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7MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2013 foi especial para a ABIA, que comemorou seus 50 anos de trabalho e com-
prometimento em prol da competitividade das indústrias de alimentos e bebidas brasileiras.  
Como uma das entidades de representação setorial mais antigas do Brasil, esse foi o mo-
mento de relembrar a vasta história de atuação na defesa de interesses do setor, como pode 
ser observado na publicação do livro comemorativo do cinquentenário da ABIA, focando 
sempre na construção de uma agenda de trabalho positiva, alinhada com os anseios e as 
necessidades das empresas associadas.

Durante o ano passado a ABIA reforçou o relacionamento com seus principais parceiros, 
tanto públicos quanto privados, participando de diversos comitês, conselhos e reuniões 
técnicas. Importante ressaltar que a parceria de mais de 15 anos entre a ABIA e a Anvisa foi 
coroada com a nossa nomeação para representar novamente a CNI – Confederação Nacional 
da Indústria – no Conselho Consultivo da Anvisa – a partir do mês de abril/2014.

Há que se destacar a continuidade da realização de ações para proteção da saúde da po-
pulação brasileira, com a assinatura de mais um Termo de Compromisso com o Ministério 
da Saúde, com metas de redução do sódio nos alimentos industrializados e a realização do 
Seminário Obesidade: uma ampla visão, promovendo uma vasta discussão com a sociedade 
em geral, com a academia e com o poder público.

Internacionalmente a ABIA fortaleceu a parceria com entidades de atuação semelhante 
através da Formação da Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimen-
tos y Bebidas (composta de 12 entidades setoriais da América Latina) e do estreitamento 
das relações com o IFBA – International Food and Beverage Alliance (formado em 2008 
pelos CEOs de 11 grandes empresas multinacionais do setor de alimentos e bebidas não 
alcoólicas).

Por todo esse trabalho comemoramos o final do ano de 2013 com um crescimento da ordem 
de 12,24% do faturamento do setor e com a geração de 1.626 mil empregos diretos. O setor 
da indústria da alimentação alcançou a participação de 10% do PIB nacional, apresentando 
um crescimento do valor da produção acima da média de outros setores industriais.

É com o espírito renovado que encaramos desafios reservados para 2014, que será um ano 
de trabalho atípico, impactado pela realização da Copa do Mundo de Futebol e pelas elei-
ções para deputado estadual/distrital, deputado federal, senador, governador e Presidente 
da República.

A todos uma boa leitura!

edMUndo KlotZ
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 

MENSAGEM
DO PRESIDENTE



98 RELACIONAMENTO COM A IMPRENSARELATÓRIO ANUAL 2013 - ABIA

RELACIONAMENTO 
COM A IMPRENSA

A ABIA reforçou sua posição como fonte de informações técnicas, estatísticas e quali-
tativas sobre a indústria da alimentação brasileira. No período de janeiro a dezembro de 
2013, a entidade foi mencionada em 1.199 reportagens, apresentado um crescimento 
de 34,56% em relação ao ano de 2012.

Das 1.199 publicações, 78,23% (938 matérias) foram veiculadas na web, enquanto 261 
na mídia impressa (17,18% em jornais e 4,58% em revistas).

Entre os veículos de comunicação de maior expressão que consultaram a ABIA para 
elaboração de matérias e reportagem, destacam-se: Folha de São Paulo, O Estado de 
São Paulo, Valor Econômico, Estado de Minas, O Globo e Correio Braziliense.

VEÍCULOS QUE MAIS COBRIRAM A ABIA EM 2013

Veículos

Folha de São Paulo

O Estado de São Paulo

Valor Econômico

Estado de Minas

O Globo

Correio Braziliense

Nº de publicações

21

3

10

13

13

8

Além de ampliar sua presença nos canais de comunicação, a ABIA manteve o foco em 
reforçar a percepção positiva de que a indústria da alimentação está, de fato, alinhada 
com os interesses da sociedade e dos consumidores.

O acordo firmado entre a ABIA e o Ministério da Saúde, que estabeleceu mais uma 
etapa para a redução gradual da quantidade de sódio em alimentos, mereceu estratégia 
especial para divulgação e atendimento à imprensa.

Uma coletiva de imprensa contou com a participação de 24 jornalistas dos principais 
veículos nacionais, gerando oito solicitações de fornecimento de informações, com des-
taque para: Jornal Nacional – TV Globo, Revista Veja, Rádio Estadão e Rádio CBN.
Especificamente em relação ao tema redução de sódio, foram publicadas 628 matérias, 
sendo 606 em mídia impressa e eletrônica e 22 veiculações em TV.

Além da redução do sódio, outros temas discutidos pela ABIA que mereceram destaque 
foram: a redução de açúcar e gordura trans nos alimentos, os investimentos e as aqui-
sições que movimentaram o setor e o mercado de food service.

TEMAS DO SETOR MAIS ABORDADOS PELA IMPRENSA EM 2013

Assunto

Redução do sódio, açúcar e gordura trans nos alimentos

Investimentos na Indústria de Alimentos 

Desempenho do Mercado de Food Service

Sustentabilidade 

Entraves do setor de alimentos (desoneração da folha, PIS/COFINS, aumento 
da tributação)

Performance do Setor de Alimentos 

Alimentos Transgênicos: consumo, rotulagem e produção

Tributação na Indústria de Alimentos

Publicidade Infantil 

Nº de publicações

1.045

463

111

99

78

62

24

22

5



1110 ATIVIDADE GOVERNAMENTALRELATÓRIO ANUAL 2013 - ABIA

ATIVIDADE
GOVERNAMENTAL

A atividade governamental concentra as gestões realizadas junto ao poder executivo, na 
defesa de interesses da indústria da alimentação no Brasil.

Por sua importância estratégica, pelo elevado volume e grau de complexidade das 
demandas, conta com o suporte dos departamentos Econômico, Jurídico, Técnico e 
de Relações Institucionais, gerenciados com envolvimento direto da Presidência da 
entidade.

Na esfera do poder Executivo, a ABIA foi representada em reuniões, seminários e 
demais eventos no Ministério da Saúde – MS; no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, incluindo a participação como membro do GT Agropecuária 
- Grupo de Trabalho do Fórum de Competitividade da Biotecnologia; no Ministério 
do Meio Ambiente – MMA; no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio 
Exterior - MDIC; Ministério da Fazenda – MF; Presidência da República, no Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA; e na Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária – Anvisa.

Foram protocolados 41 documentos, distribuídos entre os Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA; da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI; do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; da Fazenda – MF; do Trabalho 
e Emprego – MTE; a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e a Câmara de 
Comércio Exterior – CAMEX.

Redução de Sódio nos Alimentos 
Processados

Em 2013 continuaram os esforços para redução de sódio 
em produtos processados. Foram realizadas reuniões 
setoriais durante o ano a fim de discutir e avaliar propostas 
de metas factíveis, graduais e sustentáveis referentes às 
categorias de alimentos prioritárias apresentadas pelo 
Ministério da Saúde.

No mês de novembro foi firmado junto ao Ministério da 
Saúde um Termo de Compromisso com metas de redução 
de sódio para as seguintes categorias: Refeições Prontas 
(Sopas), Produtos Cárneos (Linguiça frescal, Linguiça 
cozida conservada em refrigeração, Linguiça cozida 
conservada em temperatura ambiente, Empanados, 
Salsichas, Mortadela conservada em refrigeração, 
Mortadela conservada em temperatura ambiente, 
Hambúrguer, Presuntaria) e Laticínios (Requeijão e Queijo 
Mussarela).

