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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Iniciamos o ano de 2015 com a posse da Presidente Dilma
Rousseff para o seu segundo mandato. As consequências
dessa eleição que dividiu o país, teve reflexo direto no
cenário político, que foi marcado pela crescente tensão
entre o Governo e os partidos aliados.
O governo ainda foi fortemente atingido ao ter diversos
políticos importantes de sua administração acusados por
novas denúncias da Lava-Jato, por decisões do Poder
Judiciário e por recorrentes discussões sobre
a possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff.
As denúncias contra os Presidente da Câmara e do
Senado tiraram o foco dos parlamentares da discussão
de matérias importantes para o Brasil e para a indústria
da alimentação brasileira.
A instabilidade política foi agravada pelo cenário
econômico crítico, que demandou discussões acerca de
medidas de ajuste fiscal e cortes nas contas públicas,
atingindo diretamente ações do Poder Executivo.
No escopo da reforma ministerial que atingiu o Executivo,
vimos posse de Marcelo Castro frente ao Ministério da
Saúde e de Jarbas Barbosa como Diretor Presidente da
ANVISA. Temas antes prioritários do Ministério da Saúde
perderam importância diante do corte de orçamento e
da preocupante epidemia do Zika vírus e suas nefastas
consequências. No final de 2015 o Ministério da Saúde
declarou estado de emergência em saúde pública.
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Analistas nacionais e internacionais, políticos e
empresários são unânimes em afirmar que a “herança”
do ano de 2015 deve se estender ainda pelo ano de 2016
e eventualmente 2017.
No panorama geral observamos que as questões de
publicidade, de rotulagem, de perfil nutricional e de tributos
estão cada vez mais associadas ao alimento processado.
Pode-se compreender que com as eleições do 2º semestre
e para manter as Casas ativas, o Legislativo se foque
em PLs sem importância prática e técnica para o País,
porém bastante populares para garantir a presença
dos autores na mídia e com isto perderemos tempo
e oportunidades para discussão de temas realmente
importantes e necessários para o país; como previdência,
leis trabalhistas e reforma tributária.
Nós da ABIA nos mantemos firmes no propósito de preservar
e fomentar a competitividade da indústria da alimentação
brasileira, que apesar das dificuldades mantém seu papel de
grande empregadora; geradora de riquezas e formadora do
PIB; processadora da produção agrícola nacional para
o mercado interno e externo; e geradora de divisas.
A todos uma boa leitura!
EDMUND KLOTZ
Presidente da Associação Brasileira
da Indústria da Alimentação
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DEPARTAMENTOS
DA ABIA

DEFIN – Departamento Administrativo/
Financeiro

interesse em contatar fornecedores brasileiros de
alimentos processados.

Departamento responsável por gerir a administração
e as finanças da entidade, articular o relacionamento da
associação com a Diretoria Executiva, organizar eventos
e dar suporte operacional às comissões, setores e aos
demais departamentos da Abia.

E-mails: decon@abia.org.br e decex@abia.org.br

E-mail: secretaria@abia.org.br

DECON – Departamento de Economia,
Estatística e Planejamento
Tem como principal função elaborar análises e estudos
especializados do setor de alimentos e oferecer suporte
à representação da ABIA em congressos, seminários,
reuniões, etc.
Para isso, conduz mensalmente a Pesquisa Conjuntural
junto às empresas associadas, consulta diversas bases de
dados nacionais e internacionais, acompanha e analisa
ações e estatísticas sobre custos industriais, exportação
e importação, pesquisas de mercado, etc.
É responsável também pelo suporte técnico operacional
à Comissão de Comércio Exterior, além de receber
representantes e missões comerciais que tenham

10

DEJUR - Departamento Jurídico
Em suas atividades rotineiras, o Departamento
Jurídico da ABIA efetua atendimento a consultas das
empresas associadas sobre assuntos relacionados à
regulamentação de alimentos, além de outros temas
jurídicos em geral.
Organiza coletânea de normas e projetos de lei que
afetam as indústrias da alimentação, disponibilizando-os
no site da ABIA (Acompanhamento Legislativo),
no Informativo ABIA e/ou em circulares.
Elabora manifestações acerca dos projetos de lei de
interesse da indústria da alimentação, endereçados aos
parlamentares, buscando o melhor interesse do setor.
Representa a ABIA na Câmara Setorial de Propaganda
da ANVISA, Câmara Ambiental da Indústria Paulista/
FIESP, Núcleo de Acompanhamento Legislativo/FIESP,
no Conselho Temático Permanente das Relações do
Trabalho/CNI e na Comissão de Assuntos Tributários
e Fiscais/CNI, acompanhando, ainda, os trabalhos do

assento reservado à ABIA nos Conselhos Temáticos da
CNI do Meio Ambiente, de Responsabilidade Social e de
Assuntos Legislativos.
Analisa, elabora e controla os contratos firmados pela
ABIA e acompanha as ações judiciais em que a ABIA é
parte, com elaboração das peças judiciais, quando é o
caso, bem como daquelas ações em vários Tribunais cujo
resultado seja de interesse da indústria da alimentação,
informando os associados.
E-mail: dejur@abia.org.br

DETEC - Departamento Técnico
É responsável pela interface entre a Indústria de
Alimentos e o Governo (Ministério da Saúde, Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Inmetro), bem como órgãos Estaduais e Municipais
de vigilância sanitária, discutindo tecnicamente a
legislação, promovendo workshops e propondo soluções
compatíveis entre o interesse do consumidor e as
possibilidades da indústria.

DRPI - Departamento de Relações Públicas
e Institucionais

Internacionalmente, participa das discussões sobre o
Codex Alimentarius e no âmbito do MERCOSUL.

Responsável pelo relacionamento com os diversos
stakeholders, articula estratégias para estabelecimento
de parcerias com os principais interlocutores, públicos
e privados, nacionais e internacionais, da indústria da
alimentação brasileira. Identifica e avalia oportunidades
de parcerias, a fim de atender os objetivos da entidade e
consolidar imagem no mercado.

Assessora ainda as empresas Associadas na aplicação
e interpretação da legislação de alimentos, orientando
sobre rotulagem geral e nutricional, formulação e
uso de aditivos, padrão de identidade e qualidade de
alimentos e regularização de produtos junto aos órgãos
competentes.
E-mail: detec@abia.org.br

É responsável por toda interface com os meios de
comunicação e orientação estratégica para gestão de crises.
E-mail: drpi@abia.org.br

