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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. Legislativo, Executivo, Frentes Parlamentares e PLs ;

6) Cenário Legislativo;



CENÁRIO POLÍTICO / ECONOMICO



Cenário Político
Popularidade
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• Mudanças no comando do MME e da Petrobras são um novo aceno para

a população diante do aumento dos preços dos combustíveis; PPI da

Petrobras segue sendo criticada, mas deve continuar em vigor.

• Tensão com o Judiciário continua: imbróglios envolvendo participação das 

Forças Armadas em eleições é o episódio mais recente.

Cenário Político: 
Visão Geral do Governo

• Programas de emprego para jovens e mulheres é o aceno de

Bolsonaro para esses grupos visando melhorar sua aprovação

entre eleitorado mais resistente.



Cenário Político

• Reunião de Bolsonaro com Biden pode melhorar relacionamento,

mas não é esperada cooperação estreita com o democrata.

• Agenda pragmática de cooperação econômica pode avançar em

cenário de reeleição de Bolsonaro.

• Adesão à OCDE segue como prioridade do governo e continuará sendo caso

Bolsonaro ou candidato da “terceira via” seja eleito.

• MERCOSUL e outros blocos regionais não figuram no topo da agenda regional,

uma vez que os atores internacionais focam na Europa e em outras questões.

Relação com os EUA e Visão Internacional



• Medidas com impacto econômico são priorizadas:

combustíveis, auxílios, subsídios, entre outros.

• A saída de Ramos da vice-presidência fortalece o governo;

Lincoln Portela (PL/MG) é novo ocupante.

• Portela possui boa articulação entre aliados do Presidente

e oposição.

• Liderança do governo no Senado permanece vaga.

Governo busca priorizar nome com entrada efetiva nas

disputas nos estados.

Visão Geral do Legislativo
Cenário Político



79.2%
Dívida Pública/PIB 

fevereiro *

7.89%
Previsão de 

mercado para o 
IPCA 2022*

13.25%
Previsão do 

mercado taxa 
Selic 2022*

10.5%
Desemprego no 

trimestre 
encerrado em 

abril

0.70%
Previsão de 

mercado para o 
crescimento do 
PIB em 2022*

BRL 5.00
Previsão de 

mercado para o 
dólar de 2022*

$ 8.14 bi
Balança Comercial 

de maio

$ 11.8 bi
FDI de fevereiro

Cenário Econômico
Principais índices:

* Dados não atualizados desde 2 de maio devido à paralisação de servidores do Banco Central. 



• O preço dos combustíveis continua no radar, já que os

preços internacionais permanecem altos e a política

de preços da Petrobras não é alterada.

• Categorias de servidores públicos continuam

pressionando o governo após proposta de reajuste de

5%.

• TCU aprova privatização da Eletrobras e venda de

ações do governo é prevista para agosto.

• Governo segue reduzindo impostos (IPI e importações)

buscando reduzir inflação e fomentar investimentos.

Cenário Econômico
Visão Geral
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• Lira cria Comissão Especial sobre a PEC 7/2020 (nova Reforma Tributária Ampla) como forma de pressionar

o Senado, para que votem a Reforma do Imposto de Renda (PL 2337/2021).

• A nova PEC transfere aos estados e municípios a competência para criar novos tributos; permite a

tributação de renda e o patrimônio como acréscimo à arrecadação federal e determina ainda que o

imposto sobre bens e consumo incide apenas na fase final do consumo.

• Câmara aprova o PLP 211/2021, que passa a considerar combustíveis e energia como produtos de uso

essencial, limitando a alíquota do ICMS. Proposta deve enfrentar resistência no Senado, considerando que

governadores temem perda de receita.

• Senado tenta avançar com o PLP 18/2022 que limita o teto do ICMS para combustíveis e energia em 17%,

mas governadores também são reticentes.

Cenário Econômico
Questões Tributárias



Primeiro turno
Eleições 2022
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Índice de rejeição
Eleições 2022

** % que respondeu que “não votaria neste candidato em nenhuma situação”
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Segundo turno
Eleições 2022
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Principais candidatos
Eleições 2022

• Lançamento da pré-candidatura de Lula muda comunicação da campanha

em meio a polêmicas e inicia agenda de viagens para angariar apoio entre

caciques locais.

• O petista busca um discurso voltado para o mercado e eleitores

moderados. A estratégia é também ampliar alianças com outros partidos,

principalmente com o apoio de Alckmin.

• Bolsonaro mantém retórica contra sistema eleitoral e continua criticando 

segurança e confiabilidade das urnas.

