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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, PLs e Infografico ;

5) Cenário Legislativo;
6) Próximos Eventis.



CENÁRIO POLÍTICO / ECONOMICO



Cenário Politico
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▪ Campanha eleitoral cada vez mais domina agenda no Executivo

▪ Regras eleitorais limitam utilização da máquina pública com fins 

eleitorais (publicidade estatal e inaugurações de obras públicas)

▪ A partir de 16 de agosto, agenda presidencial deve ser 

concentrada em eventos de campanha – comícios, motociatas, 

propaganda de rádio e TV

▪ Bolsonaro aposta em manifestações de 7 de setembro para 

mostrar força e apoio popular

Cenário Politico
Visão geral



Cenário Politico
Poder Legislativo

▪ Congresso atua através de esforço concentrado até eleições. 

Primeiro esforço votou MPs com prazo de vigência próximo do fim

▪ Parlamentares retornam a Brasília na última semana de agosto 

para novas votações (antes do 7 de setembro). A partir de 

setembro, campanhas para novos mandatos são a prioridade

▪ Classe política atenta a julgamento no STF sobre mudanças na Lei 

da Improbidade. Retroatividade tem impacto em candidaturas 

▪ Propostas amplas e com impacto mais significativo podem ser 

apreciadas após eleições, no final da legislatura



▪ Agenda liberal fica em segundo plano.

Benefícios sociais contornam teto de gastos e

visam ganhos eleitorais

▪ Auxílio Brasil de R$600 começou a ser pago no

dia 9 de agosto. Demais benefícios criados pela

PEC também começaram a ser pagos.

▪ MP sobre Teletrabalho (1108/2022) é aprovada

e promove segurança jurídica para modalidade

Cenário Politico
Economia

7,11%
Projeção do Mercado

IPCA 2022

1,98%
Projeção do Mercado

PIB 2022

13,75%
Projeção do mercado

SELIC 2022

78,2%
Dívida pública/PIB 

Maio



Cenário Politico
Tensão pré-eleitoral

▪ Bolsonaro prepara terreno caso seja derrotado nas eleições

▪ Manifestações contra resultados eleitorais são prováveis, e 

impactos dependem do cenário no “day-after” 

▪ Participação dos militares no processo eleitoral é ponto de 

inflexão, especialmente após reunião com embaixadores

▪ Um golpe é possível?

Apoio
internacional 

relevante?

Apoio de 
organizações da
sociedade civil?

Fragilização 
das instituições 
democráticas?

Apoio de parte 
das forças de 
segurança?

Apoio popular?



▪ Parte da classe Jurídica e alguns setores econômicos assinam carta 

em defesa da democracia em resposta a evento com embaixadores

▪ Reação mostra parcela importante da sociedade contra tentativa de 

ruptura ou manifestações contra resultado das urnas

▪ STF evita decisões conflituosas até o fim das eleições, mas pode ser 

pressionado durante período de campanhas

▪ Manifestação do 7 de setembro é vista como “última pesquisa” pela 

campanha de Bolsonaro

Cenário Politico
Tensão pré-eleitoral
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Jair Bolsonaro (PL)

Lula (PT)

Ciro Gomes (PDT)

Simone Tebet (MDB)
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Eleições
Primeiro turno



Eleições
Segundo turno

Jair Bolsonaro vs. Lula

57%

34%

8%

1%

Lula (PT)

Jair Bolsonaro (PL)

Branco/Nulo

Não sabe

Estratégia de campanha

Mulheres, jovens e 
eleitorado de baixa renda

Homens, população com 
renda alta e evangélicos.



Eleições
O que pode decidir o voto?

