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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

No ano em que completamos 50 anos, a indústria de alimentos tem muito a comemorar.
Ao olhar para trás, vemos com orgulho a história de um setor que venceu inúmeros
desafios para se tornar um gigante na economia do Brasil.
Das portas das indústrias de alimentos e bebidas saem produtos que representam
9,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Em meio à crise internacional, que
impactou todo setor produtivo ao longo de 2012, os investimentos no setor
chegaram a R$ 11,1 bilhões e garantiram empregos para mais de 1,6 milhões de
pessoas – um avanço de 72% ante ao total de funcionários de dez anos atrás.
Mesmo em um ano de avanço fraco do PIB brasileiro, o faturamento da indústria da
alimentação cresceu 4,6%, alcançando R$ 431,6 bilhões. Esses resultados merecem
destaque especial não só pelo desafio imposto pela conjuntura econômica, mas também
pelos entraves regulatórios, jurídicos, políticos, técnicos e de comunicação enfrentados
pelo setor.
A Abia e suas associadas encararam esses problemas de frente em 2012. Os acordos
voluntários para redução dos teores de sódio nos alimentos, por exemplo, mostraram
para a população que a indústria está alinhada com as suas demandas e preocupada
com a saúde de todos os brasileiros.
Há que se destacar, ainda, os grandes esforços para impedir que novos desafios
ameacem a pujança da indústria da alimentação. Em 2012, não foram poucos. Lutamos
para apresentar e sustentar nossas posições no Congresso Nacional, nas assembleias
legislativas, nos órgãos reguladores e até mesmo no âmbito internacional, em órgãos do
sistema ONU e do Mercosul, entre outros.
Estamos particularmente atentos a iniciativas que são apresentadas à sociedade como
propostas positivas, mas que se configuram em tentativas de cercear a liberdade de escolha
dos consumidores. As restrições à publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas
para crianças, por exemplo, são apenas um dentre os principais desafios enfrentados em
2012 e que continuarão na pauta. O objetivo deste relatório é justamente registrar como
nos articulamos para contornar os problemas que se apresentaram em 2012 e como
propusemos uma agenda positiva que garanta ao setor mais 50 anos de prosperidade.
Boa leitura!
EDMUNDO KLOTZ
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
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RELACIONAMENTO
COM A IMPRENSA

O Estado de S. Paulo - 11/09

Correio Braziliense - 29/08

Folha de S. Paulo - 29/08

Folha de S. Paulo - 13/07

Em 2012, a Abia manteve-se em evidência na imprensa nacional, com ampla cobertura
pelas diferentes mídias. No período, 891 reportagens citaram a entidade, o que representa
um crescimento de cerca de 2% em relação ao ano anterior. O bom resultado é somado
ao excelente ano de 2011, quando a associação teve crescimento de 125% nas aparições
em matérias sobre 2010.
Das 891 publicações em 2012, 612 foram noticiadas por veículos online, o equivalente a
68,6% do total, e 279 em mídia impressa (31,4%), das quais 64 eram reportagens para
revistas e 215 ilustraram os principais jornais do País.
Entre os veículos de maior expressão nacional que mais utilizaram a Abia como fonte
de informação estão: Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Valor Econômico, O
Globo, Estado de Minas e Correio Braziliense, conforme exposto na tabela abaixo. As
aparições da Abia como fonte na Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, cresceram
56% no ano.
VEÍCULOS QUE MAIS COBRIRAM A ABIA EM 2012
Veículos
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Nº de publicações

Folha de São Paulo

14

Estado de Minas

14

Valor Econômico

12

O Estado de São Paulo

11

O Globo

11

Correio Braziliense

11

Brasil Econômico

4

Zero Hora

4

Veja

3

Época

3

Os veículos de imprensa segmentados também destacaram a Abia com a publicação
de 121 matérias citando a entidade. O portal Abrasnet e as revistas Food Service News,
Aditivos & Ingredientes e Supermercado Moderno foram os veículos de trade que mais
utilizaram as informações e posicionamentos da entidade no ano passado.
Em relação aos temas discutidos pela Abia que receberam maior destaque estão: redução
de sódio, açúcar e gordura trans nos alimentos; publicidade infantil; desempenho do
mercado de Food Service; transgênicos; e a aprovação da MP nº 545.

TEMAS DO SETOR MAIS ABORDADOS PELA IMPRENSA EM 2012
Assunto

Nº de publicações

% Total1

408

45,79%

Publicidade infantil

77

8,64%

Desempenho do mercado de Food Service

55

6,17%

Alimentos transgênicos: consumo, rotulagem e produção

42

4,71%

Aprovação MP nº 545 PIS/Cofins Café

33

3,70%

Performance do setor de alimentos

26

2,91%

Tributação na indústria de alimentos

23

2,58%

Redução de sódio, açúcar e gordura trans nos alimentos

Investimento da indústria para 2012

1

Percentual calculado a18
partir do valor total geral2,02%
de matérias: 876.

Industrialização do setor leiteiro

18

2,02%

Entraves do setor de alimentos (desoneração da folha,
Pis/Cofins, aumento da tributação)

17

1,90%

Sustentabilidade

14

1,57%

A maioria absoluta das reportagens que citaram a Abia no ano passado é positiva, o que
reforça a percepção de que a indústria da alimentação está sendo reconhecida como um
setor alinhado aos interesses da sociedade, sobretudo por investir em tecnologias que
tornam seus produtos mais saudáveis e promovem o bem-estar da população.
O contraponto desse cenário favorável é o tema publicidade infantil de alimentos, cuja
cobertura da imprensa foi muito crítica ao setor. Essa realidade se descola do histórico
dos últimos cinco anos, período em que a Abia pautava a mídia sobre o assunto, gerando
reportagens positivas.
A Abia e as indústrias associadas há algum tempo perceberam a necessidade de renovação
da postura e do discurso referente à publicidade infantil. Ações vêm sendo conduzidas
para alterar esse cenário em 2013.

[1] Percentual calculado a partir do valor do total geral de matérias: 891.
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ATIVIDADE
GOVERNAMENTAL

A atividade governamental e política é a principal e mais demandada área de atuação da
Abia, e concentra as questões mais sensíveis, prioritárias e de cunho político das relações
entre a indústria da alimentação e o Governo Federal.
Historicamente, a atividade é conduzida pela presidência da entidade, com apoio dos
departamentos de Relações Institucionais, Jurídico, Técnico e Econômico, que fazem a
gestão de assuntos regulatórios, tributários e de comércio exterior.
Entre os temas que mais demandaram atenção e atuação da Abia em 2012 estão:
redução do teor de sódio nos alimentos processados; greve da Anvisa; desoneração da
cesta básica; aumento do percentual de suco nos néctares de laranja e uva; rotulagem
geral de alimentos e embalagens; regulamentação da comercialização de alimentos para
lactentes; alimentos funcionais; fórmulas infantis; alimentos enterais; limites de cobre
e cromo em alimentos; notificação de produtos isentos de registro sanitário; padrões
de identidade e qualidade de bebidas; e renovação da cota de importação de óleo de
palmiste com imposto reduzido.
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PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS
Redução de Sódio nos Alimentos
Processados

em atrasos em vários setores e gerou impactos, também,
na cadeia produtiva da indústria da alimentação.

Ao longo de 2012, continuaram os esforços para redução
do sódio nos produtos processados. A realização de
reuniões setoriais promovidas pela Abia auxiliou na
criação de metas factíveis, graduais e sustentáveis
para reduzir a quantidade de sódio nos alimentos pelo
Ministério da Saúde, evitando, assim, a criação de
regulações inadequadas.

AÇÕES

AÇÕES
As reuniões de trabalho da Abia com o Ministério da
Saúde continuaram em 2012 e foram fundamentais para
estabelecer as metas e os prazos para redução de sódio em
novas categorias de produtos.
RESULTADOS
Em agosto de 2012, foi firmado o novo termo de
compromisso para redução escalonada do teor de sal
para as categorias: derivados de cereais (cereais matinais),
margarina e caldos e temperos. Também foi estabelecido
um cronograma para a realização de novas reuniões de
trabalho no primeiro trimestre de 2013, garantindo a
participação do setor nas discussões sobre redução de
sódio em laticínios e em refeições prontas (papas infantis,
sopas, pizzas e lasanhas).

Greve da Anvisa

A Abia fez um levantamento junto aos seus associados
sobre as licenças de importação que aguardavam
liberação na agência. Depois, elaborou e enviou um ofício
ao órgão, destacando tais licenças e pedindo solução
urgente por conta da greve.
RESULTADOS
Com a edição de duas resoluções, a RDC nº 40/12 e
nº 43/12, a Anvisa trabalhou em busca de garantir a
continuidade das suas atividades durante períodos
de greve, paralisação ou operação de retardamento de
procedimentos administrativos. Com essa atitude, a
agência reduziu parte dos impactos da greve para os
diversos setores envolvidos, incluindo a indústria de
alimentos e bebidas.

