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DECLARAÇÃO P/ OS ASSOCIADOS

Como participantes desta reunião da ABIAD – Associação Brasileira da 

Indústria de Alimentos para fins especiais e congêneres, declaramos conhecer 
as restrições dos regulamentos antitrustes. Assim, não discutiremos acordos 
ou ações que possam afetar a concorrência no setor de alimentos para fins 
especiais ou qualquer outro.

Esta proibição inclui a troca de informações sobre preços, taxas, 
coberturas, práticas comerciais ou qualquer outro aspecto competitivo da 
conduta operacional das empresas que fazem parte da ABIAD.

Qualquer participante fica obrigado a alertar caso identifique conduta 
contrária a esta declaração com o objetivo de prevenir e evitar qualquer 
discussão dos temas interditos.



AGENDA

Como participantes desta reunião da ABIAD – Associação Brasileira da 

Indústria de Alimentos para fins especiais e congêneres, declaramos conhecer 
as restrições dos regulamentos antitrustes. Assim, não discutiremos acordos 
ou ações que possam afetar a concorrência no setor de alimentos para fins 
especiais ou qualquer outro.

Esta proibição inclui a troca de informações sobre preços, taxas, 
coberturas, práticas comerciais ou qualquer outro aspecto competitivo da 
conduta operacional das empresas que fazem parte da ABIAD.

Qualquer participante fica obrigado a alertar caso identifique conduta 
contrária a esta declaração com o objetivo de prevenir e evitar qualquer 
discussão dos temas interditos.

1) Cenários (político e econômico) - BMJ; 
2) Atividades institucionais da associação;
3) Setorial;
4) Atualização da Pesquisa de Suplementos p/ SHs;
5) Nutrição do Idoso: 

a. White Paper – atualização;
b. Legislativo, Executivo, Frentes Parlamentares e PLs ;

6) Cenário Legislativo;



CENÁRIO POLÍTICO / ECONOMICO



Cenário Político
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Agenda Política
• Bolsonaro volta a criticar Judiciário após derrotas no STF e 

prorrogação de investigação de interferência na PF

• Bolsonaro se negou a prestar depoimento em inquérito de 

vazamento de investigação de ataque hacker ao TSE

• Bolsonaro concedeu aumento salarial apenas a agentes de 

segurança e há insatisfação de demais servidores, que não 

descartam uma greve

• Novas regras eleitorais catalisam mudanças nas estratégias de 

partidos pré-eleições; negociações de federações se intensificam



Expectativas para o Executivo

• Bolsonaro deve manter retórica radical contra instituições 

públicas, especialmente Judiciário, de modo a engajar 

eleitorado mais ideológico

• Ministros que concorrerão nas eleições devem começar a 

deixar os cargos; 11 deixarão o cargo até abril para concorrer

• Classe política continua a ser força dominante no 

processo decisório, com outras alas enfraquecidas



Agenda Legislativa
• Regime remoto/híbrido deve ser mantido em ambas as 

casas até o Carnaval devido à COVID-19

• Eleições nas presidências das Comissões na Câmara 

movimentam o cenário com a volta do recesso; votação 

ocorre após janela partidária

• Pacheco coloca em pauta no Senado a agenda econômica 

com ICMS e Reforma Tributária

• Pauta principal do Congresso no momento é ligada às 

matérias que tratam de preços de combustíveis



Pandemia da COVID-19

Pico da 
primeira onda: 
32,912 mortes

Pico da segunda onda: 
82,401 mortes
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Mortes mensais devido à Covid-19

Fonte: Consórcio de Mídia

• Ômicron causa explosão de casos mas 

variante aparenta ter letalidade menor

• Sistemas de saúde estaduais podem ser 

pressionados com aumento nas internações

• MS recua de nota técnica defendendo 

cloroquina e questionando vacinas, mas 

reativa discussões sobre gestão da pandemia



Cenário Econômico

80,3%
Dívida 

Pública/PIB 
dezembro 2021

5,44%
Mediana das 
projeções do 

mercado para o 
IPCA 2022

11,75%
Projeção do 

mercado para 
Taxa Selic ao fim 

de 2022

11,4%
Taxa de 

desemprego no 
trimestre 

encerrado em 
out. (PNADc)

0,30%
Projeção do 

mercado para 
crescimento do 

PIB 2022

BRL 5,60
Projeção do 
mercado do 
dólar 2021

-$ 176 
mi

Balança 
Comercial 

janeiro 2022

-$ 3,9 bi
IED dez. 2021

Principais índices



• Orçamento: Bolsonaro mantém R$4,9 bi para o fundo eleitoral e aloca 

R$1,7 bi para reajuste de servidores – destino da verba ainda é incerto

• Ciro Nogueira com a palavra final no Orçamento enfraquece Paulo Guedes 

e mantém fortalecimento da classe política 

Agenda Econômica

• Mudanças nos ICMS dos combustíveis pode 

aumentar tensão com governos estaduais

• Executivo ainda não tem definição sobre 

medidas para conter preços de combustíveis



Eleições 2022
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Eleições 2022
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Eleições 2022
Principais candidatos

• Bolsonaro: comitê de campanha escanteia núcleo 

militar e ideológico em favor da classe política e 

Centrão; vice segue indefinido

• Lula: propostas descoladas do mercado sobre 

reforma trabalhista aumentaram críticas sobre 

possível condução da política econômica

• Terceira via: candidatos da centro-direita acenam 

ao mercado, mas intenções de voto seguem baixas; 

algumas candidaturas podem se juntar



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E 

GOVERNAMENTAIS

ABIAD 2022



Dez/21 – ISDI / ANVISA
Guia de Estabilidade

Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Jan /22 – Rede Rotulagem 
Ações Comunicação 22 – De Olho na Lupa