• Lula e Bolsonaro enfrentam dificuldades em mediar alianças estaduais 

para obter apoio local.
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Eleições 2022
Principais candidatos

• Juntos, Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concentram cerca de 70%
das intenções de votos. Ao mesmo tempo, são os candidatos
com maior rejeição, com 54% e 33% respectivamente.

• Lula mantém vantagem entre o eleitorado feminino, de baixa
renda e escolaridade, católicos, jovens e negros.

• O ex-presidente também tem crescido nas intenções de
votos no Sul e lidera no Nordeste e Sudeste para o segundo
turno.

• Bolsonaro é o favorito entre o eleitorado masculino,
empresários, evangélicos e pessoas de renda alta, além de
ter vantagens no Centro-Oeste e Norte.



Bolsonaro vence
Cenário pós-eleições

• Aliança com o centrão e classe política continua, mas agenda social

ainda enfrentará entraves no Congresso

• Espera-se que as reformas econômicas estruturais ganhem novo

impulso, especialmente no início do novo mandato

• Organizações internacionais e a comunidade internacional devem

continuar criticando a agenda ambiental doméstica

• Possível equipe econômica: ala liberal deve continuar à frente do Ministério da 

Economia, mas Paulo Guedes não deve permanecer no cargo.



Lula vence
Cenário pós-eleições 
• Apesar de inclinar-se mais à esquerda, deve manter diálogo

com partidos de centro e setor privado

• Agenda de privatização e liberalização provavelmente será

contida, mas o Congresso moderar propostas mais radicais

• Novos compromissos internacionais com agenda ambiental

devem ser assumidos, pois área representará contraponto ao

governo Bolsonaro

• Possível equipe econômica: Lula deve optar por um nome com experiência 

política para o MinEcon. Jaques Wagner ou Josué Gomes são opções. 



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E 

GOVERNAMENTAIS

ABIAD 2022



REUNIÕES E WEBINARS 2022  

28/abril/22 – AGO 



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Abr e Maio/22 – Palestra Curso Pós Graduação Relações 
Institucionais e Assuntos Regulatórios - MAUÁ 



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Maio /22 – ANVISA
Reunião Institucional  c/ GGALI



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Maio e Junho /22 – ANVISA
WS Suplementos 

Modernização Marco Regulatório
Alegações Funcionais



Principais movimentações e contatos
Anvisa

• Pleitos sobre rotulagem

• Envio de documentos via SEI

• Reunião 2D e GGALI para apresentação dos pleitos – 20/05

• Workshop sobre regulação de suplementos 

alimentares 

• Reunião sobre regularização de alimentos -

GGREG/ANVISA



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Maio /22 – Rotulagem 
Treinamento Porta Vozes  – De Olho na Lupa

https://olhonalupa.com.br/


Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Maio /22 – Ministério da Saúde
Institucional / Comunicação



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Maio /22 – NIS
Rotulagem Nutricional no segmento 

Suplementos



Próximas REUNIÕES E WEBINARS 

2022  

22/06 – 10h



SETORIAL 



Principais movimentações
Agenda de alimentos

• Dia Mundial da Segurança dos Alimentos 2022

• Eventos da ONU

• Audiência pública CSSF - 07/06

• Código Internacional de Substitutos do Leite Materno

• Discussão sobre propaganda enganosa

• Procon notifica redes de fast-food

• Audiência pública na CTFC

• Impacto em outros setores 

• ENANI-2019: Suplementação de micronutrientes



NUTRIÇÃO DO IDOSO



Principais movimentações e contatos
Nutrição do Idoso

• Reinstalação das Comissões na Câmara

• Nova presidência da CIDOSO

• Carmen Zanotto não integra mais a Comissão

• Compartilhamento do white paper

• Solicitação de reuniões

• Dep. Dr. Frederico

• Dep. Denis Bezerra

• Audiência Pública na CIDOSO – nutrição do idoso



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Junho /22 – Audiência Pública 
A importância da nutrição especializada com 

foco na pessoa idosa”



CENÁRIO LEGISLATIVO 



Atualizações
Congresso Nacional

• Aumento no ritmo de projetos setoriais

• Alimentação, segurança alimentar e preço de 

alimentos ganham atenção

• Parlamentares vão menos a Brasília e focam 

em temas que agradam suas bases

PL 6033/2019

(orgânicos)

CRA

CAE

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

PL2183/2019

(CIDE)

CAS

CAE

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

PL 2484/2021

(glúten)

CDC

CCJC

SENADO 
FEDERAL



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 (União/PB).

Próximos passos: Dep. Efraim Filho se manteve na CDC com a relatoria do projeto.

CDC SFCSSF CCJC

PL 5230/2016
Fórmulas infantis



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



Agradecemos a todos os 
associados pela confiança! 