Departamentos da ABIA - Relatório Anual 2015
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A INDÚSTRIA DA
ALIMENTAÇÃO EM NÚMEROS
Em 2015, as políticas de estímulo ao crescimento
praticadas em todo o primeiro mandato da Presidente
Dilma – por meio da redução de tributos, refinanciamento
de dívidas e facilitação do crédito – foram substituídas
por tentativas de ajuste fiscal comandadas pelo então
Ministro da Fazenda Joaquim Levy.
A instabilidade política, os escândalos envolvendo
políticos e empresários e a inabilidade do Governo
em articular e em implementar as ações necessárias
finalmente minaram a confiança do mercado
internacional e dos investidores, culminando com
o rebaixamento do grau de investimento do Brasil pelas
três principais agências de risco internacionais.
A inflação, indicador emblemático para um país e uma
população que conseguiram vencer a hiperinflação dos
anos 90, fechou 2015 em 10,67% (segundo o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo-IPCA), muito acima do teto
da meta estipulado em 6,5%. O dólar, que fechou
o ano com alta de 48,56%, também exerceu forte pressão
inflacionária no país.
Em meio às incertezas do mercado, as ações das
empresas brasileiras sofreram forte declínio, fazendo
com que o índice Ibovespa encerrasse o ano com queda
acumulada de 13,31%.
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O conjunto desses e outros fatores fizeram com que o PIB
brasileiro tivesse o seu pior resultado em 25 anos,
com queda de 3,8%.
A indústria da alimentação brasileira não poderia passar
“sem arranhões” por todo esse contexto nacional.
Entretanto, fechou o ano com faturamento da ordem
de R$ 561,9 bilhões (6,04% acima do ano anterior),
sendo R$ 452,8 bilhões em alimentos e R$ 109,1
bilhões em bebidas. Entretanto, a produção física e as
vendas reais apresentaram retração de 2,96% e 2,73%,
respectivamente.
A indústria da alimentação é tradicionalmente uma
grande empregadora e em 2015 foi responsável por
empregar 1.629 mil brasileiros. Esse número é 1,85%
menor que o de 2014, revertendo à tendência do setor
de geração de novos postos de trabalho.
No “front” internacional, a forte desvalorização do real
frente ao dólar norte-americano fomentou o interesse
das indústrias em exportar. A balança comercial brasileira
recuperou o saldo negativo de 2014 e fechou o ano
de 2015 com superávit de US$ 19,6 bilhões. Já o setor
de alimentos processados apresentou um saldo positivo
de US$ 30,5 bilhões.
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a Indústria
A Contribuição da Indústria
o Saldo
da Alimentação
Comercial doao
Brasil
Saldo Comercial do Brasil

Desaceleração Recente
Desaceleração
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27,7
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37,8201,9

4,1
181,8
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33,7

37,8

4,1

33,7

226,2

29,8
2011

44,8256,0

5,5
226,2

29,8
39,3
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39,3

223,2
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2012

43,4242,6

5,6
223,2
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2,3

43,0242,0

5,7
239,7
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2,3
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5,7

37,3
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35,2191,1

4,7
171,5
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35,2
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Fonte: SECEX/ Elaboração ABIA
ados de valorAlimentos
agregadoProcessados
+ alimentos=semielaborados
Alimentos Industrializados de valor agregado + alimentos semielaborados
carnes, suco de laranja, açúcar, farelo de soja, etc).
ranja, açúcar,commodities
farelo de soja,
etc).
agroindustriais,
(*) 50,9%
% do agronegócio
pleno.do agronegócio de alimentos e 42,9% do agronegócio pleno.
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Saldo Alimentos Processados (*)

Saldo
Saldo

(var%acum. 12M)
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Fonte: Pesquisa Conjuntural ABIA
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Fonte: Pesquisa Conjuntural ABIA
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Fonte: Pesquisa Conjuntural ABIA
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ATIVIDADE
GOVERNAMENTAL
O ano de 2015 foi marcado pela instabilidade política e por
cenário econômico negativo.
Como parte de estratégia para promover uma melhoria
da Governabilidade, o Governo conduziu uma reforma
ministerial que promoveu, entre outros, a saída do Ministro
da Saúde Arthur Chioro-PT e sua substituição por Marcelo
Castro-PMDB. Na ANVISA, Jarbas Barbosa (Ex-secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde) assumiu o cargo de Diretor Presidente e Fernando
Mendes Garcia Neto foi nomeado Diretor.
Na esfera do executivo a ABIA foi representada em
reuniões, seminários e demais eventos no Ministério
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da Saúde – MS; Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA; Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comercio Exterior – MDIC; Agencia Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA; Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - Embrapa; Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro; e Casa Civil
da Presidência da República.
Foram protocolizados 55 documentos, distribuídos entre
os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
– MDIC; da Fazenda – MF; Casa Civil da Presidência da
República; e Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA.
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PRINCIPAIS TEMAS MONITORADOS
E TRABALHADOS JUNTO AO EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA
Importante ressaltar que a crise politica generalizada, as
consequências da Operação Lava Jato, a crise econômica,
o corte orçamentário dos ministérios e a epidemia do Zika
Vírus afetaram profundamente o direcionamento
das atividades do Ministério da Saúde.
Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da
Saúde e a ABIA

mil toneladas de sódio dos alimentos industrializados. A
maioria das indústrias conseguiu superar e antecipar
as metas estabelecidas para 2014.

Grupo de Trabalho da ANVISA. A entidade conduziu
trabalho junto a outras associações e aos associados
visando elaborar proposta proativa do setor.

A entidade continuou trabalhando firmemente na
repactuação de metas do 1º Termo de Compromisso
para macarrão instantâneo e pão de forma, bem como
nos encaminhamentos e procedimentos em relação às
empresas que não alcançaram as metas.

• Rotulagem de Alergênicos: a ABIA defendeu
posicionamento dos associados, durante consulta
pública, conseguindo retirar da RDC 26/15 a
obrigatoriedade da declaração de alergênicos. Foi
conduzida ainda pela Comissão de Atendimento ao
Consumidor da ABIA – CAC uma revisão do Padrão
ABIA com recomendações específicas para atender às
particularidades do consumidor com hipersensibilidade.

A pedido do Ministério da Saúde a ABIA iniciou coleta
de dados relativos à presença de gorduras trans nos
alimentos processados.

No que tange à redução de sódio nos alimentos
processados, foram apresentados os resultados do
monitoramento do 2º Termo de Compromisso para
redução do sódio (rocambole, mistura para bolos
aerados, maionese, bolos prontos sem recheio, bolos
prontos recheados, batatas fritas e batatas palhas,
biscoito doces como Maisena e Maria, salgadinhos de
milho, biscoitos doces recheados, mistura para bolos
cremosos e biscoitos salgados como água, água e sal e
cream cracker).

Em outubro de 2015 a ABIA participou do II Seminário
sobre Redução de Açúcar em Alimentos. Foram
definidos os próximos passos a serem executados:
elaboração de esboço de um plano, discussão eletrônica,
construção do plano dialogando com os atores e
realização anual de novas rodadas de discussão. Além
disso, a OPAS sugeriu ao MS criar uma agenda prioritária
para o tema.

O balanço, considerando os dois primeiros Termos de
Compromisso já monitorados, indica a retirada de 7.652

• Rotulagem Nutricional: a ABIA foi umas das três
entidades do setor privado convidada a participar do
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Rotulagem

Nutrição Especializada
• 70ºC – Fórmulas Infantis com Probióticos: a ABIA tem
conduzido gestões junto à ANVISA para sensibilização
do corpo técnico da GGALI visando flexibilização das
temperaturas de preparo para as fórmulas infantis com
probióticos para bebês a partir dos seis meses de vida.
• Lei n° 11.265/05 – regulamentação da Lei de Lactantes:
a ABIA conduziu contato junto à Casa Civil e ao Ministério
da Saúde para acesso ao texto e apresentação de
considerações sobre regulamentação, publicada em
04/11/15 – Decreto n° 8.552.