Em complemento ao tema, foram encaminhadas 
informações sobre marcas, abrangência geográfica das 
marcas e localização das fábricas, a fim de auxiliar no 
planejamento do monitoramento das metas estabelecidas 
através dos termos de compromisso assinados 
anteriormente.

Alimentos Funcionais

Durante o ano de 2013 foram realizadas duas reuniões 
do Grupo de Trabalho (GT) sobre Alegações Funcionais, 
instituído pela Portaria nº 811/13 da Anvisa. Foram iniciadas 
discussões sobre modelos de classificação de alimentos e 

para elaboração de metodologia para desenvolvimento de 
um modelo de classificação de alimentos.

Alimentos Enterais 

Em continuidade às gestões conduzidas pela ABIA 
durante o ano de 2012, que culminaram com a criação de 
grupo de trabalho na Anvisa para discussão e elaboração 
de proposta de resolução para fórmulas pediátricas para 
nutrição enteral e aditivos para fórmulas de nutrição 
enteral, no ano de 2013 foram indicados respectivamente 
o representante (indicação de um profissional da saúde) 
e o suplente (escolhido por meio de votação entre os 
representantes de empresas associadas interessadas) da 
entidade no referido GT, cujo início se aguarda o início 
dos trabalhos.

Extratos botânicos em bebidas

A ABIA realizou reuniões com a Anvisa, a ABIFRA e outras 
associações para discutir o uso de catuaba, marapuama, 
chapéu-de-couro, jurubeba, pfaffia, alcatrão e jatobá 
como aromatizantes em bebidas, tendo em vista que não 
constam na lista de base de aromatizantes autorizados 
pela Resolução RDC nº 2/2007.

O setor tem um prazo de 8 oito meses para protocolar 
na Anvisa petição de inclusão de extratos obtidos de 
diferentes partes de uma mesma planta (por exemplo: 
folhas, caules, raízes, etc.), para as espécies supracitadas.

Contaminantes em Chás – Metais 
Pesados

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS
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Em 2013 deu-se continuidade às discussões referentes à 
problemática do impacto dos limites de metais pesados 
em Chás constantes da Resolução GMC nº 12/11, 
internalizada no Brasil pela Resolução-RDC nº 42/13, e 
dos limites máximos de contaminantes inorgânicos em 
alimentos, os quais, de acordo com o setor produtivo, 
são impraticáveis, devido à realidade mundial dos chás 
disponíveis no mercado,  principalmente no que se refere 
a chumbo.

Após avaliação das análises recebidas, as empresas 
verificaram que os limites atualmente estabelecidos pela 
Resolução-RDC nº 42/13 para cádmio e arsênio são 
factíveis. Entretanto, para o chumbo, o limite estabelecido 
ainda representa um entrave.

ABIA enviou à Anvisa pleito contendo informações 
sobre os resultados analíticos, assim como uma revisão 
bibliográfica. A entidade permanece no aguardo de 
posicionamento da Anvisa.

Fórmulas Infantis

Como resultado da atuação da Entidade junto à Anvisa, 
no dia 05/02/13 foi publicada no Diário Oficial da União 
– Seção 1 -, a Resolução RDC nº 4/13, prorrogando até 
22/03/2014 o prazo para adequação às Resoluções RDC 
nºs 42, 43, 44, 45 e 46/11.

Ao longo de 2013, a ABIA realizou diversas reuniões com 
a Anvisa e encaminhou pleitos complementares ao dossiê, 
principalmente no que se refere aos temas “Temperatura 
de Reconstituição a 70ºC” e “Xarope de Glicose”, bem 
como pleitos solicitando nova prorrogação de prazo de 
adequação das legislações de fórmulas infantis.

Apesar da negativa inicial, o pleito setor foi atendido 
pela Nota Técnica nº 200/13, através da qual os produtos 
que já possuem registro e que estão em processo de 
reavaliação na Anvisa, ao final do prazo de adequação, 
podem continuar a ser importados e comercializados com 
a fórmula antiga até finalização da avaliação.

Informação Nutricional Complementar

Considerando as dificuldades das empresas associadas 
para atendimento ao prazo de 1º de janeiro de 2014 para 
adequação às Resoluções RDC nº 54/2012 e RDC nº 3/13, 
a ABIA enviou pleito à Anvisa solicitando prorrogação do 
prazo acima mencionado.

Em que pese a solicitação de prorrogação não ter sido 
concedida, a Anvisa fez constar do item 12 – letra “f” 
da Nota Técnica nº 221/13 – GPESP/GGALI/Anvisa que 
“o escoamento das embalagens antigas para os produtos 
fabricados após o final do prazo previsto na RDC nº 54/12 
é possível, desde que as empresas utilizem etiquetas 
complementares para encobrir as informações que não 
atendem aos novos requisitos estabelecidos”.

Aumento do percentual de suco nos 
néctares de laranja e uva

Como resultado da articulação da ABIA junto ao MAPA, 
foram publicadas as Instruções Normativas nºs 8 e 9/13, 
que dispõem sobre a prorrogação do prazo para a entrada 
em vigor das Instruções Normativas nºs 21 e 24/12, que 
alteram os percentuais de suco de laranja e uva nos 
respectivos néctares de 30% para 50%.

Durante Audiência Pública, o setor produtivo, acadêmicos 
e produtores de frutas e concentrados apresentaram seus 
posicionamentos sobre o tema, resultando na publicação 
da Instrução Normativa Nº 42/13, que revogou 
definitivamente as Instruções Normativas nºs 21 e 24/12 
e estabeleceu percentuais de suco de laranja e uva nos 
respectivos néctares e prazos de adequação.

RDC No 175/03 – Matérias 
Macroscópicas e Microscópicas 
em Alimentos

Apesar do cancelamento por parte da Anvisa de diversas 
reuniões do GT, a ABIA manteve agenda de discussões 
dos associados, contando inclusive com a contribuição 
da consultora externa Dra. Ivone Delazari e da Sociedade 
Brasileira de Analista de Alimentos – SBAAL.

Foi entregue à Agência dossiê contendo todos os 
documentos já apresentados pela ABIA e amplamente 
discutidos no âmbito do Grupo de Trabalho. 
Posteriormente, o dossiê foi encaminhado ao Diretor 
Relator da matéria, Dr. Renato Porto.

Relatório com as recomendações técnicas também foi 
encaminhado ao Diretor relator da matéria na Anvisa 
para tomada de decisão quanto aos encaminhamentos 
do tema, que consta da Agenda Regulatória Anvisa para 
o Biênio 2013-2014.

