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Estão abertas as inscrições para o Fi Innovation Awards  

e o Start-Up Innovation Challenge 2022 

 
Prêmios da Food ingredients South America visam reconhecer os melhores projetos de 

P&D do setor de alimentos, bebidas e ingredientes. Inscrições vão até 30 de agosto 

 

São Paulo, 14 de junho de 2022 – A Food ingredients South America, a mais 

tradicional plataforma de inovação da indústria alimentícia da América Latina, abriu 

hoje (14) as inscrições para as edições de 2022 do Fi Innovation Awards e do Start-

Up Innovation Challenge, prêmios que visam incentivar e prestigiar as empresas e 

profissionais que investem tempo e recursos em P&D, além de contribuir para o 

desenvolvimento da indústria. As inscrições podem ser feitas no site da FiSA 

 

Mais tradicionais prêmios de inovação do setor, o Fi Innovation Awards e o Start-Up 

Innovation Challenge incentivam e reconhecem fabricantes de ingredientes, 

alimentos e bebidas pelas inovações trazidas não só para a indústria, mas também 

para o consumidor final. Assim como nas edições anteriores, os concursos deste ano 

contam com uma comissão julgadora de alto nível, formada por profissionais C-Level 

e pesquisadores conceituados. 

 

A cerimônia de premiação acontece no dia 27 de outubro, em São Paulo, e terá um 

novo formato. Será um jantar de gala, exclusivo para convidados, no restaurante A 

Figueira Rubayat. O evento também será transmitido posteriormente na plataforma 

digital FiSA Xperience, trazendo mais visibilidade aos profissionais e empresas que 

investem em inovação no Brasil e demais países da América Latina.  

 

Os prêmios são parte de uma jornada de eventos da FiSA, a maior plataforma da 

América Latina de conexão entre especialistas em desenvolvimento de ingredientes 

alimentícios e da indústria de alimentos e bebidas. Em 2022, o encontro está com 

uma nova proposta figital (físico + digital), que oferece uma experiência completa de 

conteúdo e negócios no pavilhão, com complementos virtuais. O encontro presencial 

acontece no São Paulo Expo, de 09 a 11 de agosto, com a expectativa de reunir mais 

de 700 marcas e mais de 9.500 visitantes. Juntas, as visitações offline e online devem 

atrair profissionais de mais de 40 países. 

 

“O Fi Innovation Awards e o Start-Up Innovation Challenge buscam destacar os 

esforços do setor em prol de saúde, bem-estar, conveniência, sustentabilidade e 

outras importantes demandas do consumidor. Acreditamos que é fundamental o 

reconhecimento e o estímulo aos projetos mais promissores em todas essas frentes”, 

afirma Diane Coelho, Gerente de Negócios da FiSA. 

 

Os ganhadores e finalistas terão a possibilidade de utilizar o selo de cada prêmio nas 

diversas formas de materiais e canais de comunicação com o mercado, bem como 

https://www.fi-events.com.br/pt/atracoes/innovation22.html
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nas embalagens de produtos. Além disso, serão destacados em canais de 

comunicação da FiSA, como site, e-mail marketing e redes sociais, ganhando 

notoriedade entre a indústria alimentícia. 

 

Confira o cronograma: 

14 de junho - Início das Inscrições 

05 de julho - Primeira virada de tabela 

11 de agosto - Segunda virada de tabela 

30 de agosto - Encerramento das inscrições 

04 de outubro - Comitê técnico do Start-Up Innovation Challenge (online) 

05 de outubro - Comitê técnico do Fi Innovation Awards (online) 

27 de outubro - Cerimônia de premiação  

Inscrições para a cerimônia de premiação: aqui. 

 

 

Serviço: 

 

Food ingredients South America 2022  

Data e local do evento físico: 09 a 11 de agosto, das 13h às 20h, no São Paulo 

Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo, SP) 

Mais informações, credenciamento e inscrição: clique aqui. 

 

Sobre a FiSA 

 

A Food ingredients South America, a mais tradicional plataforma de inovação da 

indústria alimentícia da América Latina, oferece uma série de eventos presenciais e 

digitais para conectar líderes e gerar negócios. As conexões realizadas nesse 

encontro são responsáveis pelo desenvolvimento de produtos que fazem parte da 

transformação da vida de milhares de consumidores no mundo.  

 

A FiSA adota o conceito digital, ou seja, integra suas atrações entre o mundo físico e 

digital, com conteúdo ao vivo e disponibilizado em plataforma sob demanda, para 

oferecer a congressistas, visitantes e expositores mais oportunidades e 

maior flexibilidade.  

 

Informações para a imprensa: 

https://inscricaodeeventos.com.br/informa/fisa/2021/usuario/index.asp
https://www.fi-events.com.br/pt/atracoes/innovation22.html
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2PRÓ Comunicação 

Carolina Mendes – carolina.mendes@2pro.com.br 

Guilherme Kamio – guilherme.kamio@2pro.com.br  

(11) 3030-9436 
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