Atividade Governamental - Relatório Anual 2015

Corante Caramelo IV
O trabalho realizado pela ABIA resultou no
reconhecimento por parte da ANVISA da existência de
respostas conflitantes emitidas pela Agência sobre o
assunto e publicação do Informe Técnico 68/15, visando
estabelecer um entendimento claro e permanente
sobre o assunto frente à legislação vigente e dar maior
transparência para o tema.
Recall de Alimentos
Atuação junto a ANVISA, desde a Consulta Pública até a
publicação da Resolução RDC nº 24/15 que dispõe sobre
o recolhimento de alimentos e sua comunicação à ANVISA
e aos consumidores. Envio de compilação de dúvidas e
respectivos esclarecimentos aos associados.
Outros temas
• Agenda Regulatória 2015/2016;
• Fortificação de Farinhas de Trigo e Milho;
• Alimentos Enterais;
• Alimentos Funcionais;
• Alimentos Integrais;
• Alimentos voltados para o público infantil: % VD para
crianças;
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• Chás (metais pesados, microscopia e inclusão de novas
espécies);
• Contaminantes (Cobre e Cromo em alimentos e bebidas);
• Microbiologia de Alimentos;
• Fortificação de Farinhas;
• Metrologia (Portaria 248/08);
• Revisão da Portaria SVS nº 29/989-ALIFINS;
• Porção de achocolatado em pó light para fins de
rotulagem nutricional.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO – MAPA
Resíduos Sólidos
Merece destaque a assinatura do Acordo Setorial de
Logística Reversa de Embalagens com o MAPA Ministério do
Meio Ambiente em 25/11/2015. Termo de Cooperação da
Coalizão em elaboração e levantamento de quantidades
de embalagens colocadas no mercado em 2015 para
Encerramento e eventual complementação da Fase 1 –
2016 e 2017 – PNRS.
O tema segue em acompanhamento na esfera estadual:
Espírito Santo e São Paulo.
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Outros temas

Outros temas trabalhados

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

• Aditivos para Produtos Cárneos;
• Ilustrações em sucos;
• Proposta de Regulamento Técnico para Coprodutos
da Indústria da Alimentação Humana para Uso na
Alimentação Animal;
• RIISPOA;
• Decreto n° 8.592/15 – Mistura de açucares e edulcorantes
em bebidas;
• Temas diversos em relação ao setor Bebidas.

• Adicional de Periculosidade para Motociclistas Nr-16
• Promotores de vendas e repositores de mercadorias
• NR-12 – Máquinas e equipamentos.

Envio de consulta sobre a correta classificação fiscal do
açúcar amorfo e da massa congelada.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR – MDIC
• Consulta Pública sobre Processo Produtivo Básico de
Pré-forma de Resina PET;

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

• Reunião sobre a o Lei n° 10.541/15 – Paraíba –
Rotulagem de agrotóxico.

Trabalho aos Domingos

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Após três anos de intenso trabalho de ABIA e de articulação
com parceiros, foi publicada em 10.07.2015 a Portaria que
desburocratiza a autorização para o trabalho aos domingos
e feriados.

• A ABIA articulou a manutenção de 1% sobre faturamento
na proposta de desoneração de folha de pagamento
para alimentos e a instituição da facultatividade (Lei nº
13.161/2015).

Será dado seguimento às ações junto ao Ministério do
Trabalho e da Previdência Social visando inclusão das
Indústrias de Alimentação no Decreto, como atividade
permanente.

• Redução de alíquota de importação de carragenina
(gestão junto a Secretaria de Acompanhamento
Econômico – SEAE).
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MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES-MRE
• COP 21 – Mudanças Climáticas. Envio de propostas das
indústrias para o governo brasileiro, em alinhamento com
a CNI – Confederação Nacional da Indústria.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-MMA
• Envio de posicionamento sobre Lei de Biodiversidade –
Patrimônio Genético (Lei n° 13.123/15);
• Construção de 2º Ciclo Plano de Ação para Produção e
Consumo Sustentáveis.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MCTI:
Projeto MCTI – redução de gases de efeito estufa.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Lei do motorista e estadia.
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ATIVIDADE
PARLAMENTAR
O trabalho realizado junto ao legislativo nacional foi
conduzido pelo Departamento Jurídico da ABIA, com o
apoio da Foco Assessoria e Consultoria. O processo de
elaboração de Políticas Públicas, que afetam direta ou
indiretamente a competitividade e a capacidade das
empresas desenvolverem seus negócios em um ambiente
político e legal estável, permitindo atuação na defesa
de interesses legítimos das empresas associadas, foi
acompanhado de forma sistemática.
Em 2015 o Palácio do Planalto teve dificuldades de
implementar suas ações em função da degradação
das relações com os partidos de sua base aliada. No
Congresso, os parlamentares forçaram negociações
projeto a projeto e impuseram derrotas em votações
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prioritárias para o Governo. Os pedidos de impeachment,
CPIs e as denúncias da Operação Lava Jato que atingiram
políticos do alto escalão contribuíram para o fraco
desempenho nas medidas do Poder Executivo.
As principais medidas em 2015 foram no campo
econômico, concentrando sua atenção no ajuste das
contas públicas por meio da redução dos incentivos
à produção e consumo, aumento de tributos e
arrecadação e redução dos gastos públicos (compras
e investimentos). As políticas foram amplamente
criticadas por afetarem direitos trabalhistas, não
atacarem o gasto com a manutenção da máquina
pública e não apontarem políticas de desenvolvimento
econômico.
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A entidade, através da Foco Assessoria e Consultoria,
realizou triagens em todas as novas proposições
apresentadas na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal no ano de 2015. De 17 listagens de Projetos, onde
foram identificadas 629 novas proposições relacionadas,
direta ou indiretamente, ao setor de alimentos, que
passaram a tramitar no Congresso Nacional. Destas,
foram selecionados 246 proposições prioritárias para
acompanhamento.
Foram monitoradas 404 proposições legislativas
relacionadas ao setor (número duas vezes maior do que
em 2014), que constaram das pautas das comissões e dos
plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Ações diretas foram conduzidas em torno de 40 proposições
legislativas, envolvendo cerca de 150 parlamentares, suas
assessorias e lideranças partidárias, de Ministérios e entidades
de classe, distribuídas em diversos temas que trataram
sobre rotulagem, propaganda e publicidade, composição
de produtos, brindes, consumidor, comércio, alimentação
escolar, embalagens, carga tributária, entre outros.
A entidade acompanhou Audiências Públicas realizadas
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre
os temas de interesse do setor, como: desoneração da
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folha de pagamento do setor produtivo; terceirização;
propaganda para a venda de produtos infantis; COP 21;
Código Comercial; rotulagem de transgênicos; Plano
Nacional de Exportações; MPV 690/15, que altera o IPI de
bebidas quentes; consumo de agrotóxicos; índices de recalls;
modernização da indústria nacional; o papel das agências
reguladoras; logística reversa; e obesidade infantil.

O PL 5921/01, do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR),
que acrescenta parágrafo ao art. 37 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências” (proíbe a publicidade
para a venda de produtos infantis), encontra-se na Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania-CCJC da Câmara
dos Deputados.

A ABIA participa ativamente da construção e promove
acompanhamento sistemático da Agenda Legislativa da
Indústria – CNI.