Considerando a importância estratégica do tema e 
a necessidade de constante acompanhamento, foi 
deliberada a reativação do Setor de Produtos de 
Tomate da ABIA. Os trabalhos sobre essa questão serão 
continuados em 2014.
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• Redução do Açúcar em Alimentos Processados (discussões 
no âmbito da Organização Pan-Americana da Saúde – 
OPAS e da Organização Mundial da Saúde – OMS)

• Fortificação de Farinhas de Trigo e Milho

• Guia para Comprovação da Segurança de Alimentos e 
Ingredientes

• Fenilalanina: tabela de conteúdo e análise de produtos 
enquadrados na categoria de Alimentos para Nutrição 
Enteral

• Limites de Cobre e Cromo em Alimentos

• Contaminantes Inorgânicos em Alimentos

• Boas Práticas Regulatórias no âmbito da Anvisa

• Inclusão de materiais plásticos como embalagem para 
acondicionamento de palmito em conserva

• Inclusão de espécies de vegetais para preparo de chás 
na lista positiva da legislação brasileira

• Resolução RDC nº359/03 - porção definida para 
achocolatados em pó

• Revisão da Portaria SVS/MS nº 32/98 - Regulamento 
Técnico para suplementos vitamínicos e ou de minerais

• Bebidas – Complementação dos Padrões de Identidade 
e Qualidade – Instruções Normativas 17, 18 e 19/13

• Revisão do Padrão dos Produtos de Cervejaria no 
Mercosul e no Brasil (GMC nº 14/01 - Instrução 
Normativa nº 54/01)

• Coprodutos da Indústria da Alimentação Humana para 
Uso na Alimentação Animal

OUTROS TEMAS GERIDOS PELA ABIA

ATIVIDADE
PARLAMENTAR

Como em anos anteriores, a atividade parlamentar foi 
conduzida pelo Departamento Jurídico da ABIA, com 
o apoio da Foco Assessoria e Consultoria. Foi realizado 
acompanhamento sistemático do processo de elaboração 
de Políticas Públicas que afetam direta ou indiretamente 
a competitividade das empresas e a capacidade das 
organizações de desenvolver seus negócios em um 
ambiente político e legal estável, permitindo atuação na 
defesa de interesses legítimos das empresas associadas.

Em 2013 foram realizadas ações diretas em torno de 
40 proposições legislativas, envolvendo cerca de 80 
parlamentares, lideranças partidárias, Ministérios e 
entidades de classe, distribuídas em diversos temas que 
trataram sobre rotulagem, propaganda e publicidade, 
composição de produtos, brindes, consumidor, comércio, 
alimentação escolar, resíduos sólidos e embalagens, entre 
outros.

Foram realizadas triagens em todas as novas proposições 
apresentadas na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal no ano de 2013, onde foram identificadas 253 
novas proposições relacionadas, direta ou indiretamente, 
ao setor de alimentos, que passaram a tramitar no 
Congresso Nacional. Destas, foram selecionadas 90 
proposições para acompanhamento. Ao todo foram 
monitoradas 692 proposições legislativas, que constaram 

das pautas das comissões e dos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, relacionadas ao setor.

O setor foi representado como ouvinte em reuniões de 
Audiências Públicas realizadas na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, como: debate sobre assuntos 
pertinentes ao Ministério da Saúde; discussão sobre o papel 
das agências reguladoras; mobilização nacional contra a 
obesidade infantil; publicidade infantil; rastreabilidade 
de produtos; questões de desenvolvimento e tributos 
da indústria brasileira de refrigerantes; suplementação 
alimentar; enriquecimento com cálcio em bebidas à 
base de soja; fortalecimentos dos órgãos de proteção ao 
direito dos consumidores; consumo seguro como novo 
determinante da saúde; desafios da implementação 
da lei de Resíduos Sólidos; isenção do PIS/COFINS na 
cadeia produtiva do mate; questões gerais de comércio 
exterior; prorrogação do REINTEGRA; unificação do 
ICMS; e discussões sobre o Plano Nacional de Consumo 
e Cidadania.

Os legislativos estaduais também tiveram expressivos 
movimentos com respeito, especialmente, a restrições 
de venda de alimentos acompanhados de brindes e em 
cantinas escolares. Também a vedação da utilização do 
aspartame foi combatida nessas esferas.
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Desoneração da Folha de Pagamento

A ABIA trabalhou intensamente no Congresso Nacional 
as Medidas Provisórias em tramitação, visando inclusão/
exclusão de produtos alimentícios da desoneração de folha 
de pagamento, conforme consenso obtido em reuniões 
com associados interessados. Às ações no Congresso 
Nacional, somaram-se ações junto à equipe econômica 
do Ministério da Fazenda, visando fornecer suporte aos 
pleitos de desoneração de folha de pagamento.

Correção da NCM dos Açúcares 
Refinado e Cristal

A atuação da entidade junto ao Congresso e ao Governo 
Federal resultou na inclusão das NCMs utilizadas para 
ambos os açúcares (refinado e cristal) nas normas 
competentes, de forma que ambos passaram a ser 
beneficiados com a redução a zero de PIS/COFINS e IPI, 
assim como outros alimentos da cesta básica.

Guerra dos Portos

A entidade envolveu-se ainda na temática referente 
à Resolução Senado Federal nº 13/12, que disciplina 
a Guerra dos Portos – unificação da alíquota de 
ICMS nas operações com mercadoria importadas – 
4%. Reuniões foram realizadas com os associados 
e contatados escritórios para eventual propositura 
de medida judicial que protegesse os interesses 
das associadas nos diversos Estados da Federação. 
Após intensos debates, a mobilização do setor 
empresarial resultou na alteração das normas que 
regulamentavam os procedimentos observados 
na aplicação da tributação pelo ICMS prevista na 
Resolução do Senado Federal nº 13/12. 

Agenda Legislativa da CNI 

A ABIA articulou a inclusão de projetos de interesse 
específico da indústria da alimentação na Agenda 
Legislativa da Indústria 2013, para fins de acompanhamento 
e empenho da CNI – Confederação Nacional da Indústria 
junto ao Congresso Nacional. Foram eles:

Pls 00335/2012 do Senador - Tomás Correia (PMDB 
/ RO): Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para limitar a 
quantidade de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio e de outros nutrientes, nas bebidas e nos 
alimentos destinados às crianças e aos adolescentes.

Pls 735/2011 do Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ): 
Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, 
que institui normas básicas sobre alimentos, para dispor 
sobre a rotulagem e a propaganda de alimentos contendo 
nutrientes e substâncias com efeito nutricional ou 
fisiológico menos seguro e de refeições rápidas.

Pl 04148/2008 do Luis Carlos Heinze (PP/RS): Altera e 
acrescem dispositivos à Lei nº 11.105, de 24 de março de 
2005. Estabelece que os rótulos dos alimentos destinados 
ao consumo humano informem ao consumidor a natureza 
transgênica do alimento.

Pl 5921/2001 do Luiz CarlosHauly (PSDB/PR): 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 / propaganda 
para a venda de produtos infantis.

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS OUTROS TEMAS GERIDOS PELA ABIA

Na Câmara dos Deputados

Pl 5259/01: “Altera a redação do art. 39 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990” (proíbe ao 
fornecedor reduzir a quantidade e o peso dos produtos 
sem o devido conhecimento dos órgãos competentes e 
a veiculação de publicidade, informando a redução ao 
consumidor). 

Pl 5921/01: “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).

Pl 1234/07: “Estabelece princípios e diretrizes para 
as ações voltadas para a educação nutricional e a 
segurança alimentar e nutricional da população e dá 
outras providências.” 

Pl 1755/07: “Dispõe sobre a proibição da venda de 
refrigerantes em escolas de educação básica.”

Pl 1637/07: “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 e de sódio e de bebidas com baixo teor 
nutricional.”