Cesta Básica Nacional
Em decreto publicado no dia 17 de setembro de 2012, o
Governo Federal criou um grupo de trabalho para estudar
a incidência de tributos federais, estaduais e municipais
sobre a Cesta Básica Nacional e formular propostas de
desoneração tributária. Há décadas, a Abia defende
a necessidade de redução da carga tributária sobre os
alimentos e bebidas.

Os servidores federais da Anvisa estiveram em greve entre
16 de julho e 3 de setembro de 2012. A decisão resultou
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AÇÕES
O Grupo de Trabalho foi formado apenas por membros
do governo. Ainda assim, a Abia encaminhou ofício à
Casa Civil da Presidência da República pedindo para
contribuir com as discussões sobre o tema. A entidade foi
convidada a apresentar informações sobre a questão. Na
ocasião, a Abia defendeu uma redução sistemática dos
impostos de alimentos no Brasil, com base em um estudo
elaborado pela própria entidade. Segundo o trabalho, a
taxa média de tributação no Brasil é de 35%, enquanto
os países desenvolvidos taxam os produtos alimentícios
em apenas 8%.
RESULTADOS
Em 08 de março de 2013, 16 itens da cesta básica
tiveram os impostos federais, PIS/Pasep-Cofins e IPI
eliminados. São eles: açúcar, arroz, carnes (bovina, suína,
aves e peixes), café, farinhas, feijão, frutas, legumes, leite
integral, manteiga, óleo, ovo, pão, papel higiênico, pasta
de dentes e sabonete.
A Abia tem liderado as discussões entre a indústria e o
governo a fim de dirimir dúvidas sobre a operacionalidade
da medida.

Aumento do percentual de suco nos
néctares de laranja e uva
Em agosto de 2012, o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) publicou decisão normativa que
eleva a quantidade mínima de suco de laranja e de uva
nos néctares de 30% para 50%. Em resposta à decisão,
a Abia atuou para mostrar os potenciais impactos
negativos para a cadeia produtiva e para o consumidor.
A argumentação foi baseada em projeções econômicas
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da entidade, que indicaram que a medida resultaria em
alta de preços e consequente redução do consumo de
néctar de laranja e de uva no Brasil em, respectivamente,
50% e 61%.
AÇÕES
Foi criado e apresentado um pleito ao MAPA, solicitando
reuniões para debater o tema, com base nos argumentos
econômicos e técnicos, embasados pelos diversos
departamentos da Abia. Essa argumentação apresentava as
consequências negativas da medida. As ações motivaram
nova reunião com a Secretaria de Defesa Agropecuária e
com a Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas do MAPA,
em busca de uma solução viável para o tema.
RESULTADOS
Reconhecendo a validade dos argumentos da associação,
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
publicou, em março de 2013, as instruções normativas
nº 08/2013 e nº 09/2013, que prorrogam a entrada em
vigor do aumento do teor de suco de laranja e de uva nos
néctares até agosto de 2013. O adiamento faz parte de
um acordo informal estabelecido entre o setor e o MAPA,
na busca de uma solução real para elevar o consumo de
suco de laranja e uva no Brasil.
Está prevista, também, a criação de um grupo de trabalho
na Abia para elaborar uma proposta do setor industrial
que atenda as expectativas do MAPA.

Alimentos para lactentes
Em meados de 2012, a Abia teve acesso à minuta do
decreto que regulamenta a Lei n° 11.265/06, a qual
dispõe sobre a comercialização de alimentos para

lactentes e crianças de primeira infância, como também
de produtos de puericultura. O texto, elaborado pela
Anvisa e Ministério da Saúde, trazia incoerências
técnicas e legais e já estava sob avaliação da Casa Civil
da Presidência da República.
AÇÕES
No ano passado, a Abia enviou ofício e se reuniu com a
Casa Civil para apresentar as falhas da minuta do decreto
e os impactos que o regulamento traria ao setor.
No início de 2013, informada de que o tema havia
retornado ao Ministério da Saúde, a entidade se reuniu
com o Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
daquele ministério para reforçar suas posições.

AÇÕES
A Abia tem desenvolvido um trabalho contínuo sobre o
tema. Um exemplo é a sua participação na escolha das
propostas do Guia para Elaboração de Relatórios TécnicoCientíficos de Novos Alimentos, Novos Ingredientes e
Alimentos com Alegação de Propriedades Funcional e ou
de Saúde e, também, do Código de Práticas, que trata das
alegações plenamente reconhecidas de nutrientes e não
nutrientes em alimentos.
Além disso, a entidade sugeriu a criação de dois subgrupos
de trabalhos que vão realizar a revisão e aprimoramento
das propostas para serem novamente apresentadas à
Anvisa.
RESULTADOS

RESULTADOS
O decreto, que estava previsto para ser publicado em
setembro de 2012, ainda permanece sendo discutido
pelo Governo Federal. A Abia segue dialogando com
os ministérios envolvidos com o tema e monitorando
o trâmite da minuta do decreto. Temos informações
de que parte das nossas observações sobre o texto do
novo regulamento foi absorvida pela Casa Civil e pelo
Ministério da Saúde.

Alimentos funcionais
No Brasil, os alimentos funcionais estão em fase de
regulamentação específica pela Anvisa. Assim, um diálogo
continuado com o Governo se faz necessário para evitar a
criação de regulações inadequadas.

Foi criado pela Anvisa um Grupo de Trabalho (GT) para
estabelecimento de critérios nutricionais, com a definição
de alegações plenamente reconhecidas para os nutrientes. O
GT contará com a participação de representantes da própria
agência, além de integrantes do Ministério da Saúde, MAPA,
academia e setor produtivo. Os trabalhos internos sobre o
tema estão em andamento e o setor aguarda a convocação
da Anvisa para a reunião inaugural do grupo.

Fórmulas infantis
A Anvisa, por meio de várias resoluções publicadas
durante o ano de 2011, exigiu a adequação de diversas
fórmulas infantis em 2012, demandando a revisão técnica
dos critérios de composição e rotulagem.
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AÇÕES

Alimentos enterais

Ao longo de 2012, a Abia enviou pleitos à Anvisa
pedindo extensão do prazo de adequação das fórmulas
infantis. Alcançou-se acordo que previa a realização
de reuniões periódicas para debater o tema, como o
Workshop “Evolução do Setor de Fórmulas Infantis
no Brasil: Avanços e Desafios”, coordenado pela Abia,
que contou com a participação da Anvisa e de vários
especialistas da área.

A Anvisa publicou, em janeiro de 2012, consultas
públicas sobre o regulamento técnico de compostos de
nutrientes e de outras substâncias para fórmulas para
nutrição enteral. Em julho, a agência encaminhou um
ofício pedindo informações e demandando a adequação
de alimentos nutricionalmente completos que possuam
ou não os nutrientes sódio, potássio, colina ou cloro
em quantidades diferentes das especificadas em anexo
do próprio ofício. A movimentação foi motivada por
denúncia de agravos à saúde provocados por este tipo de
alimento que não continham potássio na sua composição.

A falta de resolução para o tema motivou o presidente
da Abia, Edmundo Klotz, a solicitar uma audiência com
o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com o diretor
da Anvisa, Jaime Cesar de Moura Oliveira, em julho do
ano passado. Nova reunião com a diretoria da Anvisa
aconteceu em novembro de 2012 para esclarecer os
impactos das resoluções. Foi debatida, também, a nova
exigência de que deve aparecer no rótulo de fórmulas
infantis que os produtos de reconstituição devem ser
preparados com água fervida e resfriada a temperatura
não inferior a 70°C.
RESULTADOS
Em janeiro de 2013, a Anvisa publicou ofício concordando
com a demanda da Abia para extensão de prazo das
resoluções que exigiam adequação de fórmulas infantis
para 12 meses além do prazo anteriormente concedido,
estabelecendo como nova data 22 de março de 2014.
O pleito para a indicação de temperaturas de diluição
alternativas aos 70º C, contudo, ainda não foi acatado
pela agência. Novas ações sobre esse tema serão realizadas
em 2013.
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AÇÕES
Após a publicação das consultas, a Abia reuniu o setor
envolvido e encaminhou considerações à Anvisa. Em
resposta ao ofício exigindo informações e a adequação,
a Abia elaborou um pleito explicando que enviaria as
informações solicitadas, mas que os limites e compostos
listados no anexo do ofício deveriam passar por um
período maior de discussões, já que o tema estava sendo
analisado em consultas públicas e era necessária uma
consolidação do texto da norma.
RESULTADOS
Em dezembro de 2012, ocorreu a reunião de consolidação
das consultas públicas sobre alimentos enterais, com
a participação da Abia. No encontro, foi decidido pela
Anvisa que em 2013 será criado um grupo de trabalho
para discussão e elaboração de proposta de resolução
para fórmulas pediátricas para nutrição enteral e aditivos
para fórmulas para nutrição enteral. Dessa forma, a Abia
poderá defender a posição dos associados e evitar a
criação de regras que lesem o setor.

