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FIPAN 2017 TERÁ NOVIDADES EM MAQUINÁRIO E EMBALAGENS
A FIPAN 2017, que acontecerá entre os dias 25 a 28 de julho, no Expo
Center Norte, em São Paulo, apresentará novidades no setor de panificação,
confeitaria e varejo independente de alimentos. Entre elas, destaque para os
ultracongeladores, divisoras hidráulicas e temperadeiras para confeitar
chocolates continuamente.
A FIPAN – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo
Independente de Alimentos – trará novidades em máquinas e equipamentos e
embalagens, para o público visitante, composto por 51% por profissionais de padaria
tradicional ou industrial, 24% por profissionais de doceria e chocolateria, 18% por
proprietários de restaurantes, pizzarias e lanchonetes, 14% por fornecedores de
produtos e 11% por distribuidores, representantes e atacadistas. Serão diversas
novidades tecnológicas desenvolvidas pelos expositores, ao longo do ano inteiro para o
público final, que prometem aquecer a economia no ramo de alimentos.
Entre elas, a Prática Klimaquip, veterana da FIPAN há anos, especializada em
maquinário de gastronomia e ultracongeladores, lançará diversos novos produtos nessa
edição. “Nos concentramos durante 2016 inteiro para investir em tecnologias inéditas
no mercado. Dessa vez, teremos amassadeiras industriais, fornos de vitrine de loja e
equipamentos automáticos para divisão e modelagem de massas”, diz o representante
da Prática.
O mais interessante é que a marca irá além de apenas exibir os lançamentos de
produtos, mas também oferecerá uma consultoria especializada para cada cliente que
tiver dúvidas sobre a implementação dos produtos, principalmente os de
ultracongelamento.
Já a Tecmapan participará pela primeira vez na FIPAN. A empresa é especializada
em maquinários diversos, abrangendo desde divisoras hidráulicas, fatiadeiras de pães,
cilindros de massas até câmaras de fermentação e laminadoras. Nessa grande estreia,
já lançarão dois novos produtos para os visitantes: a divisora hidráulica atualiza e a
formadora de pães. “Esse equipamento congrega uma divisora hidráulica para massas
e, ao posicionar a placa de polietileno sobre as lâminas divisoras, a máquina se
transforma em uma formadora de pães. Como existem divisões diversas, é possível
modelar pães de diferentes formatos e pesos”, explica o diretor comercial da empresa.
Para a parte de doces, a Vonin Máquinas lançará a T10 Crystal, uma
temperadeira de pequeno porte para confeitar chocolates em modo contínuo. Além
disso, a empresa trará toda sua linha já existente de maquinário para doces finos e
chocolates.
A Argental do Brasil, que produz equipamentos para panificação industrial,
lançará o Forno Rotativo Verona, com capacidade para 18 bandejas, o que aumenta a
sua produtividade em 20%. De baixo consumo energético, possui alto desempenho
através de isolante térmico.
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A Unifiller, por sua vez, lançará a dosadora Cake-o-Matic com sistema de ajuste
de altura para bolos com camadas intermediárias. Decora até 7 bolos por minuto e
possui base depositora com controle de temperatura para evitar mudança de padrão na
textura das coberturas.
Embalagens
No dia a dia, mais padarias e rotisseries estão focando cada vez mais no apreço
estético de suas embalagens. A FIPAN também possui vasta quantidade de expositores
focados nessa demanda importante do mercado.
Nesse ano, a Decorutil participará pela primeira vez na FIPAN trazendo uma
novidade para maquinário: uma forminha que permite a modelagem da massa de
biscoitos em formatos diferentes como corações, árvores e flocos de novo. O fácil
manuseio do utensílio promete conquistar os visitantes e modificar os modelos de
biscoitos encontrados em panificadoras e no varejo independente de alimentos.
“Nossa feira é a 5ª maior feira setorizada do mundo e, anualmente, surpreende
os visitantes! Essa edição não será diferente. Muitas empresas estão finalizando seus
lançamentos para a FIPAN 2017 e, além dos lançamentos, os participantes poderão
participar de aulas e cursos tanto nos estandes.
Como no Espaço FIPAN Pizza Roldão e na Arena do Confeiteiro!”, finaliza Antero José
Pereira, presidente das entidades organizadores do evento.
A FIPAN 2017 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo
Independente de Alimentos – acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho, no Expo Center
Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo – das 13 às 21 horas
(no último dia, se encerrará às 19). Tem como Patrocinador a SOUZA CRUZ, apoiadores
SINDUSTRIGO, AIPESP, ABIP, FIESP, International Union of Bakers and Confectioners
(UIBC) e Confederação Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN). É promovida pelo
SAMPAPÃO e organizada pela SEVEN. É expressamente proibida a entrada de menores
de 16 anos, mesmo acompanhado pelos responsáveis. Maiores informações no site
www.fipan.com.br.
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