40%

20%

13%

12%

8%

3%

3%

Economia

Questões sociais

Saúde/Pandemia

Outros

Corrupção

Violência

Não sabe

Principal problema do Brasil
Fonte: Quaest, 3 de agosto

36%
Eleitores 

indecisos*

33%
Pode mudar voto 

caso algo aconteça

*no cenário estimulado



• Empresas fecham pools para debates presidenciais. Lula e Bolsonaro devem participar

• Janones (Avante/MG) apoiará Lula no 1º turno e participa de estratégia nas redes; PT 

consolida apoio de nove partidos já no primeiro turno

• Bolsonaro aposta no aumento do Auxílio para crescer mais entre mulheres, Nordeste 

e mais pobres. Estratégia rende frutos, especialmente entre beneficiários

• Tebet anuncia Senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP) como vice, mas candidatura segue 

enfrentando resistência dentro do MDB. Terceira via segue com dificuldades

• Luciano Bivar (União Brasil) desiste e partido barra aliança com Lula e lança Soraya 

Thronicke; legenda segue dividida e candidatura está enfraquecida

Eleições
Principais candidatos



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E 

GOVERNAMENTAIS

ABIAD 2022



REUNIÕES E WEBINARS 2022  
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Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD

(2022)



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD

(2022)



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
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Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD

(2022)



ANVISA 



Principais movimentações e contatos
Anvisa

• Pleitos sobre rotulagem
• Agência recebeu pleitos sobre rotulagem

• Fim do processo do “revisaço”

• Documentos com as considerações do setor foram enviados

• Tratativa com a GGALI para agendamento da 
próxima reunião em agosto

• Mudanças da 3ª Diretoria
• Após o fim do mandato de Cristiane Joudan, Daniel Pereira não 

assumiu

• Alex Campos assumiu as funções na 3ª Diretoria até a entrada do 

novo diretor



SETORIAL 



Principais movimentações
Agenda de alimentos

• Agosto Dourado e SMAM

• Em agosto é comemorado o mês de promoção do aleitamento materno

• Desde o final de julho, iniciaram movimentações e eventos sobre 
amamentação e nutrição infantil

• Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional do Amamentação 2022

• Mudanças no organograma do Ministério da Saúde

• Criação do Departamento dos Ciclos de Vida e Departamento de Saúde 
Materno Infantil

• Novo Marco de Rotulagem Nutricional

• Com a proximidade da vigência da nova norma, GGALI intensifica 
comunicações informativas sobre rotulagem



NUTRIÇÃO DO IDOSO



Principais movimentações e contatos
Nutrição do Idoso

• Reunião com Deputado Federal Denis Bezerra –
presidente da CIDOSO
• No dia 13 de junho a ABIAD se reuniu com o deputado para falar sobre o 

PL 171/2021, que cria a Creche do Idoso;

• O white paper e considerações da ABIAD foram recebidos;

• Como resultado da reunião, o parlamentar pegou a relatoria do projeto.

• Próximos passos
• Envio das considerações da ABIAD para o projeto;

• Dado o contexto eleitoral, a matéria deve ficar parada nos próximos 

meses, podendo ser retomada pós eleições.



Atividades Institucionais e Governamentais - ABIAD
(2022)

Junho /22 – Reunião c/ Deputado
Dennis Bezerra



Nutrição do Idoso – Infográfico (em aprovação técnica)



CENÁRIO LEGISLATIVO 



Atualizações
Congresso Nacional
• Semanas de esforço concentrado

• Por conta do período eleitoral, o Congresso Nacional fica mais esvaziado com 

movimentações em semanas específicas

• Houve esforço concentrado na primeira semana de agosto. A próxima está prevista para 

29 de agosto a 2 de setembro

• Mudança nas regras de arquivamento dos projetos de lei

• Foi aprovada uma alteração no processo de arquivamento de projetos

• As principais mudanças passam a valer a partir de 2027, mas a partir da próxima 

legislatura o arquivamento de algumas proposituras não será mais automático.

• Impacto na estratégia de obstrução de alguns projetos de lei no ano que vem.



PRÓXIMOS EVENTOS 



Próximas REUNIÕES E WEBINARS 2022  



Próximas REUNIÕES E WEBINARS 2022  



13/10 – 10:00h
08/12 – 10:00h 



Agradecemos a todos os 
associados pela confiança! 