Pl 4148/08: “Altera e acresce dispositivos à Lei nº 
11.105, de 24 de março de 2005” (rotulagem de OGM).

Pl 4815/09: “Veda a comercialização de brinquedos 
acompanhados de lanches.” Apensado a ele o  

Pl 1146/11, que “Proíbe a venda casada de produtos 
alimentícios com brinquedos.”

Pl 6448/09: “Acresce dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, dispondo sobre a rotulagem de 
produtos alimentares” (prevê a presença de informações 
no rótulo sobre agrotóxicos e afins utilizados na 
produção agropecuária dos ingredientes e sobre os 
medicamentos empregados na produção animal).

Pl 419/11: “Regulamenta a venda de compostos 
líquidos prontos para consumo.” Apensado a ele o  
Pl 1932/11 . estabelecendo que “Ficam as empresas 
fabricantes de bebidas energéticas obrigadas a inserir 
nos rótulos e embalagens a informação ‘A mistura com 
bebida alcoólica pode causar doenças do fígado’.” 

Pl 578/11: “Dispõe sobre a inserção de mensagem 
informativa nas embalagens, frascos e recipientes de 
produtos cariogênicos.” 

Pl 636/11: “Proíbe a utilização de papel reciclado na 
fabricação de embalagem de produtos alimentícios.”

Pl 767/11: “Obriga a inscrição de mensagem nos rótulos 
dos alimentos ofertados ao consumidor alertando sobre 
a existência de ingredientes suínos.” 

Pl 851/11: “Dispõe sobre a incorporação do cacau como 
matéria-prima nos produtos que especifica” (chocolates). 
Apensado a ele o PL 1533/11, 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.”
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Pl 1370/11: “Proíbe a utilização de dióxido de titânio 
em alimentos e cosméticos.”

Pl 2433/11: “Acrescenta o § 9º ao art. 33 da Lei nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências” 
(exige que fabricantes e importadores coloquem texto 
informativo em rótulos e embalagens de produtos 
geradores de resíduos sólidos sobre a importância de 
sua entrega em postos de coleta específicos).

Pl 2539/11: “Determina a impressão de advertência 
em rótulos e embalagens de alimentos, medicamentos e 
cosméticos que contenham os corantes sintéticos, acerca 
de seus respectivos efeitos colaterais e de proibição de 
consumo por crianças e outros, e dá providências.”

Pl 3409/12: “Torna obrigatória a informação impressa 
nos rótulos de artigos de consumo industrializados 
comercializados no Brasil da forma de descarte ou retorno 
da embalagem e do produto após o consumo.”

Pl 3893/12: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
advertência sobre os riscos do consumo excessivo de 
cloreto de sódio nas embalagens e recipientes que 
especifica.” 

Pl 3988/12: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
informação sobre o peso drenado e sobre o peso 
desglaciado nos produtos alimentícios processados, 
embalados e medidos ou pesados sem a presença do 
consumidor, e dá outras providências.” 

MPv 601/12: do Poder Executivo: “Altera as Leis nº 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar 
o Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra, 

e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da 
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro 
de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições de que 
tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho 
de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para 
permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação 
de receitas federais deduzirem o valor da remuneração 
dos serviços de arrecadação da base de cálculo da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS; e dá outras providências” (prorrogação 
Reintegra e desonerações da folha de pagamentos).

Pl 5081/13: “Dispõe sobre normas de comercialização 
de pão integral.”

No Senado Federal

Pls 431/03: “Dispõe sobre as restrições à propaganda 
comercial de refrigerantes e dá outras providências.”

Pls 406/05: que “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 
de outubro de 1969, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Medida 
Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, para 
disciplinar a comercialização de alimentos nas escolas 
de educação básica e a elaboração de cardápios do 
programa de alimentação escolar, e promover ações 
para a alimentação e nutrição adequadas de crianças e 
adolescentes.”

Pls 181/07: “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 contendo gordura trans).

Pls 196/07: “Acrescenta § 3° ao art. 6° da Lei n° 8.918, 
de 14 de julho de 1994, para determinar que os rótulos 
das bebidas que menciona especifiquem o teor calórico 
nelas contido e apresentem frase de advertência quanto 
aos riscos da obesidade infantil.”

Pls 495/07: “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos, para estabelecer limites máximos de sódio 
para os produtos alimentícios.”

Pls 489/08: “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 408/09: “Acrescenta § 2º ao art. 31 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para tornar obrigatória 
a informação sobre prazo de validade de produto 
alimentício a partir da abertura da embalagem e o 
respectivo modo de conservação.”

Pls 282/10: “Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a publicidade de alimentos 
ao público infantil.”

Pls 106/11: “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos, para estabelecer limites máximos de gorduras 
saturadas, trans e açúcares nos alimentos.”

Pls 428/11: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição 
de frase de advertência sobre o corante tartrazina, nas 
embalagens dos alimentos que o contenham.”

Pls 144/12: “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 
de outubro de 1969, para vedar a promoção e a 
comercialização de refeição rápida acompanhada 
de brinde, brinquedo, objeto de apelo infantil ou 
bonificação.”

Pls 335/12: “Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 
limitar a quantidade de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans, de sódio e de outros nutrientes, nas 
bebidas e nos alimentos destinados às crianças e aos 
adolescentes.”

Pls 336/12: “Altera o art. 19 do Decreto-Lei nº 986, 
de 21 de outubro de 1969, para tornar obrigatória 
a menção nos rótulos dos alimentos enriquecidos, 
irradiados, dietéticos, light, zero, ou qualquer outra 
denominação. Deverão trazer a respectiva indicação em 
caracteres facilmente.”

Pls 360/12: “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.”

Plc 33/13: “Dispõe sobre a imprescindibilidade da 
presença de advogado nas ações trabalhistas e prescreve 
critérios para fixação de honorários advocatícios e 
periciais na Justiça do Trabalho, alterando a Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” 

Pls 260/13: “Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos, para determinar que os alimentos que 
contenham lactose indiquem, em rótulo, o teor dessa 
substância.”
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ATIVIDADE
SETORIAL E 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.

Onze comissões funcionaram durante o ano de 2013, articulando debates e conclusões 
sobre temas relevantes para o setor, tais como: recall de alimentos, logística reversa, 
transgênicos, promotores de vendas e esgotamento de embalagens.