Limites de cobre e cromo
em alimentos
A definição dos limites para presença de cobre e cromo
em alimentos foi tema de consulta pública da Anvisa,
publicada em 25 de dezembro de 2011. Os interessados
tinham 60 dias para apresentar críticas ou sugestões para a
proposta de resolução sobre o tema.

AÇÕES
A Abia consultou seus associados e debateu para chegar
a um consenso sobre o assunto, que foi enviado como
posicionamento à Anvisa dentro do prazo da consulta
pública. Na reunião de consolidação da consulta
pública, feita pela Anvisa em junho de 2012, a Abia
estava representada. No entanto, depois da reunião de
consolidação, uma empresa associada se manifestou
ressaltando a sua preocupação em relação ao limite
máximo proposto de cobre para cacau. O pleito foi
encaminhado à Anvisa e foi pedido o seu acolhimento.
RESULTADOS
Até março de 2013, a Anvisa ainda não havia publicado a
resolução com a consolidação da consulta pública e não
havia dado parecer sobre a demanda com relação ao cacau.

Notificação de produtos isentos
de registro sanitário
A Anvisa abriu, em novembro de 2011, consulta
pública com a proposta de resolução sobre notificação
de produtos isentos de registro. Depois do prazo das
contribuições, a reunião de consolidação aconteceu
em fevereiro de 2012, em Brasília.

AÇÕES
Além da contribuição para a consulta pública, a Abia
realizou reunião com as empresas associadas para definir
sua estratégia de participação e os pontos prioritários a
serem defendidos durante a reunião de consolidação da
citada consulta. Entre os pontos que não tiveram consenso
estava a taxa de R$ 1.800 para notificação. A entidade
enviou argumentos adicionais e apresentou dados
econômicos relevantes para mostrar as consequências
da taxa para o setor produtivo. Em nova reunião com
representantes da Anvisa em novembro, a Abia reforçou
os argumentos e sugeriu formas de solução para o
impasse, como a redução ou descontos na taxa ou maior
prazo para o seu recolhimento. A associação, também,
compilou, e enviou a Anvisa documento com sugestões e
dúvidas dos associados sobre o peticionamento eletrônico
de notificação de alimentos.
RESULTADOS
Em nova reunião entre os representantes da Anvisa e da
Abia, em novembro de 2012, a agência confirmou que
o valor de R$ 1.800 está definido em lei, mas que seria
estudada a prorrogação do prazo por quatro ou cinco
anos. As discussões sobre o assunto devem ser concluídas
em 2013.
Quanto ao peticionamento eletrônico, o sistema foi nos
disponibilizado para teste com objetivo de aprimoramento
da ferramenta.

Padrões de identidade e qualidade
de bebidas
A Anvisa publicou, em 2011, três consultas públicas para
embasar a revisão da portaria que aprova os regulamentos
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técnicos para fixação dos padrões de identidade e qualidade
para refresco, refrigerante, preparado ou concentrado
líquido para refresco ou refrigerante, preparado sólido para
refresco, xarope e chá pronto para o consumo.
AÇÕES
A Abia apresentou seus argumentos durante a reunião
de consolidação das consultas públicas, que aconteceu
em outubro de 2012. Como alguns pontos da
regulamentação ficaram pendentes, houve um acordo de
envio de considerações complementares para avaliação
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A Abia reuniu novamente o setor e encaminhou ao MAPA
as considerações aos pontos pendentes.
RESULTADOS
A decisão sobre o tema deve ser tomada e publicada em
2013.

Renovação da cota de importação do
óleo de palmiste
A Abia atuou para preservar a importação de óleo de
palmiste com alíquotas reduzidas, de forma a garantir
o abastecimento da indústria doméstica. O Brasil é
largamente dependente da importação desse óleo,
utilizado pelas indústrias de alimentos, química e de
higiene pessoal. Diante do término do prazo de redução
de alíquotas em 2012, a Abia, em parceria com outras
entidades, produziu a análise e defendeu a importância
da renovação da cota de importação do produto sob
alíquota reduzida perante a Câmara de Comércio Exterior
(Camex), órgão ligado ao Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
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AÇÕES
Ao longo do ano, a Abia apresentou ao MDIC dados
técnicos que sustentavam a necessidade da renovação
da cota de importação, mostrando que o cenário de
desabastecimento interno do óleo de palmiste se manteve
inalterado em 2012. Em parceria com a Associação
Brasileira da Indústria Química e com a Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos foram feitas, também, reuniões no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para reforçar a
necessidade da renovação.
RESULTADOS
Em julho de 2012, a Camex publicou a Resolução nº
41/2012, que renovou a cota de importação do óleo de
palmiste com imposto reduzido, reconhecendo a situação
de desabastecimento no mercado nacional comprovada
pela Abia. Pelos novos termos do acordo, poderão ser
importadas 223 mil toneladas do insumo com a tarifa
reduzida de 2%. A decisão é válida até 17 de outubro
de 2013.

OUTROS TEMAS GERIDOS PELA ABIA
Muitos dos temas geridos pela entidade no ano passado permanecem em processo de avaliação e discussão com os
stakeholders envolvidos. Veja abaixo alguns dos temas que também ocuparam a agenda política da Abia, em 2012:
• Imagem de fruta fresca em embalagem de produtos
alimentícios;
• Proibição do uso de bisfenol em embalagens de
alimentos;

• Regulações adequadas para os alimentos fortificados;
• RDC n° 175/03 – Matérias macroscópicas e microscópicas
em alimentos;

• Desgravação tributária e regras de origem do cacau e
derivados para fins de acordos comerciais internacionais;

• Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia para
produtos de frutas e de vegetais - Consulta Pública n°
04/11;

• Fortificação de farinhas de milho e trigo;

• Regulamento técnico de soro de leite;

• Regulamentação do acesso ao patrimônio genético;

• Regulamento técnico de nata;

• Selos de aprovação de alimentos fornecidos por
sociedades e associações médicas;

• Regulamento técnico do leite condensado;

• Substituição tributária;

• Registro e terceirização no setor de bebidas;

• Reintegra e ressarcimento de créditos de PIS/Cofins;

• Revisão da listagem brasileira de produtos sensíveis
importados de fora do Mercosul para elevação
temporária de alíquotas.

• Portaria CAT nº 112/12 – Novos prazos para aplicação
do IVA-ST no Estado de São Paulo;

• Regulamento técnico do azeite e bagaço de oliva;

ATIVIDADE GOVERNAMENTAL
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ATIVIDADE
PARLAMENTAR

Na Abia, a atividade parlamentar é conduzida pelo Departamento Jurídico, com apoio
dos demais departamentos da entidade e da Foco Assessoria e Consultoria. A atuação
envolve o acompanhamento sistemático do processo de elaboração de políticas públicas,
o desenvolvimento de argumentos e manifestações sobre os projetos de lei de interesse
do setor e a articulação com parlamentares federais, estaduais e municipais. O objetivo
final é viabilizar somente a aprovação de legislações que garantam um ambiente de
negócios favorável ao desenvolvimento da indústria de alimentos.
Em 2012, a Abia atuou no Congresso Nacional e em assembleias legislativas para contribuir
com o debate de cerca de 40 proposições, dialogando com mais de 70 parlamentares,
lideranças partidárias, assessores e outras autoridades e representantes da sociedade civil.
Entre os vários temas que ganharam evidência na agenda legislativa da Abia, no ano
passado, estão: a publicidade infantil, o projeto de lei sobre a rotulagem no Chile e a
desoneração da folha de pagamento para todos os produtos da indústria de alimentação.
A Abia também identificou e monitorou 288 proposições legislativas de interesse direto
ou indireto da indústria da alimentação, das quais 92 foram protocoladas em 2012. O
conteúdo e o trâmite dos projetos mais relevantes foram repassados às associadas por
meio de circulares, informativos e reuniões realizadas na sede da entidade.
Por fim, o setor também esteve representado em dezenas de audiências públicas
realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com destaque para as
discussões sobre combate à obesidade infantil; direito do consumidor; guerra fiscal;
nova Lei do Motorista sobre a jornada de trabalho; relações comerciais Brasil-Argentina
e as barreiras aos produtos brasileiros; propaganda infantil de alimentos; programa
nacional de substituição e suprimento de fontes de energia para estabelecimentos
alimentares; transgênicos e aplicação da Lei de Biossegurança; outros debates de
questões regulatórias e tributárias.
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PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS
Publicidade infantil
A regulação da publicidade infantil de alimentos e
bebidas não alcoólicas foi amplamente debatida ao longo
do ano pela opinião pública, no Congresso Nacional e
nos legislativos ao redor do País, em torno de estudos
elaborados por ONGs e projetos de lei apresentados pelos
parlamentares. Em dezembro de 2012, por exemplo, a
Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o Projeto de
Lei nº 193/08, que regula o tema.
O assunto também exigiu a atenção da Abia no cenário
internacional, já que esse debate está ocorrendo em outros
países e no âmbito da Organização Panamericana de Saúde
(Opas). Uma consulta de especialistas aberta pela Opas,
por exemplo, gerou um documento de recomendações
para a publicidade de alimentos e bebidas para crianças
em todo o continente americano. No Chile, um Projeto
de Lei, que prevê a obrigação do uso de um símbolo
para identificar alimentos considerados nutricionalmente
inadequados, tramita em estágio avançado.