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PUBLICIDADE INFANTIL
A ABIA se manteve, durante o ano de 2015, fortemente
engajada no acompanhamento das discussões sobre a
publicidade infantil. Bem como, articulou com outras
entidades a elaboração de material de trabalho para
congressistas e audiências públicas.
No sentido de criar um melhor racional de argumentos com
peso jurídico, foi contrato o parecer do Dr. Tércio Sampaio
Ferraz.
A entidade participou das audiências públicas relativas ao
PL 702/11 e deu suporte aos associados na avaliação do
Pledge II do IFBA – International Food and Beverage Aliance.

Lei nº 13.161/2015. A ABIA articulou a manutenção de 1%
sobre faturamento na proposta de desoneração de folha de
pagamento para alimentos e a instituição da facultatividade.

ROTULAGEM DE OGM
Merece destaque o trabalho realizado pela ABIA, juntamente
com diversos parceiros, que culminou na aprovação na
Câmara dos Deputados do PL 4.148/08 – Rotulagem de OGM.
O projeto seguiu para o Senado.

NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA
Atendendo a pauta do GT de empresas de nutrição
especializada da ABIA, minutas de projetos de lei acerca
de nutrição enteral foram entregues para avaliação e
encaminhamentos do referido Grupo.
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Dentre as inúmeras proposições legislativas de
interesse da ABIA em tramitação no Congresso
Nacional destacamos abaixo alguns dos principais
projetos que tiveram atuação da entidade em 2015:

NO CONGRESSO NACIONAL
MPV 685/15, do Poder Executivo, que “Institui
o Programa de Redução de Litígios Tributários
- PRORELIT, cria a obrigação de informar à
administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução
ou diferimento de tributo e autoriza o poder executivo
federal a atualizar monetariamente o valor das taxas
que indica” (entre outras, atualiza monetariamente a
taxa de fiscalização).
MPV 694/15, do Poder Executivo, que “Altera a lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, para dispor sobre o
imposto sobre a renda incidente sobre juros de capital
próprio, a lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre
os benefícios fiscais do regime especial da indústria
química e para suspender, no ano-calendário de 2016,
os benefícios fiscais de que tratam os arts. 19, 19-a e 26
desta lei”.
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NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PL 7699/06 (PLS 6/03), do Senador Paulo Paim (PT/RS), que
“Institui o Estatuto do Portador de Deficiência e dá outras
providências”.
PL 1234/07, do Deputado Eduardo Gomes (PSDB/TO), que
“Estabelece princípios e diretrizes para as ações voltadas
para a educação nutricional e segurança alimentar e
nutricional da população e dá outras providências”.
PL 13070/1, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
(PSDB/SP), que proíbe a utilização de dióxido de titânio em
alimentos e cosméticos.
PL 1637/07, do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que
“Dispõe sobre oferta, propaganda, publicidade, informação
e outras práticas correlatas, cujo objeto seja a divulgação
e a promoção de alimentos com quantidades elevadas de
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de
bebidas com baixo teor nutricional”.
PL 1862/07, do Deputado Jurandy Loureiro (PSC/ES),
que “Dispõe sobre a etiquetagem de produtos nacionais
ou estrangeiros, alertando o consumidor sobre os graus de
impacto ambiental”.
PL 419/11, do Deputado Áureo (PRTB/RJ), que
“Regulamenta a venda de compostos líquidos prontos para
consumo”. Apensado a ele o PL 1932/11, da deputada Sueli
Vidigal (PDT-ES), que estabelece que “Ficam as empresas
fabricantes de bebidas energéticas obrigadas a inserir nos
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rótulos e embalagens a informação ‘A mistura com bebida
alcoólica pode causar doenças do fígado’”.
PL 702/11, do Deputado Marcelo Matos (PDT/RJ), que
“Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, restringindo
veiculação de propaganda de produtos infantis”.
PL 767/11, ddo Deputado Lincoln Portela (PR/MG),
que “Obriga a inscrição de mensagem nos rótulos dos
alimentos ofertados ao consumidor alertando sobre a
existência de ingredientes suínos”.
PL 851/11, do Deputado Geraldo Simões (PT-BA), que
“Dispõe sobre a incorporação do cacau como matéria prima
nos produtos que especifica”. Apensado a ele o PL 1533/11,
do deputado José Carlos Araújo (PDT/BA), que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de divulgação de informação sobre o
percentual de cacau presente na composição dos chocolates
e produtos achocolatados fabricados no Brasil”.
PL 2389/11, do Senador Sergio Zambiasi (PTB/RS), que “Institui
diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas
escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio das redes pública e privada, em âmbito nacional”.
PL 2470/11, do Deputado Ricardo Izar (PV/SP), que
“Regulamenta o direito à informação quanto ao uso de
animais vivos na obtenção de produtos e substâncias”.
Apensados a este o PL 7102/14, do Deputado Junji Abe (PSD/
SP), que “Dispõe sobre a rotulagem de produtos nacionais
ou importados quanto à realização de testes em animais”;
e o PL 6721/13, que “Dispõe sobre a obrigação por parte

do fornecedor, de informar nos rótulos de seus produtos
se foram realizados testes em animais vivos para a sua
elaboração, e dá outras providencias”.

conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga
a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001;
e dá outras providências” (patrimônio genético).

PL 3988/12, do Deputado Celso Maldaner (PMDB/SC),
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre
o peso drenado e sobre o peso deglaciado nos produtos
alimentícios processados, embalados e medidos ou pesados
sem a presença do consumidor, e dá outras providências”.

PL 137/15, do Deputado João Derly (PCdoB/RS), que
“Obriga a indústria alimentícia a informar o quantitativo
dos ingredientes utilizados na elaboração dos alimentos
embalados na ausência do consumidor”.

PDC 1408/13, do Deputado Silvio Costa (PSC/PE), que “Susta
a aplicação da NR-12 - segurança no trabalho em máquinas
e equipamentos, do Ministério do Trabalho e Emprego MTE”.
PL 6036/13, do Deputado Mário Heringer (PDT/MG), que
“Dispõe sobre a restrição do uso de agentes aromatizantes ou
flavorizantes em bebidas alcóolicas e dá outras providências”.
PL 7477/14, do Deputado Antonio Balhmann (PROS/CE),
que “Dispõe sobre a relação de revenda e distribuição entre
fornecedores e distribuidores de produtos industrializados
e dá outras providências” (regula a relação contratual de
distribuição).
PL 7735/14, do Poder Executivo, que “Regulamenta o
inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal,
o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o
Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre
Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de
16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para
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PL 334/15, do Deputado Marco Tebaldi (PSDB/SC),
que “Altera o art. 4º da Lei nº 1283 de 18 de dezembro de
1950, regulamentado pelo decreto nº 30.691 de 29 de março
de 1952, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária
dos produtos de origem animal, e dá outras providências”
(permite que Estados e Municípios realizem a inspeção
sanitária de produtos de origem animal).

NO SENADO FEDERAL
PLS 93/15, que “Estabelece o percentual mínimo de cacau
nos chocolates e seus derivados, nacionais e importados,
comercializados em todo o território nacional e torna
obrigatória a informação do percentual total de cacau nos
rótulos desses produtos”.
PLS 181/07, do Senador Paulo Paim (PT/RS),
que “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969,
que institui normas básicas sobre alimentos e dá outras
providências” (veda a produção da matéria-prima alimentar
proveniente do processo de hidrogenação da gordura
vegetal, transformando-a em gordura hidrogenada mais
conhecida como gordura trans).