COMISSõES SETORIAIS E TEMÁTICAS EM fUNCIONAMENTO

Comissões

Comissão de Food Service

Comissão de Atendimento 
ao Consumidor – CAC

Comissão de Coordenação 
do CODEX Alimentarius

Comissão de Logística – CL

Comissão de Metrologia 

Comissão Promotores de 
Vendas

Comissão de Relações de 
Trabalho - GRETIA

Comissão de Tecnologia 
e Legislação Alimentar – 
CTLA

Comissão Jurídica

Comissão OGM

Comissão Resíduos 
Sólidos

Principais Temas

Desenvolvimento através de ações focadas e articulação com os 
principais stakeholders

Aperfeiçoamento e troca de informações entre as empresas sobre o 
atendimento ao consumidor prestado pela Indústria da Alimentação

Acompanhamento das discussões do Codex, elaborando pareceres  
e participando de reuniões técnicas

Alinhamento das indústrias da alimentação nos temas geriais e 
específicos relacionados à logística

Discussão e avaliação de temas relacionados em toda a área de 
metrologia/INMETRO

Discussão junto ao Ministério do Trabalho e Emprego das Atividades 
dos Promotores de Vendas, Demonstradores de Mercadorias e 
Repositores de Mercadorias

Discussão das relações trabalhistas e articulação de estratégias para 
representação setorial

Discussão e avaliação de temas técnicos e gerais

Discussão e avaliação de temas jurídicos, em todas as áreas, em 
especial o acompanhamento da legislação sanitária

Discussão e articulação de iniciativas com o objetivo de esclarecer 
os consumidores e formadores de opinião acerca de temas 
relacionados com alimentos geneticamente modificados

Articulação de Proposta de Acordo Setorial Federal para Logística 
Reversa de embalagens pós-consumo. Participação da Coalizão 
Empresarial coordenada pelo CEMPRE – Compromisso Empresarial 
para Reciclagem

Nº de 
Empresas

61

69

69

33

8

63

28

94

77

9

46

Recall de Alimentos

A Comissão de Atendimento ao Consumidor da ABIA 
debateu temas relativos ao perfil e aos anseios do 
consumidor que contata o SAC da indústria de alimentos, 
bem como os desafios para compreender esse público e 
melhor atendê-lo.

Mereceu especial atenção o Grupo de Estudos Permanentes 
de Acidentes de Consumo - GEPAC, que debateu aspectos 
preventivos e corretivos visando a redução de acidentes de 
consumo, proteção e preservação da saúde e segurança 
do consumidor, entre eles o Recall.

A CAC elaborou estudo em que foram identificados 
os aspectos que podem ser tratados uniformemente 
nas situações de recolhimento do produto. O referido 
documento, disponibilizado para os associados, lista os 
itens que devem ser pensados para que o SAC esteja 
preparado em uma situação de recall.

Ainda em 2013 a CAC iniciou a revisão do documento 
Padrão ABIA para o Atendimento ao Consumidor pelas 
Indústrias de Alimentos.

Após o devido alinhamento com os Associados, a ABIA 
enviou posicionamento em resposta à Consulta Pública 
Nº 21, de 6 de junho de 2013 – Anvisa, sobre recall.
 

Logística Reversa

No escopo da Proposta de Acordo Setorial para 
Implantação de Logística Reversa de Embalagens em 
Geral (entregue ao Ministério do Meio Ambiente - MMA 
em dez/2012), o primeiro semestre de 2013 foi dedicado 
à estruturação da Coalizão, reuniões do Comitê Técnico, 
escolha da Consultoria Técnica e levantamento de dados 
sobre as ações/projetos relacionados à logística reversa, 
já realizados e em andamento, pelas empresas membros 
da Coalizão, a fim de se elaborar Mapa de Investimentos/
Ações dos membros da Coalizão.

O segundo semestre de 2013 foi dedicado à elaboração 
de respostas e esclarecimentos adicionais solicitados pelo 
MMA, que deve avançar até o primeiro trimestre de 2014.

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS
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Transgênicos

Foi mantido o acompanhamento da evolução das 
discussões, dos projetos de lei, da legislação e das ações 
pertinentes. Colaboração e acompanhamento da empresa de 
comunicação que atende ao grupo nas suas diversas ações.

Em 2013, as questões judiciais não foram alteradas, 
aguardando-se o julgamento da Reclamação 
Constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
mantendo-se, assim, a suspensão da decisão do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, que determina a rotulagem 
independentemente do percentual de presença de OGM.

Destaca-se a elaboração de parecer e encaminhamento 
de ofício ao INMETRO, apontando os entraves comerciais 
aos alimentos produzidos no Brasil e comercializados 
no Equador, em razão da modificação de Regulamento 
Técnico RTE INEN 022: “Rotulado de productos 
alimenticios procesados, envasados y empaquetados”, 
exigindo declarações sobre organismos geneticamente 
modificados e seu percentual.

Atividades dos Promotores de Vendas

O Ministério do Trabalho e Emprego iniciou, em 2012, 
iniciou um projeto piloto de Ação Fiscal denominado 
“Projeto de Monitoramento da Terceirização Ilícita”, 
por meio da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego do Estado de Minas Gerais, com o objetivo 
de detectar eventuais irregularidades das atividades dos 
Promotores de Vendas, Demonstradores de Mercadorias 
e Repositores de Mercadorias, em Supermercados e 
Hipermercados. A alegação é de que existem distorções 
quanto às atividades desenvolvidas pelos referidos 
profissionais, que deveriam ser contratados pelo Varejo, 
e não pela Indústria.

O principal foco da referida fiscalização é a atuação dos 
Promotores de Vendas no Varejo, pois, segundo sustenta 
a SRTE de Minas Gerais, existem distorções quanto às 
atividades desenvolvidas pelos referidos profissionais.

Em 2013, foi criada pelo MTE a Comissão Tripartite 
(governo, centrais sindicais e indústria/varejo), na qual 
a ABIA defende a posição das empresas em manter em 
seus quadros esses profissionais, contando para isso com 
a importante parceria e suporte da CNI – Confederação 
Nacional da Indústria.

Trabalho aos domingos e feriados

A Legislação Trabalhista veda o trabalho aos domingos e 
feriados, com exceção de algumas atividades autorizadas, 
por Lei, em caráter permanente.
 
As demais categorias precisam solicitar autorização, 
conforme os requisitos estabelecidos na Portaria do MTE 
n. 3.118/89, tendo validade máxima de dois anos. A ABIA, 
através dos membros do GRETIA, está fazendo gestões 
no sentido de aprovar Portaria Ministerial que autorize o 
trabalho aos domingos e feriados civis e religiosos para a 
indústria de alimentos, por convenção ou acordo coletivo 
de trabalho da categoria.

Esgotamento de Embalagens

Em atendimento ao pleito e gestões da ABIA, a Anvisa 
disponibilizou em seu site o Informe Técnico No 55/2014, 
que trata da Concessão de Prazo para Esgotamento de 
Embalagens de Alimentos, indicando situações em que 
o esgotamento poderá ser avaliado pelas vigilâncias, e 
orientando quanto ao procedimento de avaliação pelas 
autoridades competentes.

Esse tema ainda foi incluído na Agenda Regulatória do 
biênio 2013-2014.
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GESTÃO DE TEMAS E
REGULAÇõES   INTERNACIONAIS

Um cenário econômico mundial cada vez mais dinâmico, complexo e interdependente 
demandou da ABIA um intenso monitoramento de questões econômicas, normativas e 
regulatórias dos principais parceiros comerciais e produtivos da indústria da alimentação 
brasileira.

Destaca-se uma constante atuação no âmbito do Mercosul e do Codex Alimentarius. 
Institucionalmente a ABIA fortaleceu sua posição internacional e o intercâmbio de experiências 
com entidades setoriais de outros países, através da Formação da Alianza Latinoamericana 
de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (composta por 12 entidades setoriais 
da América Latina) e do estreitamento das relações com o IFBA – International Food and 
Beverage Alliance (formada em 2008 pelos CEOs de 11 grandes empresas multinacionais do 
setor de alimentos e bebidas não alcoólicas).

