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FIPAN 2017 TERMINA COM SUCESSO DE PÚBLICO E  
RECORDE EM NEGÓCIOS INICIADOS 

 
FIPAN 2017 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente 
de Alimentos – recebe mais de 65 mil visitantes e supera R$ 1,5 bilhão de negócios 
iniciados entre máquinas, insumos e produtos expostos nos 250 estandes da feira. 

 
 Com mais de 65 mil visitantes, encerrou hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, às 19 
horas, no Expo Center Norte, em São Paulo, a FIPAN 2017 – Feira Internacional de 
Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos batendo recorde de 
negócios iniciados. “Foram um bilhão e meio de reais em negócios iniciados nos 250 
estandes e 350 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 food service 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. 
 Com 36 mil metros quadrados divididos utilizados pelos expositores, a FIPAN 
2017 recebeu 160 caravanas de todo o Brasil, além de visitantes de 45 países e 1380 
cidades. Houve muita diversidade de atividades e atrações nesta FIPAN. Áreas diversas 
como de congelamento, equipamentos, confeitaria e novos produtos orgânicos 
marcaram presença. Os visitantes frequentaram as áreas de técnicas de panificação e 
pizza, recebendo diversas aulas práticas. O FIPAN Pizza Roldão e a Arena do 
Confeiteiro foram grandes atrações da feira com diversas demonstrações de 
expositores diversos.  
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