Jan/22 – Min. Cidadania / ABIAD
Suplementos Alimentares



• Set/21 – Apresentação das diretrizes da contribuição para GGALI

• Nov/21 – submissão da contribuição para o Guia de Prazo de Validade

• Dez/21  – Apresentação do estudo sobre estabilidade de alimentos do 

International Special Dietary Foods Industries (ISDI)

• Previsão de que a atualização do Guia seja publicado entre junho e julho

desse ano

Guia Estabilidade
Atuação da Anvisa



Fevereiro /22 
BMJ – Panorama da  ANVISA

Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)



SETORIAL 



• Discussões internacionais, regionais e nacionais sobre 
nutrição e alimentação

• Discussões sobre insegurança alimentar e fome 
tendem a ganhar tração em ano eleitoral.

• Temas regulatório de alimentos na Anvisa

• NBCAL

• Fórmulas infantis - 70°C

• Best-before

• Plant-based

• Agenda setoriais podem avançar no legislativo

Agenda de alimentos
Panorama 2022



PESQUISA DE SUPLEMENTOS 



• Apresentação da pesquisa no dia 07/10 para Secretaria 

de Articulação e Parcerias do Ministério da Cidadania.

• Apresentação da pesquisa para o Diretor do 

Departamento de Estruturação de Equipamentos (DEEP) 

no dia 28/01.

• Possibilidade de abertura de contato com a Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).

Continuação das 
apresentações
Ministério da Cidadania



NUTRIÇÃO DO IDOSO



Nutrição do Idoso



Nutrição do idoso

• Mapeamento dos stakeholders de interesse para o 
tema

• Identificação das secretarias e órgãos responsáveis 
pelo tema

• Finalização do White Paper – insumos técnicos 
sobre a importância da suplementação do idoso

• Mensagem: A suplementação alimentar é importante para 
saúde e bem-estar da população idosa 

• Possibilidades levantadas:

• Escolha do projeto de lei 171/2021 para apresentação de 
emenda

• Apresentação de um novo projeto de lei

Panorama



BMJ 26

PRINCIPAIS PONTOS

• Substitutivo muda o nome para “Centros 
Diurnos de Cuidado”

• Adiciona a criação desses centros no artigo 
36 do Estatuto do Idoso

Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por 
adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, 

para os efeitos legais.

• Foco em idosos vulneráveis e em risco 
social

• Uma das obrigações dos Centros é ofertar 
alimentação saudável

PRINCIPAIS STAKEHOLDERS

Dr. Frederico
(PATRIOTA/MG)

Presidente da CIDOSO

CIDOSO CCJC Senado

Alexandre Frota
(PSDB/SP)

Autor

Carmen Zanotto
(CIDADANIA/SC)

Relatora na 
CIDOSO

CONCLUSIVA PELAS 
COMISSÕES

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

Projetos escolhido
PL 171/2021 – Creche do idoso



Nutrição do idoso

• Definição de objetivo e narrativa, há alguns caminhos:

• PL 171/2021: Adicionar “suplementação alimentar” às atribuições 
dos centros.

• Projeto de lei novo: Compra de suplementos pelo poder público; 
reconhecimento da importância dos suplementos; fomento ao uso 
de suplementação.

• Envio do white paper como primeiro contato exploratório.

• Contato com stakeholders

Próximos passos



CENÁRIO LEGISLATIVO 



Perspectivas no 
Legislativo
• Semanas de esforço concentrado

• Pautas específicas
• Preço de combustível – apelo popular

• Tentativa  de reanimar a pauta da Reforma Tributária - protagonismos

• A partir de novembro temas polêmicos podem voltar a 
avançar

• Atenção para avanço de pautas setoriais

• Comissões na Câmara têm eleição para presidência

• 03/03 a 01/04 – janela partidária



ANDAMENTO NO

LEGISLATIVO

PL 3828/2019 – Senado Federal

Tema: Estabelece a definição de composto lácteo, determina que os seus rótulos e promoções comerciais 
contenham a informação de que o produto não substitui o aleitamento materno, nem deve ser usado na 
alimentação de crianças menores de 1 ano, e prevê que as suas embalagens e rótulos os diferenciem dos 
outros produtos destinados a crianças que especifica.

Atuação: 

• Retirada de pauta no dia 07/02/22

• Requerimento de redespacho para CAE

• Mesa do Senado Federal enviou um ofício solicitando o redespacho.

Próximos passos: Cabe a presidência da  CDH definir se aceita a solicitação de envio do projeto para Mesa 
afim de que seja votado o requerimento de redespacho.

CDH CDCAS

Projetos de atenção
Compostos lácteos

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137513


ANDAMENTO NO

LEGISLATIVO

PL 5230/2016 – Câmara dos Deputados

Tema: Inclui em suas disposições as fórmulas infantis para lactentes destinadas a necessidades 
dietoterápicas específicas e as fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira 
infância destinadas a necessidades dietoterápicas específicas.

Atuação: 

• Obstrução

• 25/03/2021: Mantido como relator o deputado Efraim Filho (DEM/PB).

Próximos passos: Com a reinstalação das comissões há a possibilidade de mudanças na composição. Se o 
Efraim Filho sair da CDC, há necessidade de atuarmos para escolha no novo relator.

CDC SFCSSF CCJC

Projetos de atenção
Fórmulas infantis

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2083927


14/04 – 10:00h
09/06 – 10:00h
11/08 – 10:00h
13/10 – 10:00h
08/12 – 10:00h 



Agradecemos a todos os 
associados pela confiança! 