internacional da regulação da publicidade infantil e
avaliar formas de participar das discussões sobre o tema.
No caso do Chile, por exemplo, a Abia se manifestou na
consulta pública sobre o Projeto de Lei nº 20.606, que
visa regular a publicidade de alimentos, dialogou com
Ministério das Relações Exteriores (MRE) e enviou ofício
a Divisão de Acesso a Mercados do MRE, apresentando
os impactos que a medida chilena trará às exportações
brasileiras se aprovada.
RESULTADOS
Nenhum projeto de lei foi aprovado no Congresso
Nacional, embora o cenário tenha se tornado mais
favorável à regulação da publicidade infantil.
No Estado de São Paulo, os projetos de lei nº 193/08 e nº
1096/11, que tratam da publicidade infantil e de brindes,
respectivamente, foram aprovados pela Assembleia
Legislativa, mas vetados pelo governador Geraldo
Alckmin.

AÇÕES

Desoneração da folha de pagamento

Os projetos de lei, seminários e audiências públicas sobre
o tema no Congresso Nacional e nos demais legislativos
do País foram consistentemente acompanhados pela Abia,
que enviou ofícios, apresentou argumentos e dialogou
com autoridades envolvidas com o tema. A Abia também
enviou um questionário às associadas para obter diretrizes
sobre o tema. Os resultados tabulados desse levantamento
e uma análise do cenário do assunto resultaram num
draft das diretrizes da entidade sobre publicidade e
promoção comercial de alimentos. O acompanhamento
da repercussão do assunto pela imprensa também foi
realizado pela Abia, que já identificou a necessidade da
renovação do speech do setor, com base em fatos novos.
Por fim, a Abia se mobilizou para entender o cenário

A desoneração da folha de pagamento, possibilitada pela
Medida Provisória nº 582/12, contemplou 15 setores da
economia, mas não incluiu várias áreas da indústria de
alimentação.
Ainda que alguns segmentos do setor tenham sido
incluídos, a Abia trabalhou para pleitear que alimentos
não relacionados na MP, cujas indústrias percebiam
a substituição tributária como interessante, também
tivessem direito à desoneração – substituição do
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha
de pagamento por 1% sobre a receita bruta.

ATIVIDADE PARLAMENTAR
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AÇÕES

Agenda Legislativa da CNI

A partir de uma consulta aos associados, a Abia articulou
a apresentação de uma emenda à MP, incluindo outros
setores da indústria da alimentação no novo modelo
de recolhimento, e buscou o apoio do MDIC para as
discussões do Congresso.

Anualmente, a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) define e divulga a sua Agenda Legislativa, que
posiciona as prioridades da indústria nacional no
Congresso Nacional.
AÇÕES

RESULTADOS
O senador Delcidio do Amaral (PT-MS) apresentou a
Emenda nº 50, que inclui na desoneração de folha de
pagamento os produtos da indústria da alimentação. No
entanto, o deputado Marcelo Castro (PMDB-PI), relator
da MP, não acatou o texto da emenda, afirmando que
não houve debate suficiente sobre os benefícios dos
novos produtos incluídos.
Ainda há possibilidade da inclusão destes segmentos
interessados no programa de desoneração da folha de
pagamento. A Abia permanece fazendo gestão sobre
o tema.
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A Abia articulou junto à CNI para que os temas mais
relevantes para a indústria da alimentação discutidos
no Congresso, em 2013, fossem incluídos na Agenda
Legislativa da confederação deste ano.
RESULTADOS
Três projetos de interesse do setor foram incluídos na
agenda: PLS nº 106/11 do Senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE), que estabelece limites máximos
de gorduras e açúcares nos alimentos; PL nº 1.637/07
do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que aborda a
publicidade de produtos alimentícios; e o PL nº 4.148/08
do Deputado Luis Carlos Heinze (PP/RS), que dispõe
sobre a rotulagem de transgênicos. A posição oficial da
Abia é pela aprovação do PL sobre os transgênicos e a
rejeição dos outros dois projetos

OUTROS TEMAS GERIDOS PELA ABIA
• Projeto de Lei nº 1370/11 – Proíbe a utilização
de dióxido de titânio em alimentos;
• Resolução do Senado Federal nº 13/12 –
Propõe o ICMS único de 4% em operações
interestaduais com produtos importados;
• Lei nº 12.619/12 – Lei do Motorista, que
regula a jo rnada de trabalho da categoria;
• Decreto Legislativo nº 247/12 – Veda o
aproveitamento de crédito presumido em
PIS/Cofins;
• Projeto de Lei nº 1.637/07 – Dispõe
sobre publicidade e práticas correlatas
de alimentos com teor elevado de açúcar,
gordura saturada, gordura trans, sódio e de
bebidas com baixo teor nutricional;
• Projeto de Lei nº 5.756/09 – Trata sobre
o prazo de validade nas embalagens de
alimentos (arquivado de forma definitiva, em
razão da rejeição da matéria nas co missões
de mérito);
• Projeto de Lei nº 6.448/09 – Acrescenta
dispositivo sobre a rotulagem de alimentos no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor;

• Projeto de Lei nº 1.480/03 – Obriga a
divulgação de advertência sobre obesidade
em embalagens de produtos alt amente
calóricos;
• Projeto de Lei nº 767/11 – Cria obrigação
de alerta sobre a existência de ingre dientes
suínos nas embalagens de alimentos;
• Projeto de Lei nº 5.210/09 – Determina o
enriquecimento com cálcio obrigatório das
bebidas à base de soja;
• Projeto de Lei nº 419/11 – Regulamenta a
venda de compostos líquidos prontos para
consumo;
• Projeto de Lei do Senado nº 1/09 – Altera o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor
para incluir como direito básico do
consumidor a informação sobre composição
de alimentos e roupas;
• Projeto de Lei do Senado nº 408/09 – Altera
o Código de Defesa do Consumidor para
tornar obrigatória a informação sobre prazo
de validade de alimentos após abertura da
embalagem e modo de conservação;

ATIVIDADE PARLAMENTAR
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• Projeto de Lei do Senado nº 181/07 – Altera o
Decreto-Lei nº 986/69, que institui normas básicas
sobre alimentos;
• Projeto de Lei nº 2.539/11 – Determina a impressão de
advertência em rótulos de produtos que contenham
corantes sintéticos, quanto a seus efeitos colaterais e a
proibição de seu consumo por crianças;
• Projeto de Lei nº 592/11 – Consolida a Legislação
Sanitária Vegetal e Animal Federal;
• Projeto de Lei nº 335/12 – Altera o Estatuto da
Criança e do Adolescente para limitar a quantidade de
açúcar, gordura saturada, gordura trans, sódio e outros
nutrientes nas bebidas e nos alimentos destinados às
crianças e aos adolescentes;
• Projeto de Lei nº 1.683/07 – Dispõe sobre a adição de
ácido fólico a todo açúcar vendido no País;
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• Projeto de Lei nº 3.988/12 – Obriga a informação,
nas embalagens de pescado congelado glaciado
comercializado no Brasil, do peso líquido e do peso
desglaciado do produto;
• Projeto de nº Lei 4.474/12 – Exige a informação do
conteúdo drenado nos alimentos processados, embalados
e medidos ou pesados sem a presença do consumidor;
• Projetos de nº Lei 3.988/12 e nº 4474/12: Dispõe sobre a
obrigatoriedade de informação sobre o peso drenado e sobre
o peso desglaciado de alimentos processados, embalados e
medidos ou pesados sem a presença do consumidor;
• Projeto de Lei nº 479/09 (Assembleia Legislativa de São
Paulo) – Determina que o consumidor seja informado
se qualquer produto contiver animal ou componente
animal, ou mesmo se tiver sido produzido com método
que utilize animal (após receber os argumentos da Abia,
o governador vetou o projeto totalmente).