29

PLS 489/08, do Senador Cristovam Buarque (PDT/DF),
que “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, que institui normas básicas sobre alimentos,
para determinar que os rótulos das embalagens dos
alimentos tragam identificação de cores, de acordo com
a composição nutricional”.
PLS 360/12, do Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), que
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), para disciplinar publicidade
dirigida a crianças e adolescentes”.
PLS 8/15, do Senador José Medeiros (PPS/MT),
que “Acrescenta §3° ao art. 6° da Lei n° 8.918, de 14 de
julho de 1994, para determinar que as embalagens de
bebidas açucaradas contenham advertência sobre os
malefícios do consumo abusivo dessas bebidas”.
PLC 14/15, do Deputado Osmar Terra (PMDB/RS)
e outros, que “Dispõe sobre as políticas públicas para
a primeira infância, altera a lei n° 8.069, de 13 de Julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de Outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, a Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de Maio de 1943, a Lei n° 11.770, de 9 de
Setembro de 2008, e a Lei n° 12.662, de 5 de Junho
de 2012”.
PLC 30/2015 (PL 4330/04), do Deputado Sandro Mabel,
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que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço
a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes.
PLC 34/15 (PL 4148/08), do Deputado Luis Carlos Heinze
(PP/RS), que “Altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de
2005” (Altera a Lei de Biossegurança para liberar os
produtores de alimentos de informar ao consumidor
sobre a presença de componentes transgênicos
quando esta se der em porcentagem inferior a 1% da
composição total do produto alimentício).
PLC 57/15 (PL 863/15), do Poder Executivo,
que “Altera as Leis nºs 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, quanto à contribuição previdenciária sobre
a receita bruta, 12.780, de 9 de janeiro de 2013,
que dispõe sobre medidas tributárias referentes à
realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e
dos Jogos Paraolímpicos de 2016, 11.977, de 7 de julho
de 2009, e 12.035, de 1º de outubro de 2009; e revoga
dispositivos da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, quanto à tributação de bebidas frias” (altera a
contribuição previdenciária patronal).
PLC 107/08 (original 2093/03), do Deputado Júlio
Delgado, que “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976, e a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, para tornar
obrigatória a aposição de advertência nos alimentos, nas
bebidas, nos produtos dietéticos e nos medicamentos
que contenham fenilalanina ou outras substâncias

cujo consumo seja contraindicado aos portadores de
deficiências do metabolismo ou de doenças específicas,
na forma prevista em regulamento”.
PLS 738/2015, do Senador Jorge Viana (PT-AC), que
“Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos
e altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969,
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e a Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010” (presença de duas datas de
validade -venda ao consumidor final / consumo seguro).

NAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS
E MUNICIPAIS
PL 97/2013 – Proíbe a comercialização do aspartame
e o seu uso na composição de alimentos e bebidas
elaborados ou comercializados no Estado (Estado de
São Paulo e outros).
PL 133/2014 – Estabelece a obrigatoriedade de
indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos
produtos alimentares comercializados no Espírito
Santo. Vetado totalmente pelo Governador através da
Mensagem de Veto nº 261/2014. Projeto arquivado.
PL 43/2013 – Dispõe sobre a proibição na
comercialização de alimentos e bebidas que colaborem
com a obesidade infantil e dá outras providências.
Município de Guarulhos – Cantinas Escolares.
PL 99/2009 – PProíbe a venda casada de alimentos,
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lanches e ovos de páscoa acompanhados por
brinquedos, pelas redes de fast-food, lanchonetes ou
qualquer estabelecimento comercial no Município de
São Paulo. Foi publicado Veto do Prefeito, acolhendo os
argumentos apresentados pela ABIA.
PL 99/2013 – Estabelece a obrigatoriedade de indicação
expressa sobre o uso de agrotóxicos nos produtos
alimentares comercializados no Rio Grande do Sul.
Arquivado.
PL 183/14 – Determina que os rótulos nutricionais
presentes nas embalagens dos alimentos e das bebidas,
no âmbito no Estado de São Paulo, apresentem em
maior destaque o número de calorias e fixa outras
providências. Projeto foi rejeitado, acolhendo aos
argumentos apresentados pela ABIA.
PL 1094/11 – Cria o rótulo Descarte Padrão e o serviço
de informação sobre pontos de descarte de materiais
descartáveis e dá outras providências no Estado de São
Paulo. Permanece aguardando inclusão na pauta de
sessão extraordinária, tendo em vista a solicitação de
tramitação em regime de urgência.
Ainda na esfera de atuação estadual, destacamos a
Solicitação de adequação da DESCRIÇÃO do produto
nas normas que tratam da Substituição Tributária –
ICMS para caixa de bombons, junto à Secretaria de
Fazenda dos Estados de MG, PR, RJ, SC e RS.
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ATIVIDADE
SETORIAL & TEMÁTICA
De caráter permanente ou ad hoc, as comissões setoriais e temáticas têm por objetivo propiciar
a interlocução com as empresas, construindo posicionamentos e propostas em sintonia com as necessidades
e as demandas do setor.

COMISSÕES SETORIAIS E TEMÁTICAS EM FUNCIONAMENTO
• Comissão de Alimentos Preparados Fora do Lar - Food Service
• Comissão de Atendimento ao Consumidor - CAC
• Comissão de Comércio Exterior - CCE
• Comissão de Coordenação do Codex Alimentarius - CODEX
• Comissão de Energia e Meio Ambiente - CEMA
• Comissão de Logística - CL
• Comissão de Metrologia - CONMETRO
• Comissão de Relações de Trabalho - GRETIA
• Comissão de Tecnologia e Legislação Alimentar - CTLA
• Comissão Jurídica - CJ
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PRINCIPAIS GRUPOS DE TRABALHO
• GT Promotores de Vendas e Repositores de Mercadorias
• GT Tributos

SETORES ATENDIDOS PELA ABIA
• Açúcar
• Aditivos
- Aromas
- Corantes
- Edulcorantes
- Estabilizantes/Espessantes
• Alimentos Fortificados
• Alimentos Funcionais
• Alimentos para Fins Especiais
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• Alimentos para Lactentes e Crianças de 1ª Infância
• Balas, Bombons e Chocolates
• Bebidas Alcoólicas
• Bebidas Não Alcoólicas
- Águas
- Pós para o Preparo de Refrescos
- Refrescos / Xaropes
- Refrigerantes
- Sucos
• Biscoitos
• Café
• Carnes e Produtos Cárneos
• Cereais Naturais, Industrializados e Derivados
- Barras de Cereais
• Chás