Aditivos para carnes e produtos 
cárneos

No decorrer do ano de 2013, foram realizadas reuniões 
preparatórias na sede da entidade e junto ao governo, a fim 
de discutir e elaborar posicionamento do setor produtivo 
para subsídios à posição brasileira a ser encaminhada ao 
Mercosul sobre as provisões de aditivos relacionadas a 
cada categoria de produtos cárneos envolvidos. Ademais, 
é importante ressaltar a participação da entidade nas 
reuniões do Subgrupo de Trabalho nº3 do Mercosul 
(Comissão de Alimentos) para acompanhamento do tema.

Revisão da Resolução GMC nº26/03 
– Rotulagem Geral de Alimentos 
Embalados

A ABIA participa ativamente das reuniões do Subgrupo 
de Trabalho nº3 do Mercosul (Comissão de Alimentos) 
para acompanhamento do tema.

O posicionamento elaborado pela ABIA, após consultas 
e alinhamento junto às empresas associadas (sobretudo 
com foco nos temas: Rotulagem simplificada; Nomes 
genéricos; Declaração quantitativa de ingredientes; 
Idiomas; Tabela de nomes genéricos), resultou em pleitos, 
que foram enviados à Anvisa, previamente às reuniões 
preparatórias na sede da Agência.

Uso de Cobre Sem revestimento em 
Equipamentos para Elaboração de 
Alimentos 

No sentido de subsidiar o posicionamento do Brasil sobre 
o tema para a reunião do Mercosul, a ABIA foi demandada 
pela Anvisa para realizar levantamento de informações 
sobre a possível utilização de equipamentos de cobre e 
suas ligas (bronze e latão) para a fabricação de produtos 
industrializados e ainda a obter dados analíticos para 
embasamento dos limites residuais a serem propostos.

Após consulta aos Associados, foi encaminhado a 
Anvisa pleito contendo revisão bibliográfica, análise 
dos dados laboratoriais recebidos e sugestões adicionais 
ao documento de trabalho no âmbito Mercosul. A 
contribuição da ABIA foi parte fundamental da Nota 
Técnica enviada pela Agência ao Mercosul.

Em 2014 a entidade trabalhará no sentido de 
atender à demanda adicional da Anvisa e subsidiar o 
estabelecimento de limites de cobre em alimentos que 
utilizem equipamentos de cobre sem revestimento para 
sua elaboração. Esse trabalho poderá subsidiar tanto a 
legislação interna (CP nº55/11) quanto as discussões de 
limites no âmbito Mercosul.

Aditivos para Materiais Plásticos 
Destinados ao Contato com 
Alimentos

Tendo em vista a proposta de revisão no âmbito do 
Mercosul da Resolução GMC nº 32/07, internalizada no 
Brasil pela Resolução RDC nº 17/08 (que dispõe sobre 
o Regulamento Técnico sobre Lista Positiva de Aditivos 
para Materiais Plásticos destinados à Elaboração de 

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS
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Embalagens e Equipamentos em contato com alimentos), 
a ABIA elaborou documento contendo o comparativo 
entre a Resolução GMC nº 32/07 e a proposta de texto 
disponibilizada pela Anvisa, visando subsidiar a avaliação 
pelas empresas associadas.

Codex Alimentarius

A ABIA acompanhou e atuou na revisão de diversas 
recomendações do Codex Alimentarius, com destaque 
para:

CONTAMINANTES EM ALIMENTOS (CF)

• Versão Preliminar do documento de Código de Práticas 
para prevenir e reduzir micotoxinas em cereais;

• Limites máximos de chumbo em alimentos infantis e 
enlatados;

• Metilmercúrio em pescado.

 

FOOD LABELLING (FL)

• Prazo de validade.

METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING (MAS)
• Verificar nos STAN verticais e horizontais se as 

metodologias se estão atualizadas, observando os sites 
das entidades emissoras de métodos de análises (AOAC, 
AOCS, ISO, ICUMSA, NMKL, IUPAC e outras);

• Discussion paper on the update references of methods of 
analysis and related texts.

NUTRITION AND FOODS FOR SPECIAL DIETARY USES 
(NFSDU)

• Proposta de Revisão dos Princípios Gerais do Codex para 
Adição de Nutrientes Essenciais em Alimentos; 

• Proposta de Revisão do Codex do Padrão de Fórmula de 
Seguimento; 

• Proposta de Revisão da Lista de Aditivos Alimentares 
(documento enviado no e-mail anterior);

• Artigo de Discussão sobre Biofortificação (documento 
em anexo); e

• Encaminhamento de e-mails e demandas do ISDI ao 
GT/NFSDU/ABIA.

SPICES AND CULINARY HERBS (SCH)

• Acompanhamento das discussões quanto à eleição da 
coordenação deste Comitê no âmbito do CCAB.

FOOD ADDITIVES (FA) 

• Aplicação da árvore decisória para o alinhamento das 
provisões de aditivos alimentares das Normas de Produtos 
e disposições pertinentes da GSFA;

• Disposições de aditivos alimentares do anexo da Tabela 
III da GSFA com funções de reguladores de acidez, 
emulsificante, estabilizante e espessante;

• Nova proposta para o uso de Nisina (INS 234) na 
categoria de alimentos 08.0 “Meat and meat products, 
including poultry and game”; 

• Discussão sobre o uso da nota 161 da GSFA.

EVENTOS
E REPRESENTAÇõES

Em 2013 a ABIA representou o setor como membro em 59 comissões, conselhos e gru-
pos técnicos do setor público e do setor privado, mantendo dessa forma uma agenda 
de trabalho construtivo e canal de comunicação ativo com os principais stakeholders da 
indústria alimentícia.

CâMARA 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 de Palma de Óleo / MAPA

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Cacau

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados / MAPA

Câmara Setorial de Alimentos / Anvisa

Câmara Setorial da Fruticultura / MAPA

Câmara Setorial de Leite / MAPA

Câmara de Óleo de Palma 

Câmara Setorial de Amendoim – Secretaria de Agricultura e Abastecimento SP – (CODEAGRO)

Câmara Setorial de Pescados do Estado de São Paulo / CODEAGRO / SAASP

Câmara Setorial de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados / Anvisa

Câmara Setorial de Propaganda / Anvisa

Câmara Setorial do Cacau / MAPA

Câmara Setorial do Pescado – Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SP

Câmara Setorial dos Produtos da Sociobiodiversidade 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

Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)

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

Codex Committee on Food Labeling (CCFL)

Codex Committee on General Principles (CCGP)

Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)

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

Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)

Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables (CCPFV)
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Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF)

Comissão de Assuntos Tributários e Fiscais / CNI

Comissão de Metrologia / INMETRO

Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (Cian) / CNS

Comitê Assessor Externo / EMBRAPA

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

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

Comitê do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB) / INMETRO

Comitê Nacional da Classificação das Atividades Econômicas

Comitê Técnico de Metrologia / INMETRO

Conselho de Assuntos Legislativos / CNI

Conselho da Média e Pequena Empresa (Compem) / CNI

Conselho Nacional de Saúde (CNS) / MS

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)

Conselho Setorial da Agroindústria do Plano Brasil Maior

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

Conselho Temático de Meio Ambiente / CNI

Conselho Temático Permanente das Relações do Trabalho / CNI

Conselho Temático Permanente de Responsabilidade Social (CORES) / CNI

Coordenação Geral de Estatística do Trabalho / SPPE-TEM

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 (Matérias Estranhas em Alimentos) / Anvisa

Grupo de Trabalho sobre Alegações Funcionais / Anvisa

Grupo de Trabalho Temático de Embalagens / MMA

Grupo Técnico de Comércio e Logística  MDIC

Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF)

Núcleo de Acompanhamento Legislativo FIESP

Rede de Biodiversidade / CNI

Rede de Entidade dos Setores Produtivos / IPEA

SGT-3 Mercosul / MAPA

Os eventos realizados pela ABIA durante o ano de 2013 foram marcados em grande 
parte pela comemoração dos 50 anos de atuação da entidade e por temas relacionados 
a proteção e fomento da saúde da população brasileira.

