANUFOOD BRAZIL

Na avaliação de Fine, Gerente da ANUFOOD 
BRAZIL, “a trajetória da feira tem avançado de 
forma muito acelerada. A segunda edição do 
evento cresceu em 64% em termos de espaço 
de exposição, e a terceira edição, agora em abril 
de 2022, vai apresentar um aumento de 45% na 
quantidade de expositores, ultrapassando 300 
empresas expositoras.  Essa evolução demons-
tra a tremenda potência do setor de alimentos 
e bebidas no Brasil, além de reforçar a grande 
aceitação da proposta de valor da ANUFOOD 
Brazil para o setor de alimentos e bebidas no 
país e o fato de proporcionar oportunidades de 
crescimento e novos negócios para empresas de 
todos os portes, sejam da indústria de alimentos 
e bebidas ou do varejo alimentar, food service, 
hotelaria, etc. Outro ponto marcante no que tan-
ge à evolução da ANUFOOD Brazil se refere à ca-
racterística internacional da feira. A Koelnmes-
se, como líder mundial na organização de feiras 
para o setor de alimentos e bebidas, conseguiu 
colocar em solo brasileiro uma feira sólida, ino-
vadora e verdadeiramente globalizada em pouco 
tempo”, endossa.

2ª EDIÇÃO - 2020

A segunda edição da ANUFOOD Brasil foi rea-
lizada em março de 2020, também em São Paulo, 
capital, com a participação de mais de 400 marcas 
expositoras, 11 pavilhões internacionais e exposi-
tores independentes de 24 países, além de roda-
das de negócios que geraram mais de 1.250 reuni-
ões e U$ 27 milhões.

Como balanço, na época, a organização do 
evento mensurou “um crescimento expressivo 
no número de visitantes nacionais e internacio-
nais na 2ª edição da ANUFOOD Brazil, que re-
forçou a importância do evento para o mercado 
de alimentos e bebidas da América do Sul. De 
9 a 11 de março de 2020, mais de 400 marcas 
expositoras, incluindo 11 pavilhões internacio-
nais e expositores independentes de 24 países, 
fizeram negócios com mais de 9 mil visitantes 
qualificados vindos de todo o Brasil e de mais 
31 países, como Alemanha, Arábia Saudita, Ar-
gentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Estados Unidos, Paraguai, Peru, Uruguai, 
entre outros”, elenca a assessoria de imprensa 
da ANUFOOD Brasil. 
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Na concepção de Anne Schumacher, Vice-Pre-
sidente de Gestão das Feiras do portfólio de Food 
& Food Technology na Koelnmesse GmbH, “a se-
gunda edição do evento não só demonstrou o po-
tencial deste promissor mercado na América do 
Sul, como também provou que a ANUFOOD Bra-
zil é exatamente a plataforma certa para reunir a 
demanda internacional com a crescente indústria 
brasileira de alimentos e bebidas no mais alto ní-
vel. É isso que faz da ANUFOOD Brazil uma feira de 
negócios que contribui para o sucesso de nossos 
expositores e visitantes”, relata.

1ª EDIÇÃO - 2019

A primeira edição da ANUFOOD Brasil foi rea-
lizada em março de 2019, também em São Pau-
lo, capital, com um total de 7.395 visitantes, 200 
marcas expositoras de 20 países e rodadas de ne-
gócios internacionais que geraram mais de 1.000 
reuniões e entre U$ 10 e U$ 15 milhões.

Como balanço, na época, a organização do 
evento chegou a conclusão de que o evento foi um 
sucesso, uma vez que “todas as atrações estive-
ram cheias, entre elas, o congresso em parceria 

com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Rodada 
de Negócios organizada em parceria com a Pro-
moex e o patrocínio da MSC, com compradores 
internacionais. Foram mais de 1.000 reuniões re-
alizadas”.

Roberto Rodrigues, Coordenador do Centro 
de Estudos do Agronegócio da Fundação Ge-
túlio Vargas (GV Agro), opina que a primeira 
edição da ANUFOOD Brazil foi “extraordina-
riamente importante para o Brasil. Nosso país 
já era conhecido no mundo inteiro como um 
grande distribuidor de alimentos. Mas, isso 
vai muito mais do que commodities agrícolas. 
É preciso agregar valor. E mostrar ao mundo 
que o Brasil tem uma rede de alimentos sólida, 
competitiva, eficiente e com produtos susten-
táveis é essencial. E a ANUFOOD Brazil é isso: 
uma vitrine da tecnologia industrial do Brasil 
que o mundo inteiro”, define.

ANUFOOD BRAZIL 2022: COMO PARTICIPAR?

Para participar da ANUFOOD BRAZIL 2022, bas-
ta acessar www.anufoodbrazil.com.br/credencia-
mento e fazer o devido credenciamento.
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