• Condimentos/Temperos, Molhos e Especiarias
• Derivados de Coco
• Embalagens
• Fermentos
• Frutas e Vegetais – Processados e Conservas
• Gelados Comestíveis
• Gomas de Mascar
• Laticínios
- Bebidas Lácteas
• Margarina e Creme Vegetal
• Massas Alimentícias
• Misturas para Bolos, Tortas, Sobremesas e Similares
- Pós Para Achocolatados
• Moagem Úmida de Milho, para Produção de Amidos e
Xaropes
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• Moinhos de Trigo
• Óleos e Gorduras
• Ovos e Produtos De Ovos
• Pães, Bolos, Panetones e Produtos de Confeitaria
• Pescados e Produtos de Pescados
• Produtos Apícolas
• Produtos de Tomate
• Produtos Orgânicos
• Rações para Animais
• Sal
• Snacks e Aperitivos
• Soja e Produtos De Soja
• Sopas e Caldos
• Vinagre
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ATIVIDADE
INTERNACIONAL
No cenário Internacional a indústria de alimentação
gerou um saldo positivo da balança comercial do setor
da ordem de US$ 30,5 bilhões, contribuindo para o
superávit da balança comercial brasileira, que foi de
US$ 19,6 bilhões.
O setor fortaleceu seu papel de gerador de superávit
com exportações da ordem de US$ 35,2 bilhões e
importações no valor de US$ 4,7 bilhões.
A ABIA deu continuidade ao atendimento de
delegações e de representações internacionais. Bem
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como, manteve canal de comunicação aberto com
os associados para o atendimento de demandas
relacionadas ao comércio exterior.
A convite do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior - Armando Monteiro, a ABIA integrou
missão empresarial ao Irã. A delegação foi composta
por representantes do executivo (com agendas com
representantes do Governo Iraniano) e do setor privado
(composta por empresários e entidades setoriais).
Objetivo dessa ação foi o aumento das exportações
brasileiras e a abertura de novos mercados.
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A entidade manteve sua participação na Alianza
Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de
Alimentos Y Bebidas - ALAIAB, inclusive apoiando uma
maior participação de empresas na gestão da ALAIAB.

- Bolívia: INMETRO, MDIC (Secretaria de Comercio
Exterior), Governo da Bolívia.
- China e EU – MAPA (Departamento de Negociações
Sanitárias e Fitossanitárias) e INMETRO.

Merecem destaque as atividades desenvolvidas no
campo técnico/ regulatório, barreiras técnicas e
normas internacionais relacionadas a seguir:

TÉCNICO E REGULATÓRIO

• Resposta à consulta pública da OMS sobre Obesidade
Infantil: “Draft Final Report of the Commission on
Ending Childhood Obesity.
• OGM: Posicionamento Brasil (China, Bolívia e UE).
Envio de posicionamento para:
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MERCOSUL
Rotulagem Geral: a ABIA vem participando ativamente
de reuniões preparatórias junto ao governo brasileiro,
bem como acompanhando as plenárias no MERCOSUL
para contribuições aos temas da pauta. Especial
atenção foi dedicada aos temas de personagens nos
rótulos e regras para declaração de país de origem.

Aditivos para carnes e produtos cárneos: as discussões
do Grupo de Trabalho foram encerradas e suas
recomendações encaminhadas para o GMC – Grupo
Mercado Comum. O próximo passo é a abertura
de consulta pública para manifestação dos países
membros.
A ABIA manteve no decorrer do ano de 2015 sua
participação e acompanhamento das reuniões do Sub
Grupo de Trabalho 3 – relacionado a alimentos.
Codex Alimentarius

mais eficiente dos Grupos de Trabalho do Codex
Alimentarius, contando com envolvimento direto das
empresas associadas.
Pró-memória
Os Grupos de Trabalho do Codex Alimentarius foram
estruturados em três categorias, a saber: grupos de
trabalho prioritários; grupos de trabalho definidos
como não prioritários e que terão representantes e
grupos de trabalho definidos como não prioritários
e que não terão representantes.

A reestruturação interna promovida em 2014 surtiu
efeito e em 2015 a ABIA logrou um acompanhamento

Internacional - Relatório Anual 2015

39

REPRESENTAÇÕES
& EVENTOS
Em 2015 a ABIA representou o setor como membro
em 59 comissões, conselhos e grupos técnicos do
setor público e do setor privado, mantendo dessa
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forma uma agenda de trabalho construtivo e canal de
comunicação ativo com os principais stakeholders da
indústria alimentícia.
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Câmaras e Comissões com Participação
da ABIA
Câmara Americana de Comércio Brasil – Estados Unidos
(Amcham)
Câmara Ambiental da Indústria Paulista / FIESP
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo /
MAPA

Câmara Setorial do Pescado – Sec. de Agricultura e
Abastecimento - SP
Câmara Setorial dos Prod. da Sóciobiodiversidade e da
Agricultura Familiar
Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)
Codex Committee on Fats and Oils (CCFO)
Codex Committee on Food Additives (CCFA) / ANVISA

Comissão de Metrologia / INMETRO

Conselho Temático de Meio Ambiente / CNI

Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (Cian)
/ CNS

Conselho Temático Permanente das Relações do Trabalho
/ CNI

Comitê Assessor Externo / EMBRAPA

Conselho Temático Permanente de Responsabilidade
Social (CORES) / CNI

Comitê Brasileiro para o AIAF – Ano Intel. da Agricultura
Familiar / MDA

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau/ / MAPA

Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)

Comitê Brasileiro de Barreiras Técnicas ao Comércio
(CBTC) do Conmetro

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados
/ MAPA

Codex Committee on Food Import and Export Inspection
and Certification Systems (CCFICS)

Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura
(COMPESCA) / FIESP

Câmara Setorial de Alimentos / ANVISA

Codex Committee on Food Labeling (CCFL)

Comitê do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB) / INMETRO

Câmara Setorial da Fruticultura / MAPA

Codex Committee on General Principles (CCGP)

Câmara Setorial de Leite / MAPA
Câmara de Óleo de Palma

Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling
(CCMAS)

Comitê Nacional da Classificação das Atividades
Econômicas

Câmara Setorial de Amendoim-Sec. de Agricultura e
Abastecimento SP – (CODEAGRO)
Câmara Setorial de Pescados do Estado de São Paulo /
CODEAGRO / SAASP

Coordenação Geral de Estatística do Trabalho / SPPETEM
Grupo de Trabalho de Alimentos para Nutrição Enteral /
ANVISA
Grupo de Trabalho de Fortificação de Farinhas / ANVISA
Grupo de Trabalho Importação Suplementos Alimentares
/ ANVISA
Grupo de Trabalho – Revisão da RDC nº 175 / ANVISA

Comitê Técnico de Metrologia / INMETRO

Grupo de Trabalho sobre Alegações Funcionais / ANVISA

Codex Committee on Nutrition and Foods for Special
Dietary Uses (CCNFSDU)

Conselho de Assuntos Legislativos / CNI

Grupo de Trabalho de Rotulagem Nutricional/ANVISA

Conselho da Média e Pequena Empresa (Compem) / CNI

Grupo de Trabalho Temático de Embalagens / MMA

Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)

Conselho Nacional de Saúde (CNS) / MS

Grupo Técnico de Comércio e Logística / MDIC

Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables
(CCPFV)

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA)

Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF)

Conselho Setorial da Agroindústria do Plano Brasil Maior

Rede de Biodiversidade / CNI

Câmara Setorial de Propaganda / ANVISA

Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in
Foods (CCRVDF)

Rede de Entidade dos Setores Produtivos / IPEA

Câmara Setorial do Carne Bovina/ MAPA

Comissão de Assuntos Tributários e Fiscais / CNI

Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa da CNI
(COPEM)

Câmara Setorial de Portos, Aeroportos, Fronteiras e
Recintos Alfandegados / ANVISA
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Núcleo de Acompanhamento Legislativo FIESP

SGT-3 MERCOSUL / MAPA
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CAFÉ DA MANHÃ – CONSELHO CONSULTIVO ABIA

EVENTOS
REALIZADOS
PELA ABIA
SIMPÓSIO SALONA
No dia 22 de Janeiro de 2015, na sede da ABIA,
foi apresentado o Salona, uma opção de substituto
de sal como forma de reduzir o sódio nos alimentos.
As formas de utilização do Salona foram amplamente
discutidas com os presentes. Inclusive com degustação
de produtos.