Com o objetivo de representar o setor e prestigiar o relacionamento com diversos parcei-
ros, a ABIA participou de uma série de eventos externos, a exemplo do Fórum Nacional 
da Indústria promovido pela CNI, do Fórum Brasileiro da Indústria de Alimentos realiza-
do em Goiânia, de reuniões do âmbito do Plano Brasil Maior, entre outros.

Workshop Coalização Empresarial

Dando início às comemorações de seu cinquentenário, a ABIA realizou seu primeiro 
evento do ano no dia 8 de abril, no Hotel Meliá, em São Paulo.

O evento teve como tema Workshop Coalizão Empresarial - Logística Reversa de Emba-
lagens, e contou com a presença de 70 pessoas.

EVENTOS ORGANIZADOS PELA ABIA

Seminário Obesidade e Jantar

Em continuidade às comemorações, no dia 13 de agosto, 
a ABIA realizou o Seminário Obesidade: uma ampla visão, 
na sede da Confederação Nacional da Indústria – CNI, em 
Brasília. 

O referido evento contou com a presença de aproximada-
mente 200 participantes e representantes do governo, do 
Congresso Nacional e da academia, propiciando uma ampla 
discussão sobre fatores genéticos, questões comportamen-
tais e hábitos alimentares, além do debate sobre políticas
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USDA X ABIA

Em continuidade à celebração dos 50 anos da entidade, a 
ABIA e o United States Department of Agriculture (USDA) 
realizaram, nos dias 12 e 13 de setembro, em São Paulo, o 
workshop Segurança Alimentar no Brasil e no Mundo.

O evento foi exclusivo para empresas associadas à ABIA e 
teve como objetivo discutir profundamente os desafios da 
cadeia produtiva de alimentos e dos órgãos reguladores para 
garantir a segurança alimentar aos consumidores do mundo 
inteiro.

públicas e os prognósticos para o combate à obesidade.
No encerramento dos trabalhos, foi oferecido um jantar 
no mesmo local do evento, para comemorar oficialmente 
os 50 anos da ABIA. Estiveram presentes políticos, re-
presentantes do setor público e privado e das empresas 
associadas.

Ainda em celebração ao seu cinquentenário, a ABIA pro-
duziu um livro que conta a história do setor da indústria 
da alimentação no Brasil e da própria entidade. Exem-
plares foram distribuídos aos convidados, e em seguida 
enviados para os representantes das empresas associadas 
à ABIA, autoridades federais, estaduais, municipais e dos 
poderes executivos, legislativos e judiciários, ligados ao 
setor da indústria alimentícia.

Almoço de confraternização

No dia 2 de dezembro de 2013 foi realizado, no 
Hotel Unique, em São Paulo, o tradicional almoço de 
confraternização ABIA – Associação Brasileira da Indústria 
da Alimentação. Essa ocasião marcou ainda o término 
das ações comemorativas, realizadas ao longo do ano de 
2013, relativas ao cinquentenário da ABIA.

O almoço anual de confraternização foi oportunidade 
de homenagear e relembrar os diversos parceiros que 
contribuíram, e continuam contribuindo, para o sucesso 
da ABIA.

As homenagens foram iniciadas com representantes 
das quatro primeiras empresas fundadoras da entidade 
em 1963: AMBEV (representando a Cia. Antártica 
Paulista), Nestlé Brasil Ltda., Unilever Brasil ltda. e Le Roy 
Exportadora e Importadora Ltda.

As entidades empresariais foram homenageadas na 
pessoa do presidente da CNI – Robson Braga de Andrade, 
pelas relevantes ações realizadas para o fortalecimento do 
setor de alimentos.

Sempre importante parceiro da indústria da alimentação, 
o ITAL – Instituto de Tecnologia de Alimentos, por ocasião 
da comemoração de seus 50 anos, recebeu homenagem 
por meio de seu diretor, Luiz Madi, em reconhecimento 
da importância do setor acadêmico e de pesquisa.

Representando o poder legislativo e demais congressistas 
presentes, o Deputado Luis Carlos Heinze recebeu placa 
comemorativa pela importante contribuição para o 
desenvolvimento da indústria de alimentos.

Mereceu destaque especial a homenagem prestada 
ao Sr. Dietrich Hufenüssler, Presidente do Conselho 
de Administração da empresa Duas Rodas, e membro 
do Conselho Consultivo da ABIA, que nas palavras do 
Presidente da ABIA, Edmundo Klotz, foi sempre incansável 
e constante participante das atividades conduzidas pela 
Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, e um 
exemplo a ser seguido por todos.

Encerrando o almoço, Excelentíssimo Senhor Ministro 
de Estado da Saúde, Dr. Alexandre Rosa Santos Padilha 
agradeceu em seu discurso a homenagem recebida do 
setor, reconhecendo sua importante contribuição para o 
desenvolvimento da indústria de alimentos.

Já consolidado em sua 6ª edição, foi realizado no dia 4 de setembro, em São Paulo, o 
6º Congresso Internacional de Food Service. Mais de 450 congressistas e palestrantes 
nacionais e internacionais marcaram presença no 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 a cadeia envolvida.

6º Congresso Internacional de Food Service
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Na estrutura da ABIA, o DECON – Departamento de Economia – elabora estudos, textos, 
análises e publicações sobre temas diversos com impacto direto e indireto para o desem-
penho competitivo das indústrias do setor da alimentação.

Com essa informação de alto valor agregado, as empresas associadas podem subsidiar 
decisões gerenciais e a elaboração de ações estratégicas.

Ao longo de seus 50 anos de atuação, a ABIA é amplamente reconhecida por seus parcei-
ros como referência na geração de informações sobre as indústrias de alimentos e bebidas 
no Brasil.

Acompanhamentos periódicos:

• Pesquisa Conjuntural ABIA 

• Pesquisa Food Service 

• Investimentos na Indústria da Alimentação

• Acompanhamento de Fusões e Aquisições 

• Estudo e Atualização de Mercados Setoriais e de 
Produtos 

• 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 NCM

No ano de 2013 destacam-se os seguintes trabalhos:

• Indústria da Alimentação – Balanço Anual 2012 e 
Perspectivas para 2013

• Consumo, Saúde e Bem-estar: Tendências no 
Consumo de Alimentos

• Alimentos Industrializados na Sociedade Moderna

• O Mercado de Food Service no Brasil

• Incidência de Sódio nos Alimentos Processados

• Cesta Básica Federal - Tributação nos Alimentos: 
Equiparação ao Padrão Internacional

• Indústria Brasileira da Alimentação: Dimensão, 
Agenda e Ameaças Regulatórias

• Proposta da indústria da alimentação para a nova 
oferta do Mercosul à União Europeia 

• Proposta da indústria da alimentação para o Acordo 
de Comércio Preferencial Mercosul/Índia

• Barreiras Técnicas Não Tarifárias às Exportações 
Brasileiras de Alimentos Processados no Âmbito da 
Unasul

ESTUDOS
E PUBLICAÇõES
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DIRETORES AFONSO CHAMPI JR.

Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda.

ANDRÉ FARIA PARODI

Trio Alimentos Ltda. 

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO GONÇALVES

Duas Rodas Industrial Ltda. 

ANTONIO CARLOS TADIOTTI

Predilecta Alimentos Ltda. 

CELSO CRUZ

Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. 

DANIELA SABOYA DE ALBUQUERQUE

Support Produtos Nutricionais Ltda.

ELISA PRADO

Tetra Pak Ltda.

FABIANO LIMA

Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. (Mars Brasil)

JOÃO ALBERTO BORDIGNON

Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos

JOSÉ FÉLIX SILVA JÚNIOR

UNICA - União da Agroindústria Canavieira de São Paulo 

LEANDRO CONTI

Syngenta Seeds Ltda. 

LETÍCIA SOARES

D.E. Cafés do Brasil Ltda. (Master Blenders) 

LUIZ CARLOS SILVA

Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Ali-

mentos Ltda.

MARCELO DE ALMEIDA MARINHO

GDC Alimentos S.A.

MÁRCIA MARIA COSTOLA DO PRADO

Gelita do Brasil Ltda.

MARIO VITAL DOMINGUES DA SILVA

Ducoco Alimentos S/A 

MILTON PINHEIRO MACEDO

Alimentos Wilson Ltda.

PAULO HENRIQUE DO AMARAL STUDART MONTENEGRO

Heinz Brasil S.A.

PAULO ROBERTO DE MAYA GOMES

Sococo S/A Indústrias Alimentícias. 

ROBERTO TAKASHI OHARA

Sakura Nakaya Alimentos Ltda. 

ROMERO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE

Três Corações Alimentos S/A

VINÍCIUS PEDOTE

Chocolates Garoto S/A

Diretoria Gestão
2013/2104

PRESIDENTE EDMUNDO KLOTZ 

Herboflora Produtos Naturais Ltda.

VICE-PRESIDENTES

DIRETORES 

TESOUREIROS

ANTONIO TOTARO NETO

Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV)

CESAR BORGES DE SOUSA

Caramuru Alimentos S/A

FÁBIO GOES ACERBI

Mondelez Brasil Ltda.

FERNANDO CALIA

Pepsico do Brasil Ltda.

FERNANDO CALIA

Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Ltda. 

GUILHERME PORTELLA DOS SANTOS

BRF - Brasil Foods S/A

JACK CORREA

Coca-Cola Indústrias Ltda.

JULIANA MENDES NUNES

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A 

LILIAN MIRANDA

Nestlé Brasil Ltda.

MARIA CLAUDIA SOUZA

Monsanto do Brasil Ltda. 

MARTUS TAVARES

Bunge Alimentos S.A. 

NEWMAN DEBS

Unilever Brasil Ltda. 

SUELI GOMES SEVILHA

Danone Ltda. 

VALERIA MILITELLI

Cargill Agrícola S/A 

DIRETORES 

SECRETÁRIOS
JEAN LOUIS BELO GALLEGO

Aryzta do Brasil Alimentos Ltda. 

LUC VAN ENDE

Dr. Oetker Brasil Ltda. 

JOSÉ RICARDO BESSA DE CARVALHO

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A. 

LUIS ARTHUR OLIVEIRA NAVARRO

CFO Consultoria Financeira e de Gestão Ltda. 

DIRETORIA EXECUTIVA PARA O BIÊNIO 2013/2014
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CONSELHO 

fISCAL

MEMbROS TITULARES

ANNE MARIE PIERIES

Braslo Produtos de Carne Ltda.

HAMILTON CAIO GOUVEA

Puratos do Brasil Ltda.

JOSÉ FERREIRA FILHO

Purac Sínteses Indústria e Comércio Ltda.

MEMbROS SUPLENTES

ALESSANDRA RUFINO

Kellogg Brasil Ltda.

EDSON AURICCHIO

Angelo Auricchio & Companhia Ltda.

FAISSAL ASSAD RAAD

Importadora de Frutas La Violetera Ltda.

ALFREDO MUNHOZ +

ANTONIO MANOEL DE CARVALHO +

ARMANDO SOARES DOS REIS +

CARMELO PAOLETTI +

CLÓVIS NÓBREGA DE LIMA +

ELIO CEPOLLINA

HUGO CRESPI +

JEAN PIERRE BRULHART +

JULIO MIYAMOTO

LÉO F. BICK +

MÁRIO HERCÍLIO COSTA +

PAULO AFFONSO LAGES DE AGUIAR +

ROBERTO FLORIANO KOHLMANN +

WALTER MANTOVANINI

ZOÉ SILVEIRA d’AVILA

DIRETORES 

EMÉRITOS

CONSELHO 

CONSULTIVO

PRESIDENTE

JOÃO FRANCO DE CAMARGO NETO

Presidente do Conselho Consultivo

MEMbROS

ALBERTO ENCINAS LASTRA

GDC Alimentos S.A. 

ANDREA ALVARES

Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Ltda. 

CHARLES S. ROTHSCHILD

Aryzta do Brasil Alimentos Ltda.

DIETRICH HERMANN WOLFRAM HUFENUSSLER

Duas Rodas Industrial Ltda.

EDUARDO ESTRADA W.

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.

EDUARDO JOSÉ BENATUIL VALLS

Heinz do Brasil S.A. 

EDUARDO LEDUC

Basf S/A

FLÁVIO FERNANDES

Ducoco Alimentos S/A 

FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO

M. Dias Branco S/A - Indústria e Comércio de Alimentos

GINO BERNINZON DI DOMENICO

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A

IVAN ZURITA

Nestlé Brasil Ltda. 

JOÃO FRANCISCO CAMPOS

Unilever Brasil Industrial Ltda. 

JOHN AMENDT

Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. 

JUAN CARLOS DALTO

Master Blenders – D.E. Cafés do Brasil Ltda. 

LUIGI BAUDUCCO

Pandurata Alimentos Ltda.

LUIZ PRETTI

Cargill Agrícola S/A

MARCELO CERESER

Castelo Alimentos S/A 

MARCELO RABACH

Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. 

MARCOS GRASSO

Mondelez Brasil Ltda.

MASAHIKO SADAKATA

Yakult S/A Indústria e Comércio 

OSWALDO NARDINELLI

Arcor do Brasil Ltda. 

PAULO NIGRO

Tetra Pak Ltda.

PEDRO ALCANTARA REGO DE LIMA

Três Corações Alimentos S/A

RICARDO PADILLA ANGUIANO

Bimbo do Brasil Ltda. 

ROBERTO RIOS

Pepsico do Brasil Ltda. 

RONALDO WICKBOLD

Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda. 

SEBASTIAN LUIS MARAGGI

Leitesol Indústria e Comércio S/A 

WALERY JOSEF BADER

Herboflora Produtos Naturais Ltda. 

WILSON MELLO NETO

BRF - Brasil Foods S.A. 
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