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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) Nutrição do Idoso: 

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

5) Cenário Legislativo;



CENÁRIO POLÍTICO / ECONOMICO



Cenário Político
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Cenário Político
• Imbróglio sobre diretoria da Petrobras reflete preocupação com 

popularidade devido à alta dos combustíveis; tema segue no radar

• Tensões com Judiciário são retomadas em algum grau; atritos com 

TSE como no caso do Telegram podem se repetir

• Denúncias envolvendo o MEC podem motivar CPI no Senado, com 

potencial de arranhar a imagem do governo

• Executivo acena para grupos de interesse conforme 

eleições se aproximam: evangélicos e mulheres se 

destacam como foco de medidas e discursos

Agenda



Cenário Político
Reforma Ministerial

Ministério Ministro/a (Possível candidatura) Novo ministro/a

Defesa Walter Braga Netto (vice-presidência*) Paulo Sérgio Nogueira

Cidadania João Roma (Governo BA) Ronaldo Vieira Bento

Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni (Governo RS) José Carlos Oliveira

Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Governo SP) Marcelo Sampaio Cunha

Mulher Família e Direitos Humanos Damares Alves (Senado/Câmara DF) Cristiane Rodrigues Britto

Secretaria de Governo Flávia Arruda (Senado DF) Célio Faria Junior

Turismo Gilson Machado (Senado PE) Carlos Alberto

Desenvolvimento Regional Rogério Marinho  (Senado RN) Daniel Duarte Ferreira

Agricultura Tereza Cristina (Senado MS) Marcos Montes Cordeiro

Ciência e Tecnologia Marcos Pontes (Deputado SP) Paulo Sérgio Alvim

* Candidatura provável, porém não confirmada



Agenda Legislativa

• Base do governo é maior ganhadora da janela partidária: na 

Câmara PL é o maior partido e PP e Republicanos figuram 

entre os que mais cresceram

• Redistribuição de cadeiras enfraquece União Brasil e PDT e 

mostra relativa estagnação de esquerda e centro-esquerda

• Presidências das comissões temáticas da Câmara figuram 

na agenda das próximas semanas: disputa sobre o controle 

da CCJC entre PL ou União Brasil



Cenário Econômico
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• Guerra na Ucrânia mantém tendência inflacionária 

global e contamina previsões de índices domésticos

• Políticas já adotadas para combustíveis podem 

conter parte dos aumentos, mas perspectiva não é 

de redução significativa no preço para consumidor

• Reforma tributária (PEC 110) é novamente adiada e 

possuí cada vez menos ímpeto para aprovação 

conforme eleições se aproximam

Cenário Econômico
Agenda



Eleições 2022
Cenário Federal e Primeiro turno
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Eleições 2022
Segundo turno
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Eleições 2022
Principais candidatos

• Saída de Moro da corrida não é certa, mas, se 

efetivada, favorece levemente Bolsonaro

• UB, PSDB e MDB anunciam intenção de candidatura 

única até 18/5, mas desempenho ruim cria incerteza 

sobre possibilidade e quem seria escolhido 

• Bolsonaro sai fortalecido da janela partidária e acirra 

declarações contra Lula já visando segundo turno

• Lula se envolve em algumas polêmicas, mas oficializa 

Alckmin vice e segue acenando para partidos de 

centro visando alianças



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E 

GOVERNAMENTAIS

ABIAD 2022



REUNIÕES E WEBINARS 2022  

14/mar/22 – Webinar c/ BMJ 
Participação ativa dos associados c/ mais de 40 pessoas online



REUNIÕES E WEBINARS 2022  

24/mar/22 – 1ª Reunião Trimestral  
Participação ativa dos associados c/ mais de 50 pessoas online



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

PESQUISA INTERNA DE PERCEPÇÃO DA ABIAD

Objetivo: Avaliar a percepção dos stakeholders 
internos e externos sobre a ABIAD.

Como: Através de um questionário aos 
stakeholders

Convite: participar de um petit comitte p/ 
elaboração do questionário.



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Abr/22 – Carta ao Min Economia 
Operação Padrão Receita Federal



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Fev /22 – ANVISA
Reunião Institucional  c/ GGALI



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Abril /22 – Rotulagem 
Lançamento da campanha – De Olho na Lupa

31/mar/22 – Webinar c/ Min. Cidadania
Segurança Alimentar

https://olhonalupa.com.br/


Ministério da Cidadania
Estreitamento de laços

• Apresentação sobre Segurança Alimentar para os associados da ABIAD

• Sugestão em relação à Caisan

• Avaliação de oportunidades

• Aproximar a ABIAD da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância 

• Outras opções de colaboração com o DEEP – foco em públicos vulneráveis

• “Portas abertas” em Brasília – convite para conversa com associados da ABIAD



SETORIAL 



Agenda de alimentos
Principais movimentações

• Anvisa

• Mudança na GGALI

• Nova indicação para terceira diretoria

• Regulamentação de produtos plant-based - MAPA

• Publicado o Regimento Interno da CAISAN

• Ministério da Saúde instituiu Câmara Técnica 
Assessora sobre Aleitamento Materno



• Rotulagem

• Pleito transversal entre associações

• Futuramente a ABIAD enviará um pleito específico

• Publicação de esclarecimento sobre fitoterápicos

• Publicação do 1º Boletim Informativo sobre Monitoramento Pós-

Mercado

Anvisa
Destaques



NUTRIÇÃO DO IDOSO



Nutrição do Idoso

Infográfico em construção



• Poder Legislativo
• Janela partidária afetou o agendamento de reuniões

• Deputada Federal Carmen Zanotto: Receberá solicitações de reuniões a partir do dia 30 de 
abril

• Deputado Federal Dr. Frederico: Em despacho

• Priorização da articulação para presidência de Comissões

• Poder Executivo
• Saída de cargos por razões eleitorais

• Próximos passos
• Manter foco no legislativo e projetos de lei já mapeados – avanços esperado em 

maio/junho

• Ampliar o foco – compartilhamento das pesquisas e reuniões com outros stakeholders –
Poder Executivo (MMFDH; MCid; e MS)

Nutrição do idoso
Atualizações



CENÁRIO LEGISLATIVO 



• Fim da janela partidária

• Comissões

• Eleição para as presidência das comissões na Câmara dos Deputados

• Pode haver mudanças na composição 

• Tendência de maior foco nas atividades legislativas a partir da 
última semana de abril

• Perspectivas para segundo semestre

• Recesso parlamentar: 17/07 – 01/08 

• Início da propaganda partidária: 16/08

Atualizações

Congresso 
Nacional



ANDAMENTO NO

LEGISLATIVO

Tema: Altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006 (NBCAL), para dispor sobre 

embalagem, rotulagem e promoção comercial de composto lácteo.

Atuação: 
• Requerimento de redespacho para CAE pronto para Ordem do Dia - Até o 

requerimento ser votado o projeto fica parado

Próximos passos: Se aprovado, segue para CAE antes de retornar a CDH. Se rejeitado, 
o projeto retorna para CDH

CDCAS

PL 3828/2019
Compostos lácteos

Plená
rio CDHCAE



ANDAMENTO NO

LEGISLATIVO

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 dep. Efraim Filho sair da CDC, há necessidade de atuarmos para escolha no 
novo relator.

CDC SFCSSF CCJC

PL 5230/2016
Fórmulas infantis



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



Agradecemos a todos os 
associados pela confiança! 