No dia 17 de março a ABIA promoveu encontro com os membros do Conselho Consultivo da ABIA, com o objetivo
de discutir as diretrizes de atuação da entidade durante o ano de 2015. A reunião contou com a participação especial
e apresentação dos Senhores João Carlos Meirelles - Secretário Estadual de Energia do Estado de São Paulo, falando sobre
a Crise Energética e Hídrica no Estado de São Paulo e a palestra do Senhor José Roberto Mendonça de Barros –
Economista, que discorreu sobre o Cenário Macroeconômico e Perspectivas para 2015.

3° FÓRUM BRASILEIRO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
A ABIA apoiou a realização do 3° Fórum Brasileiro da Indústria de Alimentos, nos dias 10 e 11 de abril, em Goiânia.
O evento, que contou com 250 participantes, foi aberto e encerrado pelo governador de Goiás, Marconi Perillo.
Nesta edição foram destaque os aspectos ligados à produção, qualidade, embalagem, agregação de valor, marketing
e logística de alimentos.
Com a presença do então Ministro da Fazenda Joaquim Levy, o Dr. Edmund Klotz – Presidente da ABIA recebeu
homenagem especial, por sua longa contribuição de mais de 30 anos à indústria da alimentação brasileira.

REUNIÃO DE ENTIDADES DE INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO
A ABIA convidou as principais entidades e associações representativas da indústria da alimentação brasileira para reunião
que foi realizada na sede da ABIA no dia 19 de março.
O objetivo do encontro foi identificar pauta comum de trabalho, visando uma melhor coordenação de esforços
e representação mais eficiente dos interesses das empresas atuantes no setor.
Dessa iniciativa surgiu a UNIALIMENTOS, congregando as entidades interessadas e que foi ativada em diversas ocasiões
durante o ano de 2015.
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CURSO FSSC 22000
Em parceria com a FIRJAN, a ABIA realizou o Curso de Interpretação dos Requisitos da norma FSSC 22000, na sede da
entidade, nos dias 29 e 30 de julho. O curso foi destinado a profissionais que atuam no setor de alimentos e bebidas, com
o objetivo de aperfeiçoar conhecimentos relacionados à Interpretação dos requisitos do Sistema de Gestão da Segurança
de Alimentos segundo a norma FSSC 22000.

APRESENTAÇÃO: DESAFIOS E SOLUÇÕES EM ÁGUA PARA O SETOR DE ALIMENTOS
Liderada pelo Chefe da Missão Econômica de Israel no Brasil, a Missão Econômica de Israel em São Paulo foi recebida na
sede da ABIA, no dia 17 de agosto. Foi realizada uma apresentação geral sobre o setor de água em Israel, explicando como
o país, que é tão escasso de recursos naturais, conseguiu driblar as adversidades e se tornar um dos maiores exportadores
de tecnologias de água no mundo.

ASSINATURA DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM SECRETARIA DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO
Em 20 de Agosto de 2015, foi realizada na Secretaria de Agricultura e Abastecimento uma cerimônia para a Assinatura
do Protocolo de Intenções entre a SAA e ABIA, visando suporte à elaboração do Projeto “Brasil Processed Food 2020:
A importância dos Alimentos Processados para a Sociedade Brasileira”.
O evento contou com a presença de mais de 200 pessoas e contou com a presença do Senhor Arnaldo Jardim, Secretário
de Agricultura e Abastecimento.

8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE FOOD SERVICE ABIA 2015

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE
INOVAÇÃO NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS E
BEBIDAS

Já consolidado em sua 8ª edição, foi realizado no dia 7 de Outubro, em São Paulo, o Congresso Internacional de Food
Service. Mais de 470 congressistas e palestrantes nacionais e internacionais participaram do evento, que foi marcado pela
troca de experiências entre a indústria e os operadores do Food Service, abrindo espaço para ganhos de produtividade
e maior rentabilidade em toda cadeia envolvida.

Voltado para profissionais das áreas técnicas, financeira,
de pesquisa e desenvolvimento de inovação e executivos
das indústrias de alimentos e bebidas, o evento
realizado no dia 16 de julho contou com a presença de
25 pessoas e teve como objetivo apresentar informações
e alternativas para acesso a recursos financeiros para o
desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica
com Indústrias de Alimentos e Bebidas no Brasil (tais
como: linhas de crédito; edital SENAI/SESI; Lei do Bem;
BNDES; FINEP, dentre outras).
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ESTUDOS E
PUBLICAÇÕES

Em 2015, o Departamento de Economia, Estatística e Planejamento manteve o apoio técnico aos associados nas áreas fiscal,
tarifária, econômica e estatística, através da elaboração de relatórios, estudos, análises, papers e apresentações.
Destaca-se especialmente a Pesquisa Conjuntural ABIA, que acumula um patrimônio de 28 anos de acompanhamento mensal
do desempenho do setor, coletando diretamente junto às empresas associadas informações vitais para deliberação estratégica.

Outros trabalhos desenvolvidos regularmente:
• Pesquisa Food Service - O Mercado de Food Service no Brasil
• Investimentos na Indústria da Alimentação; Fusões e Aquisições no Setor
• Estudo e Atualização de Mercados Setoriais e de Produtos
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• Acompanhamento de Preços de Alimentos FOB Indústria e FIPE
• Acompanhamento de Preços de Matérias Primas da Indústria
• Acompanhamento das Exportações e Importações de Alimentos por item tarifário
Com base em dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2009 do IBGE, o DECON iniciou a elaboração do Estudo
Cenário do Consumo de Açúcar pelos Brasileiros, visando isolar o consumo de açúcar no país oriundo especificamente do açúcar
adicionado no processamento dos alimentos.
Diversos estudos e apresentações foram elaborados ainda como suporte para reuniões, encontros e negociações com atores
do poder e privado, de âmbito nacional e internacional.

Estudos e Publicações - Relatório Anual 2015
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RELACIONAMENTO
COM A IMPRENSA
O principal foco da cobertura da imprensa para a indústria de alimentos em 2015 foi o impacto do cenário
macroeconômico no desempenho geral do setor. Com destaque para:
• Crise econômica
• Desempenho em exportações
• Queda no consumo
• Diversificação de portfólio
• Inflação e alta dos preços
• Aumento do desemprego
As fusões no setor também foram destaque, como BRF, SAB Miller e Vigor.
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Durante o ano, matérias com publicação de estudos
sobre benefícios ou malefícios dos alimentos também
dominaram o noticiário, especialmente nos cadernos e
publicações que cobrem a área da saúde.
Os meios de comunicação continuaram recorrendo a
ABIA como fonte e referência para dados econômicos e
estatísticos do setor da indústria da alimentação.

Food 2020: a Importância dos Alimentos Processados
para a Sociedade Brasileira, conduzido pelo ITALInstituto de Tecnologia de Alimentos. O resultado será
um documento de referência e módulos executivos que
servirão como apoio à comunicação direcionada para
stakeholders específicos, sobretudo com o objetivo de
esclarecer os consumidores acerca de diversos conceitos
equivocados sobre o alimento processado.