ATIVIDADE
JUDICIAL

A atividade judicial da Abia consiste tanto no acompanhamento de processos e ações
de interesse do setor quanto na atuação proativa perante a Justiça. Esse trabalho passa
pelo monitoramento, pela análise e pelo compartilhamento de informações com os
associados, o que inclui a produção de pareceres de orientação. Como último recurso,
a Abia é autora de petições e ações judiciais para garantir a manutenção dos direitos
do setor.
Entre os temas que ganharam destaque em 2012, na área judicial, encontram-se a
publicidade e propaganda de alimentos, a súmula vinculante, que torna inconstitucionais
os incentivos fiscais via ICMS sem a autorização prévia do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), e o estorno de créditos na guerra fiscal entre os estados.

PRINCIPAIS RESULTADOS
Publicidade e Propaganda de
Alimentos – RDC nº 24/10
Em 2012, a Abia recebeu a sentença de procedência nos
autos da ação promovida pela associação contra a Resolução
de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária nº 24/10. Com a decisão, a agência ficou proibida
de aplicar aos associados qualquer autuação ou sanção
pelo descumprimento da RDC nº 24/10, sob pena de multa
de R$ 10 mil por auto de infração indevidamente lavrado.
Desde 2010, quando entrou com liminar contra a
resolução, a ação da Abia garantiu aos seus associados
que pudessem continuar com seu planejamento de
mídia inalterado, respeitando, obviamente, as regras
de autorregulação do setor.

Súmula Vinculante n°69 do STF –
Incentivos Fiscais ICMS
A Abia enviou um protocolo de manifestação contra
a proposta de edição da Súmula Vinculante nº 69, em
trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), desde abril de

2012. A súmula prevê tornar inconstitucionais todos os
benefícios fiscais que utilizem o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) sem a aprovação prévia
do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
A atuação da Abia contribuiu para que o assunto
permanecesse travado no STF.

Guerra Fiscal - Estorno de créditos
por iniciativa do ente federado
A Abia fez requerimento para ser admitida como amicus
curiae nos autos do recurso extraordinário nº 628.075/
RS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A ação
diz respeito ao estorno de créditos por iniciativa de ente
federado, baseado em concessão de benefício fiscal por
outro estado da federação sem a aprovação do Confaz,
o que é popularmente conhecido como Guerra Fiscal. O
pedido da Abia será analisado pelo ministro relator dos
autos no Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa.

ATIVIDADE JUDICIAL
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ATIVIDADE
SETORIAL & TEMÁTICA

Para organizar a cadeia produtiva em relação aos principais temas que afetam o setor,
a Abia coordena comissões setoriais e temáticas, que tratam de assuntos específicos e
de alta relevância para a indústria. Essa atividade histórica da entidade garantiu, ao
longo de 2012, que o setor construísse consensos e alcançasse eficiência na gestão do
ambiente institucional favorável aos negócios.
Dez comissões funcionaram em 2012 e geriram dezenas de temas relevantes para a
indústria, tais como: logística reversa de embalagens pós-consumo, imposto de
importação de sardinhas e transgênicos.

COMISSÕES SETORIAIS E TEMÁTICAS EM FUNCIONAMENTO
Comissões

Principais Temas

Nº de
empresas

Comissão de Food Service

Ambiente econômico do setor; operações logísticas; relação
institucional entre a indústria de alimentos e o setor de Food Service.

67

Comissão de Atendimento
ao Consumidor

Aperfeiçoamento e troca de informações entre as empresas sobre
o atendimento ao consumidor prestado pela indústria de alimentos.

58

Comissão de Comércio
Exterior - DECEX

Oportunidades de negócios no exterior; acordos de livre comércio
com a União Europeia e o Canadá.

63

Comissão de Logística - CL

Restrições ao trânsito de caminhões no município de São Paulo.

57

Comissão de Relações
de Trabalho

Novas regulamentações da área.

19

Setor de Pescados

Liberação de cota de importação de pescados; imposto de importação
de sardinhas congeladas e em conserva.

25

Grupo OGM

Rotulagem de alimentos transgênicos; segurança alimentar; ações
fiscalizatórias do DPDC-MJ.

10

Resíduos Sólidos

Política Nacional de Resíduos Sólidos; Programa de Responsabilidade
Pós Consumo do Estado de São Paulo; logística reversa no setor.

43

Setor de Café

Programa de qualidade para cafés no mercado brasileiro; novo modelo
de tributação do PIS/COFINS na cadeia produtiva do café (MP nº545/11).

24

Comitê de Alimentos
Funcionais e Fortificados

Código de práticas para alegações de funções plenamente reconhecidas
de nutrientes e não nutrientes em alimentos; guia de procedimentos para
elaboração de relatórios técnicos de alimentos com alegação de propriedade
funcional e/ou de saúde.

57
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PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS

AÇÕES
A Abia analisou o tema profundamente, esclareceu
dúvidas dos associados e articulou a adesão do
setor à Coalizão Empresarial, que é coordenada pelo
Compromisso Empresarial pela Reciclagem (Cempre),
e visa elaborar uma proposta conjunta de diversos
segmentos da indústria e do varejo para o atendimento
da PNRS.
A entidade também representou o setor nas reuniões
regulares do grupo de trabalho técnico de embalagens
do Ministério do Meio Ambiente e monitorou os
movimentos dos Governos Federal, estaduais e
municipais referentes ao assunto.
Nos estados de São Paulo e Paraná e no município
de São Paulo, locais onde o tema tem sido tratado
regionalmente com mais profundidade, a Abia enviou
propostas e informações e dialogou com autoridades e
atores envolvidos, visando o atendimento de algumas
exigências e o fortalecimento das bases do acordo
setorial.

Resultados
A Coalizão Empresarial, formada por 21 entidades de
diferentes setores, apresentou, em dezembro de 2012,
a proposta de Acordo Setorial Único para o setor de
embalagens (produtores, usuários e comércio). A
proposta contempla o modelo de Logística Reversa já
em prática no Brasil e que envolve a participação de
cooperativas de catadores, instalação e consolidação
de pontos de entrega voluntária e ações de educação
ambiental, além da compra do material reciclável pelas
indústrias produtoras de embalagens.
A realização da primeira etapa do projeto será em
2014, nas 12 cidades sede da Copa do Mundo.

Logística Reversa
Com a proximidade da definição do acordo setorial que
trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
as discussões sobre a logística reversa de embalagens
após o consumo colocou o tema entre as prioridades
do setor em 2012.

A proposta segue em análise no Ministério do Meio
Ambiente. A ação da Coalizão Empresarial impediu, até
o momento, que o Governo instituísse norma impondo
o Sistema de Logística Reversa para todo o País.

ATIVIDADE SETORIAL & TEMÁTICA
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Atividades dos promotores
de vendas
A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
de Minas Gerais, órgão ligado ao Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), interpretou que a função
de promotor de vendas está dentre as atividades fins
dos supermercados, criando grande embaraço para
atuação dos profissionais empregados pela indústria
dentro dos estabelecimentos do estado.
Com base no Enunciado nº 331, do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), que proíbe a terceirização da
atividade fim, a superintendência mineira do MTE
propôs aos supermercados a assinatura de um Termo
de Ajuste de Conduta para tratar do tema.

Brizola Neto deixou o ministério, que foi assumido
por Manoel Dias, ligado ao presidente nacional do
PDT e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi.

Sardinha em conservas na Lista de
Exceções da TEC
A sardinha em conserva é um dos produtos
protegidos pela Lista de Exceções à Tarifa Externa
Comum (Letec) do Mercosul. Isso significa que os
produtos similares importados são taxados em 32%
para proteger o mercado nacional. Atendendo a um
pedido do Ministério da Pesca e do Ministério da
Fazenda, a Câmara de Comércio Exterior (Camex)
ameaçou tirar a sardinha em conserva da Letec, sob
o argumento de que a alta no preço do produto foi
motivada pela falta de concorrência dos importados.

Ações
O Grupo de Relações do Trabalho da Abia (Gretia)
abriu diálogo com os supermercadistas sobre o tema,
articulando uma atuação conjunta da indústria e
do varejo. Reuniões foram realizadas com o, na
época, ministro do Trabalho, Brizola Neto, e com o
superintendente de Minas Gerais, Valmar Gonçalves de
Souza, para apresentação dos impactos econômicos e
sociais dos movimentos do ministério.
Resultados
O ministério vinha se mostrando refratário aos
argumentos da indústria e do varejo. As alterações no
ministério, no entanto, abrem novas oportunidades
para o setor discutir o tema.
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Ações
A Abia listou informações e preparou relatório para
mostrar ao governo que a elevação dos preços era
resultado de um aumento nos custos de produção, e
não da ampliação da margem de lucro dos produtores.
Resultados
Os dados levantados foram apresentados a todos os
ministérios que compõem a Camex em uma reunião
articulada pela Abia. Como todos os argumentos foram
absorvidos, a Camex optou por manter a alíquota
de 32% para a sardinha em conserva, revertendo a
tendência de derrubada do produto da TEC.

