A 16° edição da Analitica Latin America reafirmou seu papel como maior ponto de
encontro da indústria de química analítica e, depois de 3 anos desde seu último
encontro, reuniu em 3 dias, os principais setores que fomentam negócios no país.
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O Congresso Analitica se uniu ao ENQA, em uma parceria inédita, para entregar
conteúdo e informação de qualidade em 2022. Foram cerca de 100 participantes
e 10 horas de conteúdo dividido em 2 dias, que contaram com grandes nomes da
química analítica nacional debatendo temas dos mercados de alimentos,
farmacêutico, energias alternativas e química verde e controle de qualidade de
combustíveis.
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LABORATÓRIO E ANÁLISE CLÍNICAS: 33%
ACADEMIA: 22%
INDÚSTRIA QUÍMICA E PETROQUÍMICA: 22%
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA: 17%
OUTROS: 4%
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: 2%

P&D: 39%
LABORATÓRIO: 26%
NOVOS NEGÓCIOS: 19%
QUALIDADE: 11%
MARKETING: 5%

NÍVEL GERENCIAL: 35%
PESQUISADOR / DOCENTE: 26%
ESPECIALISTA / TÉCNICO / CONSULTOR: 20%
ANALISTA: 20%

As rodadas de negócios reúnem compradores selecionados, 100% focados em fechar
negócios. Confira os resultados dessa edição:

15 EXPOSITORES

| 2 HORAS

| 50 COMPRADORES

| R$ 19 MILHÕES DE NEGÓCIOS GERADOS

A gente veio procurando mais empresas para ter como parceiras. Atuando diretamente com a
questão de compras de padrões, de reagentes, de colunas cromatográficas, a gente vê que,
quanto mais abrimos o leque para novos fornecedores, melhor. A gente achou muito
interessante essa experiência. Aqueles fornecedores com soluções que não são viáveis para a
nossa área, interessam a outras áreas da nossa empresa, então a gente vai repassar os contatos.
Nada do tempo aqui foi perdido. - Fernanda Ferreira Pereira, Analista de P&D da Eurofarma.
Tivemos 8 reuniões ao todo, então teve bastante diversidade. Desde clientes que a gente já
atendia a clientes novos. Para a gente, é bastante interessante conhecer novos clientes e saber o
que o mercado está fazendo que a gente pode, sem dúvidas, atender. Os equipamentos estão no
estande, é difícil trazer aqui, mas os clientes pareceram bastante interessados em ir conhecer a
nossa estrutura e ver tudo de perto. - Nathalia Araujo, Field Marketing Specialist da Área de
Químicos Essenciais da Merck S.A
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