A ABIA apoia a elaboração do Projeto Brasil Processed

32%

301 matérias

43%
404 matérias

Matérias que
citam a ABIA
Total de inserções:

939
25%

234 matérias

Saudabilidade
Desempenho do setor
Outros
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DIRETORIA EXECUTIVA PARA O BIÊNIO 2014/2016
PRESIDENTE

DIRETORES SECRETÁRIOS

EDMUNDO KLOTZ
Herboflora Produtos Naturais Ltda.

JEAN LOUIS BELO GALLEGO
1º Diretor-Secretário da ABIA
Aryzta do Brasil Alimentos Ltda.

VICE-PRESIDENTES

JOSÉ FELIX SILVA JUNIOR
Unica - União da Agroindústria Canavieira de São Paulo
LEANDRO CONTI
Syngenta Seeds Ltda.

ANTONIO CANDIDO PRATAVIERA CALCAGNOTTO
Unilever Brasil Industrial Ltda.

LUC VAN ENDE
2º Diretor-Secretário da ABIA
Dr. Oetker Brasil Ltda.

ANTONIO TOTARO NETO
Ambev S/A

DIRETORES-TESOUREIROS

LUIZ CARLOS SILVA
Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

LUIS ARTHUR OLIVEIRA NAVARRO
1º Diretor-Tesoureiro da ABIA
CFO Consultoria Financeira e de Gestão Ltda.

MARCELO DE ALMEIDA MARINHO
GDC Alimentos S.A.

CESAR BORGES DE SOUSA
Caramuru Alimentos S.A.
FABIO GOES ACERBI
Mondelez Brasil Ltda.
FERNANDO CALIA
Pepsico do Brasil Ltda.

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO
2º Diretor-Tesoureiro da ABIA
DSM Produtos Nutricionais Brasil Ltda.

DIRETORES

LETÍCIA SOARES
Master Blenders – D.E. Café do Brasil Ltda.

MARCIA MARIA COSTOLA DO PRADO
Gelita do Brasil Ltda.
MARIO VITAL DOMINGUES DA SILVA
Ducoco Alimentos S/A
NEWMAN DEBS
Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A.

CONSELHO CONSULTIVO
Presidente
JOÃO FRANCO DE CAMARGO NETO
Membros
ALBERTO ENCINAS LASTRA
GDC Alimentos S.A.
ALEJANDRO LORENZO
Mondelez Brasil Ltda.
CID MARAIA DE ALMEIDA
Cilasi Alimentos S.A. (Bela Vista)
CLAUDIO GEKKER
Aryzta do Brasil Alimentos Ltda.
DARIO MARCHETTI
Danone Ltda.

GUILHERME PORTELLA DOS SANTOS
BRF - Brasil Foods S/A

AFONSO CHAMPI JR.
Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda.

JACK CORREA
Coca-Cola Indústrias Ltda

ALVARO MARCHI
Bimbo do Brasil Ltda.

JULIANA MENDES NUNES
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A.

ANDRE FARIA PARODI
United Mills Alimentos Ltda.

MARIA CLAUDIA SOUZA
Monsanto do Brasil Ltda.

ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO GONÇALVES
Duas Rodas Industrial Ltda.

PAULO ROBERTO DE MAYA GOMES
Sococo S/A Indústrias Alimentícias

MARIA VALERIA MILITELLI
Cargill Agrícola S/A

ANTONIO CARLOS TADIOTTI
Predilecta Alimentos Ltda.

PAULO TOMOYUKI AOKI
Yakult S/A – Indústria e Comércio

FLAVIO FERNANDES
Ducoco Alimentos S.A.

MARTUS TAVARES
Bunge Alimentos S.A.

ARMANDO SOARES DOS REIS FILHO
Le Roy Exportadora e Importadora Ltda.

ROBERTO TAKASHI OHARA
Sakura Nakaya Alimentos Ltda.

FRANCISCO DE SÁ NETO
Heinz Brasil S.A.

PRISCILA ONHA CRUZ
Danone Ltda.

CELSO CRUZ
Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.

RODRIGO MARQUES TEDESCO
Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. (Mars Brasil)

FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRANCO
M. Dias Branco S/A - Indústria e Comercio de Alimentos

VINICIUS PEDOTE
Nestlé Brasil Ltda.

JOÃO ALBERTO BORDIGNON
Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos

ROMERO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE
Três Corações Alimentos S/A

GINO BERNIZON DI DOMENICO
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S.A.
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NOEMI MAU
Support Produtos Nutricionais Ltda.
PAULO HENRIQUE DO AMARAL STUDART MONTENEGRO
Heinz Brasil S.A.
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DIETRICH HERMANN WOLFRAM HUFENUSSLER
Duas Rodas Industrial Ltda.
EDUARDO GARÓFALO
Pepsico do Brasil Ltda.
ELIZABETH FARINA
Unica - União da Agroindústria Canavieira de São Paulo
FABIANA ASSIS
DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.
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JOÃO FRANCISCO CAMPOS
Unilever Brasil Industrial Ltda.
JOHN AMENDT
Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. (Mars Brasil)
JOSÉ RAMÓN DIB
Arcor do Brasil Ltda.
LILIAN MIRANDA
Nestlé Brasil Ltda.
LUIGI BAUDUCCO
Pandurata Alimentos Ltda.

Membros Suplentes
ALESSANDRA RUFINO
Kellogg Brasil Ltda.
FAISSAL ASSAD RAAD
Importadora de Frutas La Violetera Ltda.

DIRETORES EMÉRITOS
ELIO CEPOLLINA
JULIO MIYAMOTO
ZOÉ SILVEIRA d’AVILA

LUIZ PRETTI
Cargill Agrícola S.A

In Memorian

MARCELO CERESER
Castelo Alimentos S.A

ANTONIO MANOEL DE CARVALHO

MARCOS SAWAYA JANK
BRF – Brasil Foods S.A.
MARCELO QUEIROZ
Tetra Pak Ltda.
MINÁS STYLIANOS VOURODIMOS
Red Bull do Brasil Ltda.
PEDRO ALCANTARA REGO DE LIMA
Três Corações Alimentos S/A
RICARDO PADILLA ANGUIANO
Bimbo do Brasil Ltda.
RONALDO WICKBOLD
Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda.

ALFREDO MUNHOZ

ARMANDO SOARES DOS REIS
CARMELO PAOLETTI
CLÓVIS NÓBREGA DE LIMA.
HUGO CRESPI

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA

JEAN PIERRE BRULHART
LÉO F. BICK
MÁRIO HERCÍLIO COSTA
PAULO AFFONSO LAGES DE AGUIAR
ROBERTO FLORIANO KOHLMANN
WALTER MANTOVANINI

TAKAAKI NISHI
Ajinomoto Interamericana Indústria e Comércio Ltda.
WALERY JOSEF BADER
Herboflora Produtos Naturais Ltda.

CONSELHO FISCAL
Membros Titulares
EDSON BATISTA GONÇALO
FIRJAN-SENAI-CTS – SENAI – Serviço de Aprendizagem
Industrial
JOSE FERREIRA FILHO
Purac Sínteses Indústria e Comércio Ltda.
MÁRIO JOSÉ ZAMPOLLO
Clariant S.A
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