
• Pesquisa Conjuntural do setor, via Black Box, com dados 

econômicos e análise de Inteligência Competitiva; pesquisas 

de inteligência de mercado e estudos regulatórios

• Participação ativa em processos de elaboração de normas junto a órgãos reguladores; aporte de informações e 
demandas regulatórias, jurídicas e de inteligência de mercado para atuação junto ao governo e outras entidades

• Membro do Comitê Codex Alimentarius Brasil e de seus comitês técnicos
• Participação nos temas e reuniões no âmbito do Mercosul 
• Representação nas negociações de acordos comerciais
• Suporte no desembaraço aduaneiro e facilitação do comércio
•Articulação internacional com entidades representativas do setor de alimentos
• Participação nos Comitês Temáticos da ABIA – Técnico-regulatório, Jurídico, Relações Governamentais, Comunicação, 

Tributário, Sustentabilidade e Food Service
• Usufruto das parcerias com entidades setoriais e redes de apoio para inovação e tecnologia

• Newsletters, boletins e comunicados setoriais

• Congresso Internacional de Food Service

• Seminários e webinars exclusivos com especialistas

30% de desconto nos 

três primeiros meses. 

Condição especial por 

tempo limitado.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS

ESTUDOS E PESQUISAS

CONSULTORIA E SUPORTE
•Consultoria sobre relações com os governos em temas de interesse; suporte jurídico e técnico-regulatório; plano de 

comunicação setorial que promove a reputação dos alimentos industrializados

REPRESENTAÇÕES

INFORMAÇÕES E EVENTOSi

Acompanhe a ABIA nas redes sociais https://www.abia.org.brin f

Somos a maior representante da indústria da alimentação do Brasil

Contamos com uma estrutura completa para atendimento, formada pelas áreas científica 
e regulatória, jurídica, assuntos institucionais e inteligência competitiva e comunicação.

Associe-se e participe ativamente da construção da agenda do setor em debates junto às 
organizações do governo e da sociedade civil.

A ABIA congrega empresas que,  juntas, representam 80% do setor em valor de produção.

Para saber mais sobre as vantagens de ser associada, 
fale conosco pelo e-mail contato@abia.org.br

https://www.instagram.com/abiaindustriadealimentos/
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