Sardi nha c o n gel ad a n a Li s t a d e
Exceç õ es d a TEC

Restrições ao trânsito de caminhões
no município de São Paulo

O cenário de possível desabastecimento da sardinha
congelada, insumo fundamental para a indústria de
conservas, levou o setor a se articular pela redução
temporária da tarifa de importação da matériaprima, com quotas superiores às autorizadas em anos
anteriores.

As portarias que restringem a circulação de caminhões em
diversas vias da cidade de São Paulo tinham o potencial
de causar impactos na logística da indústria de alimentos
e bebidas. A definição de vias estruturais restritivas (VER)
impediria a circulação dos caminhões nos horários de
pico, de segunda-feira a sexta-feira, das 4h às 10h e das
16h às 22h, e aos sábados, das 10h às 14h.

Ações
A Abia dialogou e encaminhou ofício ao Governo Federal
argumentando pela redução da alíquota da importação
de sardinha congelada e a ampliação da quota de
importação para 80 mil toneladas.
Resultados
Em agosto de 2012, a Camex aprovou a redução
temporária do imposto de importação da sardinha
congelada de 10% para 2%, por 180 dias, com o objetivo
de evitar o desabastecimento das indústrias de conservas
no período de defeso. O Governo Federal autorizou a
importação, com alíquota reduzida, de 50 mil toneladas
da matéria-prima.

Ações
A Abia participou da reunião promovida pela Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET) para ouvir os setores
impactados pela medida e levantar informações sobre as
dificuldades práticas para o cumprimento das restrições
impostas.
Na ocasião, a Abia defendeu a exceção à restrição no
período da manhã para caminhões que transportam
alimentos perecíveis e a liberação completa da
circulação de Veículo Urbano de Carga (VUC) em
qualquer horário.
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Resultados

Ações

A CET encaminhou “Nota de Esclarecimento” em
que confirma a alteração dos períodos de restrição da
Marginal Tietê e demais vias. Segundo a CET, a restrição
ao tráfego de caminhões nas vias VER seria das 5h às
9h e das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos
sábados, das 10h às 14h. Foi aberta a exceção à restrição
para o transporte de produtos alimentícios perecíveis no
período matutino, desde que com o porte de autorização
especial, e para os VUC.

Foi mantido o relacionamento construído com
Ministério da Justiça (MJ), o que permitiu à Abia o
acesso a informações relevantes e a consequente
exposição de argumentos técnicos e legais relacionados
à rotulagem dos alimentos geneticamente modificados.

Transgênicos
A Abia manteve o acompanhamento e a participação nas
discussões públicas e governamentais sobre a rotulagem
e segurança alimentar de produtos geneticamente
modificados. O tema permaneceu relevante, considerando
a constante formulação e tramitação de projetos de lei
relacionados ao tema. A associação manteve ativo o Grupo
de OGM, com dez empresas participantes e assessoria
da Edelman, para garantir a correta compreensão dos
pontos de vista da indústria da alimentação a respeito
dos transgênicos.
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Outros temas sensíveis foram monitorados pela Abia,
entre eles estão: os debates internos no Congresso
Federal sobre a possibilidade de uma nova legislação
sobre a rotulagem de transgênicos e a legalidade
da Lei nº 14.274/10 do Estado de São Paulo, que
disciplina a rotulagem e comercialização dos alimentos
transgênicos.
Também se manteve as atividades de conscientização
dos consumidores e outros stakeholders sobre a
segurança alimentar dos transgênicos e a rotulagem
desses produtos.
Resultados
A Ação Direta de Inconstitucionalidade da lei paulista, que
disciplina a rotulagem e comercialização dos alimentos
GM, segue em tramitação de urgência no Supremo
Tribunal Federal, sem alteração em 2012.

Já os resultados junto à opinião pública e aos formadores
de opinião são relacionados em um relatório da Edelman
disponível para as empresas do Grupo OGM. Entre
os frutos desse trabalho estão matérias publicadas
na imprensa, canais de diálogo abertos com públicos
estratégicos, entre outros.

Pressão peruana na área de
pescados
O esforço de introdução do pescado anchoveta (Engraulis
ringens) pelo governo do Peru no mercado brasileiro
com a denominação comercial de sardinha seguiu
em 2012. O país vizinho, inclusive, entrou com uma
queixa formal na Organização Mundial do Comércio
(OMC), alegando que o Brasil pratica barreiras técnicas
contra seu produto. Controverso, o assunto foi tratado
pela Câmara de Comércio Exterior (Camex). Segundo
a indústria conserveira, a possibilidade da entrada da
anchoveta como sardinha no mercado nacional faria
do País um importador de pescado em conserva, já
que o peixe peruano custa dez vezes menos do que as
espécies autorizadas atualmente a serem comercializadas
como sardinha no Brasil. Além disso, as características
organoléticas da anchoveta peruana não correspondem,
em nenhum aspecto, aos padrões da sardinha consumida
há décadas em nosso país.
Ações
A Abia realizou um levantamento sobre o impacto
econômico da entrada da anchoveta com denominação
de sardinha no mercado nacional e também conduziu
uma rodada de reuniões de exposição de argumentos
com ministérios que compõem a Camex.
Para ressaltar as diferenças entre a anchoveta e as espécies
hoje utilizadas como sardinha, o Comitê de Pescados
da Abia encomendou um estudo técnico à Universidade
Federal Fluminense. O estudo que está sendo produzido será
utilizado caso o tema retorne à pauta do governo brasileiro.

Nenhuma posição foi fechada pelo governo. No
entanto, o tema está engavetado no Ministério das
Relações Exteriores. Aparentemente, o Peru também
não trabalha mais a questão na OMC.

Resultados
Os encontros da Abia com membros do Governo
Federal evitaram que uma posição favorável ao
Peru fosse tomada e convenceram parte dos órgãos
da administração sobre os impactos negativos que
a medida geraria para a indústria e o consumidor
nacionais.
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Gestão de Temas E
Regulações
Internacionais
A crescente inserção do Brasil no mercado internacional, puxada em grande parte
pela indústria da alimentação, torna cada vez mais importante a atenção da Abia às
normas e leis internacionais que podem impactar suas associadas. O monitoramento
desses instrumentos normativos e a construção de relacionamentos com os organismos
internacionais, portanto, é uma prioridade da entidade.
Além de olhar com atenção para as mudanças de normas, a Abia atuou ativamente
em 2012, sobretudo nos âmbitos do Mercosul e do Codex Alimentarius. A construção
de relacionamentos e a participação em fóruns e reuniões permitiu que a entidade
apresentasse propostas fortes e que atendessem aos interesses da indústria brasileira.

Principais ações e resultados
Aditivos para carnes e produtos cárneos
A Abia criou grupo de trabalho para estudar as propostas
sobre o tema em discussão no Mercosul, com o objetivo de
que as contribuições dos associados sejam apresentadas ao
governo brasileiro e defendidas nas reuniões preparatórias
para a elaboração da posição do País. Em 2012, foram
finalizadas as definições para as categorias de produtos
cárneos, o que abre espaço para os próximos passos na
discussão sobre os aditivos atribuídos para cada categoria. A
previsão inicial do governo é que a revisão esteja plenamente
concluída em dezembro de 2013.

Informação Nutricional
Complementar (Claims)
Uma reunião da Comissão de Alimentos, realizada em
março de 2012, marcou o final da análise dos comentários
feitos na consulta pública. Com o consenso, o projeto
de resolução subiu de nível, para ser discutido pelos
Coordenadores Nacionais. No mês seguinte, em abril, foi
aprovado no Mercosul a resolução GMC nº 01/12 sobre
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Informação Nutricional Complementar (INC), que foi
internalizada pelo Brasil em novembro com a Resolução
da Diretoria Colegiada (RDC) nº 54/12, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No entanto, a RDC nº 54 não tinha referência à permissão
de alteração do padrão de identidade e qualidade do
produto para declaração de Informação Nutricional
Complementar. Diante do problema, a Abia encaminhou
pleitos para a Anvisa e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) para buscar a
adequada implantação do regulamento harmonizado
sobre Informação Nutricional Complementar.
Em novembro de 2012, a Abia recebeu da Anvisa uma
proposta de regulamento técnico com modificações
no tema dos alimentos padronizados para uso de INC,
além de convite para reunião em dezembro. Depois de
reunir os associados, a entidade enviou as opiniões de
consenso para a agência. A norma sobre o tema ainda
será publicada pela Anvisa.

