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FIPAN 2016 TERMINA COM SUCESSO DE PÚBLICO ERECORDE EM NEGÓCIOS 
INICIADOS 

 
FIPAN 2016 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente 
de Alimentos – recebe mais de 60 mil visitantes e supera R$ 1,2 bilhão de negócios 
iniciados entre máquinas, insumos e produtos expostos nos 350 estandes da feira.  
 
Com mais de 60 mil visitantes, encerrou hoje, sexta-feira, dia 29 de julho, às 19 horas, no 
Expo Center Norte, em São Paulo, a FIPAN 2016 – Feira Internacional de Panificação, 
Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos batendo recorde de negócios iniciados. “Foi 
um bilhão e duzentos milhões de reais em negócios iniciados nos 350 estandes e cerca de 
400 marcas expostas na nossa feira, a maior setorial da América Latina e a quinta maior do 
mundo”, diz Antero José Pereira, presidente do Sampapão, sigla que agrega os Sindicato e 
Associação dos Industriais da Panificação e Confeitaria de São Paulo e o Instituto de 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria, escola técnica de panificação mantida pelo 
sindicato. 

            Durante a feira, foram lançados vários produtos que estarão à venda nas 
panificadoras e no mercado de foodservice de São Paulo e do Brasil. “O grande ponto da 
FIPAN foi o contato dos expositores com nossos visitantes, que puderam ver, degustar e 
observar o funcionamento dos produtos lançados na área de gastronomia, máquinas e 
equipamentos, tecnologia e informática, aprendendo, inclusive, a decorar bolos e tortas, 
preparar pães diferenciados e conhecer lançamentos que ajudarão bastante no seu 
negócio”, continua ele. “Além disso, tivemos a grande participação do público com o nosso 
exclusivo Espaço FIPAN Pizza Roldão e a Arena Show IDPC, que contou com diversos cursos, 
aulas expositivas e palestras.”, finaliza o presidente. 

            Com 36 mil metros quadrados divididos utilizados pelos expositores, a FIPAN 
2016 recebeu 160 caravanas de todo o Brasil, além de visitantes de 60 países com grande 
destaque para os expositores da França e China. 

A FIPAN 2016 aconteceu entre os dias 26 a 29 de julho, nos Pavilhões Vermelho e 
Verde, do Expo Center Norte. A edição desse ano teve o apoio da AIPESP, ABIP, 
SINDUSTRIGO, FIESP e CIPAN. Foi patrocinada pela Souza Cruz. É um evento destinado 
exclusivamente a profissionais convidados, ligados à indústria de panificação, confeitaria e à 
cadeia do foodservice – restaurantes, pizzarias, lanchonetes, cafeterias, etc. – de modo 
geral. 
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