Departamento de Economia,
Planejamento e Estatística (DECON)
O Departamento de Economia e Estatística da ABIA
desenvolve análises e pesquisas do interesse das
Indústrias da Alimentação (alimentos e bebidas), órgãos
públicos e mídias, de forma segmentada.
Seus levantamentos norteiam as indústrias associadas
através de diagnósticos que revelam a estrutura e desempenho do setor, bem como o contexto econômico do pais.

• Assessora a negociação e pleitos para a redução da carga
tributária, estadual (ICMS) e federal (PIS, COFINS, CSLL,
II). Elabora estudos identiﬁcando oportunidades para a
redução da carga tributária em diversas esferas. Conduz
e apóia negociações junto às Secretarias Estaduais
de Agricultura, de Desenvolvimento, da Fazenda,
Assembléia Legislativa, Gabinete do Governador,
Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda,
Indústria e Comércio e Legislativo Federal.

Principais atividades:
• O Departamento assessora as empresas associadas
em assuntos de Inteligência e Pesquisa de Mercado
e nas áreas de Planejamento Estratégico, Fiscal e
Tributário.
• Apura e analisa diariamente estatísticas e informações
econômicas e ﬁnanceiras, índices de preços e custos
das indústrias associadas e de seus concorrentes,
diretos e indiretos.
• Apura mensalmente a principal pesquisa de conjuntura
do desde maio de 1988 com a ﬁnalidade de mensurar
o real desempenho do setor (alimentos processados e
bebidas), medidos em termos de produção, vendas reais,
emprego, salários e ocupação de capacidade instalada.

• Desenvolve projetos de apoio para lançamento
de novos produtos no segmento agro-alimentar
brasileiro e para a introdução de novos sistemas
produtivos em empresas industriais.
• Elabora também diversos livros e artigos, destacando
“O Mercado Brasileiro de Alimentos Industrializados,
Produção e Demanda, Situação Atual e Perspectivas”,
“Mercado de Food Service no Brasil” e “Tributação
nos Alimentos - Porque Mudar Como Mudar”.

É ainda responsável por:
• Criação de indicadores especializados e relatórios de
tendências de mercado;
• Elaboração e análise quantitativa e de previsão de
demanda.

Departamento de Comércio
Exterior (DECEX)
Dentre as formas de atuação do DECEX,
destacamos:
• Acompanha regularmente as importações e
exportações das Indústrias da Alimentação para
vários mercados e destinos, com divulgação de preços
e oportunidades para as empresas associadas.
• Interage com órgãos Governamentais, tendo
representação junto à ANVISA, Ministério da
Agricultura através de suas Câmaras e Comissões
(Fruticultura, Laticínios e Aguardentes, Portos e
Aeroportos e Fronteiras Alfandegadas), Ministério
do Desenvolvimento e Secretaria da Receita Federal,
acompanhando as reformulações de NCM’s, da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e CNAE
– Classiﬁcação Nacional de Atividades Econômicas.

• Elabora estudo regular sobre Exportação de Alimentos
Industrializados com Valor Agregado: Sugestão de
Políticas apresentando diagnóstico das exportações
brasileiras de alimentos industrializados para os
vários mercados mundiais, bem como o histórico de
atuação da ABIA no incentivo à presença de empresas
brasileiras no mercado externo.
• Agente promotor de encontros e oportunidades de
negócios entre as empresas associadas, entidades,
representações oﬁciais e empresariais de terceiros
países.

Departamento Técnico (DETEC)
O Departamento Técnico da ABIA faz a 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.
Dentre as várias ações do DETEC, podemos
destacar:
• Internacionalmente, participa das discussões sobre
Codex Alimentarius, órgão da FAO/OMS, do SGT-3
Mercosul e acompanha a legislação de países como
Canadá, União Européia e Estados Unidos.

• Assessora 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 (o que inclui registro e
comunicação de início de fabricação de produtos).
• Acompanha e encaminha legislação de interesse para
as indústrias, elabora consultas e pleitos junto aos
órgãos reguladores.

Departamento Jurídico (DEJUR)
O Departamento Jurídico da ABIA fornece aos
Associados suporte em consultas sobre diversos
assuntos relacionados à alimentos e à área jurídica
sua regulamentação, além de outros temas jurídicos
em geral.
Essa atividade tem sido eminentemente de
consultoria em temas de relevância para as
grandes, médias e pequenas empresas, de modo
a dar subsídios às decisões, além de atuar
instrumentalizando os Associados em questões
correntes do setor.
Dentre as formas de atuação do DEJUR,
destacamos:
• Coletânia de normas e projetos de lei que afetam a
Indústria da Alimentação, disponibilizando-os no site
da ABIA (Acompanhamento Legislativo), Informativo
ABIA e/ou através de circulares.
• Elaboração de manifestações acerca dos projetos
de lei de interesse da Indústria da Alimentação
e formulação de pleitos aos poderes executivo e
legislativo.

• Coordenação da Comissão Jurídica – composta por
advogado das empresas Associadas que estudam
problemas legais do setor da alimentação, da
Comissão de Atendimento ao Consumidor – que
dissemina a experiência das empresas mais atuantes
nessa área sensível, discutindo temas de maior
interesse em reuniões previamente agendadas, e da
Comissão de Energia e Meio Ambiente, abordando
vários temas de interesse do setor.
• Participação em reuniões de Setores e de outras
Comissões, quando tratados assuntos afetos
à área jurídica, contibuindo na formulação e
encaminhamento de pleitos.
• Representação da ABIA na Câmara Ambiental da
Indústria Paulista/FIESP, no Conselho Temático
Permanente das Relações do Trabalho/CNI, na
Comissão Especial de Estudo de Serviço de
Atendimento ao Consumidor/ABNT e na Câmara
Setorial de Publicidade e Propaganda da ANVISA.
• Ajuíza ações em nome da Associação e mantém
contatos com as áreas conexas de outras entidades
empresariais.