Limites de contaminantes inorgânicos
em alimentos
Os debates sobre os limites de chumbo, cádmio e arsênio
em chás continuaram em 2012. A resolução GMC nº 12/11,
que estabeleceu os limites de contaminantes inorgânicos
em alimentos, mostrou-se praticamente impossível de ser
atendida, sobretudo no caso do chumbo, diante dos chás
disponíveis no mercado mundial.
Todo o mercado se mobilizou para rediscutir a
categoria “chás”, com objetivo de modificar o limite
de contaminantes no produto. Foi apresentado pleito
complementar à Anvisa, com revisão bibliográfica mais
completa e resultados adicionais de análises de teor de
metais pesados em chás (erva seca e infusão). O objetivo
foi subsidiar a revisão da GMC. A Abia decidiu, também,
realizar novas análises para aumentar os subsídios ao
pleito do setor produtivo. Com os resultados em mãos,
novas iniciativas serão feitas em relação ao chá em
2013. A internalização da norma, no Brasil, também será
acompanhada de perto.

Rotulagem geral de alimentos
embalados
A Abia está estudando as propostas em discussão
no Mercosul sobre a rotulagem geral de alimentos
embalados, para garantir que a opinião e a contribuição
dos associados sejam levadas ao governo brasileiro nas
reuniões preparatórias.
Entre os temas discutidos nas reuniões preparatórias
para a revisão da resolução GMC nº 26/03 está o
tamanho de fonte (letra) das informações obrigatórias

e da denominação, o país de origem e a identificação
geográfica, a declaração quantitativa de ingredientes
(QUID) e os alergênicos. O tema continuará em discussão
em 2013 e, segundo o Programa de Trabalho 20132014 da Comissão de Alimentos do Mercosul, deve ter
conclusão em dezembro de 2013.

Peso líquido de produtos pré-medidos
Em 2012, a Abia deu continuidade as ações de
aproximação com o Inmetro, com interesse especial
nas normativas que tratam dos produtos pré-medidos.
As ações resultaram em um convite do órgão regulador
para a Abia ocupar um assento no Comitê Técnico de
Metrologia Legal para Produtos Pré-medidos.
A entidade também atuou fortemente para garantir que
as portarias nº 157 e nº 248, em revisão no Mercosul,
tornem-se mais adequadas, corrigindo deficiências que
impactam a competitividade da indústria da alimentação.
As revisões devem ser concluídas em 2013.

Acordos comerciais do Mercosul
Duas circulares publicadas pela Câmara de Comércio
Exterior (Camex), nº 44/12 e nº 45/12, abriram consulta
pública para negociação de acordo de livre comércio
do Mercosul com, respectivamente, a União Europeia
e o Canadá. Além de comunicar aos associados sobre
a publicação das circulares, a Abia elaborou e enviou
ao Governo brasileiro documento com a oferta de
desgravação tributária da indústria de alimentos e
dialogou com autoridades que lideram o assunto para
contribuir com as negociações. Dificilmente os acordos
serão estabelecidos em 2013.

Gestão de Regulações Internacionais
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Codex Alimentarius
A Abia acompanhou e atuou na revisão de diversas
recomendações do Codex Alimentarius, principalmente nas
áreas de contaminantes em alimentos, aditivos, e rotulagem
e nutrição. Veja abaixo alguns dos temas tratados:

• Limites máximos de melamina em alimentos (fórmula
infantil líquida);
• Redução da ocratoxina A (OTA) em cacau;
• Limites máximos de aflatoxina total em figo seco;
• Micotoxinas em sorgo;
• Arsênio em arroz;

• Aprovação e/ou revisão de limites máximos de
aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia
em padrões Codex;
• Alinhamento das disposições de aditivos alimentares,
das normas para produtos de carne e das disposições
pertinentes do GSFA;
• Propostas de disposições de aditivos alimentares da GSFA;
• Provisões de aditivos contendo alumínio;
• Revisão dos nomes e descritores das categorias de alimentos;

• Lista prioritária de contaminantes e toxinas de
ocorrência natural proposta para avaliação do JECFA;
• Limites máximos de deoxinivalenol (DON) e seus
derivados acetilados em cereais e produtos a base
de cereais;
• Alcalóides pirrolizidínicos em alimentos;
• Implementação da estratégia global de dieta, atividade
física e saúde da Organização Mundial de Saúde;

• Discussão sobre o uso da Nota nº 161;

• Produção, processamento, embalagem e marketing de
alimentos orgânicos;

• Revisão da norma de sal alimentar (Codex STAN
nº 150/1985);

• Adição ou revisão dos Valores de Referência de
Nutrientes para fins de rotulagem de alimentos;

• Proposta de alteração ou adição do
internacional para aditivos alimentares;

sistema

• Valores de referência de nutrientes associados ao risco de
doenças não transmissíveis para população em geral;

• Especificação de identidade e pureza dos aditivos
alimentares;

• Princípios gerais do Codex para a adição de nutrientes
essenciais em alimentos;

• Proposta de adição e alteração à Lista Prioritária de
Aditivos Alimentares;

• Diretrizes sobre preparados alimentícios complementares
para lactentes e crianças de primeira infância;

• Documento sobre os mecanismos de reavaliação de
substâncias pelo JECFA;

• Diretrizes sobre alimentos processados a base de
cereais para lactentes e crianças de primeira infância.
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EVENTOS
& REPRESENTAÇÕES
Em 2012, a Abia representou o setor como membro de 31 comissões setoriais, grupos de
trabalho e conselhos do governo e da indústria. Os objetivos desse amplo trabalho são
ampliar a discussão e a compreensão dos temas de interesses da indústria da alimentação,
fortalecer relações com stakeholders estratégicos e se envolver em fóruns multilaterais.

CÂMARA E COMISSÕES COM PARTICIPAÇÃO DA ABIA
CÂMARAS E COMISSÕES COM PARTICIPAÇÃO DA ABIA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Câmara Americana de Comércio Brasil - Estados Unidos (Amcham)
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB)
Câmara Ambiental da Indústria Paulista/ FIESP
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo/ MAPA
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados/ MAPA
Câmara Setorial de Alimentos/ Anvisa
Câmara Setorial de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados / Anvisa
Câmara Setorial de Propaganda/ Anvisa
Câmara Setorial dos Produtos da Sóciobiodiversidade e da Agricultura Familiar
Comissão de Assuntos Tributários e Fiscais/ CNI
Comissão de Comércio Exterior/ AEB
Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (Cian)/ CNS
Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura/ FIESP
Comitê do Codex Alimentarius do Brasil
Comitê Nacional da Classificação das Atividades Econômicas
Conselho da Média e Pequena Empresa (Compem)/ CNI
Conselho de Administração/ AEB
Conselho de Assuntos Legislativos/ CNI
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea)
Conselho Setorial da Agroindústria do Plano Brasil Maior
Conselho Temático de Meio Ambiente/ CNI
Conselho Temático Permanente das Relações do Trabalho/ CNI
Coordenação Geral de Estatística do Trabalho/ SPPE-MTE
Coordenação das Indústrias de Produtos Alimentícios do Mercosul (Cipam)
Grupo de Trabalho do Fórum de Competitividade da Biotecnologia
Grupo de Trabalho Temático de Embalagens/ MMA
Grupo Técnico de Comércio e Logística / MDIC
Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF)
Rede de Biodiversidade/ CNI
Rede de Entidade dos Setores Produtivos/ IPEA

EVENTOS & REPRESENTAÇÕES
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Entre os diversos eventos, reuniões e fóruns de discussão que a entidade organizou e
participou tiveram destaque no ano de 2012: o 5º Congresso Internacional de Food
Service, o almoço de confraternização da diretoria da Abia e a recepção da missão
comercial do estado americano de Iowa.

EVENTOS ORGANIZADOS PELA ABIA

Almoço de confraternização da diretoria da Abia
Em 10 de dezembro de 2012, foi realizado o almoço de confraternização da diretoria
da Abia no Hotel Unique, em São Paulo. O evento contou com a presença de mais de
120 líderes das empresas associadas, bem como deputados, representantes da Anvisa e
outras lideranças

Recepção da missão comercial
do estado americano de Iowa
Liderada pelo governador Terry Branstad, a missão
comercial de Iowa foi recebida na sede da Abia. Na reunião,
a associação apresentou: o cenário macroeconômico da
indústria da alimentação, enfatizando a realidade dos
principais setores; a importação e exportação de produtos
processados, insumos e ingredientes; os investimentos
externos e a expansão dos negócios com os Estados Unidos.
O grupo de Iowa detalhou a colaboração do estado do
meio-oeste americano para a indústria alimentícia.
A reunião foi importante não só para a troca de informações
sobre o mercado mundial de alimentos, mas também para o
fortalecimento das relações institucionais do setor.
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5º Congresso Internacional de Food Service
Mais de 500 congressistas e palestrantes nacionais e internacionais marcaram presença
no evento que ficou marcado pela troca de experiências entre a indústria e os operadores
do Food Service, abrindo espaço para ganhos de produtividade e maior rentabilidade
para os players.

EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DA ABIA
Reunião com FDA
Uma reunião com a subdiretora para a América Latina do
Food and Drugs Administration (FDA) dos Estados Unidos,
Ana María Osorio, discutiu as novas regras de modernização
da segurança alimentar do Food Safety and Modernization
Act (FSMA). A autoridade americana se dispôs a orientar
as empresas brasileiras interessadas em exportar alimentos
para os Estados Unidos. Com o objetivo de entender as
dificuldades e dúvidas das empresas exportadoras, além de
estreitar as relações, foi realizada uma mesa redonda com
autoridades do FDA e associados da Abia

Plano Brasil Maior
A Abia participou de reuniões do Conselho da Agroindústria
do Plano Brasil Maior. Entre os principais temas abordados
estiveram o programa Reintegra e a desoneração da folha
de pagamento

Fórum Nacional da Indústria
Em 2012, a Abia participou das reuniões regulares do
fórum, organizado pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Entre os diversos encontros, destacou-se
a reunião de julho, quando o encontro foi realizado com
a Presidência da República.

Reunião Extraordinária do Fórum
Nacional da Indústria
A Abia participou também da reunião extraordinária
do Fórum Nacional da Indústria, na qual foi preparado
um material sobre o desempenho recente e agenda para
competitividade da indústria da alimentação, em maio
de 2012.

1ª Jornada Nacional de Alimentos Y
Bebidas
O presidente da Abia, Edmundo Klotz, participou de
um painel sobre a indústria da alimentação da América
Latina durante o evento da UIA, entidade representante
da indústria argentina.

Encontro Nacional da Indústria
Química – ENAIQ 2012
A Abia participou do evento, por meio da presidência,
para tratar de assuntos relevantes do setor químico que
afetam a indústria da alimentação e para fortalecer as
relações institucionais da associação.

EVENTOS & REPRESENTAÇÕES

35

PUBLICAÇÕES

O sucesso da Abia na defesa de seus posicionamentos depende do embasamento
consistente em fatos e dados. Essas informações são geradas e compiladas internamente
na forma de publicações sobre os temas atuais mais relevantes para a indústria da
alimentação.
As publicações da Abia também são utilizadas para municiar os associados com dados,
informações, análises e cenários relevantes para o setor. Além disso, as publicações
podem posicionar a Abia institucionalmente e informar os stakeholders sobre a atuação
da entidade e o perfil da indústria da alimentação.
Em 2012, foram quinze as publicações elaboradas pelo Departamento Econômico da
Abia, com destaque para os temas: acordo de livre comércio entre Mercosul e União
Europeia; sustentabilidade (Rio+20); tributação. As principais foram:

• Cesta Básica Federal – Tributação nos Alimentos:
Equiparação ao Padrão Internacional;
• Sustentabilidade na Indústria da Alimentação – Visão
de Futuro para Posição do Brasil na Rio+20;
• The Brazilian Food Market and the Food Industry Supply;
• Indústria de Alimentos: Desafios nas Áreas de Tributação,
Regulamentação e Infraestrutura;
• Crise Mundial e Perspectivas Macroeconômicas para 2013;
• Sugestão de Ações de Coordenação Regional no Mercosul
nas Cadeias da Indústria da Alimentação para Aumento
das Exportações de Valor Agregado;
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• Acordo de Livre Comércio Mercosul/União Europeia:
Proposta para a Indústria da Alimentação (atualização
do documento original de 2011);
• Ações de Coordenação Regional no Mercosul nas
Cadeias da Indústria da Alimentação;
• Impacto da Valorização do Real e da Cotação das
Commodities no Desempenho da Indústria da
Alimentação;
• O Mercado de Food Service no Brasil;
• Balanço Anual 2012 e Perspectivas para 2013.

Diretoria Gestão
2011/2012
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTES

Edmundo Klotz
Herboflora Produtos Naturais Ltda.

Cesar Borges De Sousa
Caramuru Alimentos S/A

Marcos Freire D´ Aguiar Modugno
Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Ltda.

Fábio Goes Acerbi
Kraft Foods Brasil S/A

Martus Tavares
Bunge Alimentos S.A.

Guilherme Portella Dos Santos
BRF - Brasil Foods S/A

Newman Debs
Unilever Brasil Ltda.

Jack Correa
Coca-Cola Indústrias Ltda.

Rodrigo Lopes Almeida
Monsanto do Brasil Ltda.

João Dornellas
Nestlé Brasil Ltda.

Sueli Gomes Sevilha
Danone Ltda.

Marcos Freire D´ Aguiar Modugno
Pepsico do Brasil Ltda.

Valeria Militelli
Cargill Agrícola S/A

DIRETORES
SECRETÁRIOS

Jean Louis Belo Gallego
Fresh Start Bakeries Industrial Ltda.

Luc Van Ende
Dr. Oetker Brasil Ltda.

DIRETORES
TESOUREIROS

José Ricardo Bessa de Carvalho
DSM Produtos Nutricionais Brasil Ltda.

Luis Arthur Oliveira Navarro
CFO Consultoria Financeira e de Gestão Ltda.

Afonso Champi Jr.
Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda.

Daniela Rodrigues Alves
Tetra Pak Ltda.

André Faria Parodi
Trio Alimentos Ltda.

Daniela Saboya de Albuquerque
Support Produtos Nutricionais Ltda.

Antonio Carlos Figueiredo Gonçalves
Duas Rodas Industrial Ltda.

João Alberto Bordignon
Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos

Antonio Carlos Tadiotti
Predilecta Alimentos Ltda.

José Félix Silva Júnior
Unica - União da Agroindústria Canavieira de São Paulo

Armando Soares Dos Reis Filho
Le Roy Exportadora e Importadora Ltda.

Leandro Conti
Syngenta Seeds Ltda.

Arturo Gonzalez Sierra
Bimbo do Brasil Ltda.

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

Aureo Mitihisa Chigusa
Yakult S/A Indústria e Comércio

Luiz Carlos Silva
Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Celso Cruz
Mcdonald’s Comercio de Alimentos Ltda.

Marcelo de Almeida Marinho
Gdc Alimentos S.A.
Márcia Maria Costola do Prado
Gelita Do Brasil Ltda.

DIRETORES

Clovis Henrique Ferreira Amorim
Red Bull do Brasil Ltda.
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Marcos Andre de Moraes
Brasil Kirin Indústria De Bebidas S/A

Roberto Takashi Ohara
Sakura Nakaya Alimentos Ltda.

Mario Vital Domingues da Silva
Ducoco Alimentos S/A

Romero Novaes Martins de Albuquerque
Três Corações Alimentos S/A

Milton Pinheiro Macedo
Alimentos Wilson Ltda.
Paulo Roberto de Maya Gomes
Sococo S/A Indústrias Alimentícias

CONSELHO
CONSULTIVO

PRESIDENTE
João Franco de Camargo Neto
Presidente do Conselho Consultivo
Membros
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Alberto Encinas Lastra
GDC Alimentos S.A.

Marcelo Cereser
Castelo Alimentos S/A

Andrea Alvares
Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Ltda.

Marcelo Rabach
Mcdonald’s Comércio de Alimentos Ltda.

Charles S. Rothschild
Fresh Start Bakeries Industrial Ltda.

Marcos Antonio Frota Rosa
Ducoco Alimentos S/A

Dietrich Hermann Wolfram Hufenussler
Duas Rodas Industrial Ltda.

Marcos Grasso
Kraft Foods Brasil S.A.

Eduardo Estrada W.
DSM Produtos Nutricionais Brasil Ltda.

Mariano Carlos Lozano
Danone Ltda.

Eduardo Leduc
BASF S/A

Masahiko Sadakata
Yakult S/A Indústria e Comércio

Ernesto Ary Neugebauer
Harald Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Oswaldo Nardinelli
Arcor do Brasil Ltda.

Etsuhiro Takato
Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Patrick Johannes Schauff
Mccain do Brasil Alimentos Ltda.

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

Paulo Nigro
Tetra Pak Ltda.

Gino Berninzon Di Domenico
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A

Pedro Alcantara Rego de Lima
Três Corações Alimentos S/A

Ivan Zurita
Nestlé Brasil Ltda.

Roberto Rios
Pepsico do Brasil Ltda.

João Francisco Campos
Unilever Brasil Industrial Ltda.

Ronaldo Wickbold
Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda.

John Amendt
Masterfoods Brasil Alimentos Ltda.

Sebastian Luis Maraggi
Leitesol Indústria e Comércio S/A

Juan Pablo Malleret
Bimbo Do Brasil Ltda.

Sérgio Tavares
Kellogg Brasil Ltda.

Luigi Bauducco
Pandurata Alimentos Ltda.

Walery Josef Bader
Herboflora Produtos Naturais Ltda.

Luiz Pretti
Cargill Agrícola S/A

Wilson Mello
BRF - Brasil Foods S.A.

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.

DIRETORES
EMÉRITOS

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
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Criação e produção gráfica

