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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) Atualização Estrutura ABIAD
2) Cenários (político e econômico) - BMJ; 
3) Atividades institucionais da associação;

4) Setorial;
5) Nutrição do Idoso: 

a. Comunicação ;

6) Cenário Legislativo;
7) Agenda p/ a próxima reunião.
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CENÁRIO POLÍTICO / ECONOMICO



2º turno das eleições 
Resultados

Vantagem por estado

▪ Lula vence em 13 UFs; Bolsonaro em 14

▪ 2º turno mais apertado desde redemocratização; 

diferença de 2,1 milhões de votos

▪ Abstenção mais baixa que 1º turno contraria 

tendência histórica e reforça campanha polarizada

▪ Lula busca dialogar com governadores e convoca 

reunião com todos no início do governo; muitos 

buscam aproximação com União desde já



2º turno das eleições 
Pós-eleições

▪ Bolsonaro aceita resultados implicitamente e autoriza 

transição, mas PL pede anulação de votos de algumas urnas

▪ Judiciário nega pedido e multa PL, mas episódio reforça que 

base do atual presidente mantém apoio e mobilização

▪ Manifestações em frente à quarteis continuam durante a 

transição e bloqueios em rodovias ainda ocorrem, mesmo que 

de maneira esporádica e com impacto logístico limitado

▪ Apesar das manifestações, Bolsonaro continua recluso e com 

pouca aparição midiática



Governo de Transição
Estrutura

Segundo 
turno

30 de outubro

Posse do presidente e 
governadores

1 de janeiro

Posse do 
Congresso

1 de fevereiro

Eleição para 
Mesas Diretoras

Fevereiro/Março

▪ 30 Grupos Técnicos (GTs) debatem e produzem 

subsídios para elaboração de relatório final de transição

▪ Propostas setoriais para os primeiros 100 dias do novo 

governo podem ser divulgadas antes da posse

▪ Período curto de transição cria dificuldades e desafios 

na organização do governo eleito

▪ Corpo técnico e servidores públicos tendem a fazer o 

trabalho pesado da transição nos bastidores

Geraldo Alckmin
Coordenador-geral

Floriano Pesaro
Coor. executiva

Aloizio Mercadante
Grupos Técnicos

Gleisi Hoffmann
Articulação política

Coordenadores do governo 
de transição



Governo de Transição
Novo gabinete ministerial

▪ Equipe de transição na área econômica com representantes de diferentes visões

▪ Houve expectativa de nomeação de um técnico para Fazenda, mas é improvável

▪ PT busca partidos de centro e centro-direita, mas não abre mão da economia

Tendências formação 
de equipes

▪ Classe política tradicional ↑ 

▪ Movimentos sociais ↑

▪ Servidores de carreira ↑

▪ Nomeações de ministros ainda em espera, mas 

devem ser feitas ao longo de dezembro

Fernando Haddad
Fazenda

Rui Costa
Casa Civil

José Múcio
Defesa

Flávio Dino
Justiça



Cenário 2023
Tendências Congresso

39%
Taxa de renovação 

da Câmara

202
Deputados em 

primeiro mandato

22
Novos senadores

Mais conservadorismo
Corrente se fortalece em ambas as casas, 
especialmente no Senado

Rumo ao Semi-
presidencialismo
Ainda pode ser pautado, disputa pelo 
controle do orçamento secreto dará o tom 
da relação com o Palácio do Planalto

Menos fragmentação
Diminuição no número de partidos 
com representação de 30 para 23, 
valor ainda elevado



Cenário 2023
Relação Executivo-Congresso

▪ Lula terá menos força do que em seu 

primeiro governo: prerrogativas 

institucionais do Legislativo fortalecidas

▪ Partidos como PSD e MDB podem 

entrar na base do governo

▪ PL, Republicanos e PP podem rachar 

entre oposição e independentes

▪ Coligação do PT apoia Lira para 

comandar a Câmara e praticamente 

garante sua reeleição

Câmara dos Deputados

Senado Federal

33%

27%

40%

30%

28%

42%

Gov. (27)

Indep. (22)

Oposição (32)

Gov. (152)

Indep. (145)

Oposição (216)



Cenário Econômico
PEC da Transição

▪ PEC da Transição viabiliza promessas de campanha 

de Lula e é o primeiro teste da nova base do 

governo no Congresso

▪ Tramitação começa nesta quarta-feira

▪ Proposta tende a ser aprovada, mas com 

alterações: prazo para os recursos do Bolsa Família 

fora do teto pode cair para um ou dois anos

▪ Aprovação libera recursos no Orçamento de 2023, 

que devem ser revertidos para agendas sociais 

como a educação e a saúde

R$ 175 bi
custo anual do Bolsa 

Família de R$600

R$ 105 bi
liberados no Orçamento 

De 2023, se aprovada



Cenário Econômico
Perspectivas para 2023

• Crescimento lento e inferior se comparado 

aos países da América Latina

• Inflação deve permanecer acima da meta do 

BC novamente

• Política monetária contracionista deve se 

manter por mais tempo que o previsto

• Política econômica mais intervencionista e 

com foco em investimento público

• Novo modelo de controle dos gastos públicos 

pode ser proposto no primeiro ou segundo ano 

5,08%
Projeção do Mercado

IPCA 2023

0,75%
Projeção do Mercado

PIB 2023

11,75%
Projeção do mercado

SELIC 2023

R$ 5,25
Projeção do mercado

dólar 2023



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E 

GOVERNAMENTAIS

ABIAD 2022



PROJETOS ABIAD e 
Associações 2022  De 

Olho na Lupa

• Continuação da campanha: Olho na Lupa após o 
dia 09/10;
• Ação especial c/ o portal Jota e influenciadoras
como Dra Ana Escobar nessa fase;



WEBINARS ABIAD 2022  



REUNIÃO ANVISA - ABIAD
(2022)
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REUNIÃO ANVISA - ABIAD
(2022)
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ANVISA 



Anvisa
Principais  temas

• Consultas públicas sobre regularização de

alimentos

• As CPs nº 1113 e nº 1114, foram publicadas em
setembro e ficam abertas até dia 13 de
dezembro

• Em 16/11 a GGALI realizou evento virtual para
tirar dúvidas

• Rotulagem de alimentos

• Ampla procura da GGALI pelo setor regulado

• Processo de revisaço interferiu na priorização de
outros temas na GGALI



Anvisa
Principais  temas

• Plant-based

• Relatório das oficinas virtuais para identificação

do problema regulatório e dos agentes afetados

• GGALI conclui que o problema regulatório é a

assimetria de informação no mercado de

alimentos plant-based

• Doação de alimentos

• Anvisa publicou um guia sobre doação de

alimentos

• O documento é recomendatório e focado em boas

práticas



SETORIAL 



Agenda de alimentos
Cenário internacional

• A insegurança alimentar vem sendo
discutida mundialmente

• Conflito no Leste Europeu agravou
risco de desabastecimento

• Efeitos econômicos da pandemia ainda
são percebidos mundialmente

• A relação entre alimentação e
sustentabilidade vem ganhando forma

• Pavilhão de Sistemas Alimentares
na COP 27



Agenda de alimentos
Poder Executivo

• Grupo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
do governo de transição

• Indicativo da possibilidade da restituição do ministério

• O grupo técnico é diversificado, havendo nomes de governos
antigos do PT e acadêmicos, além das indicações políticas, com
destaque para os dois nomes do MBD

• Caso seja confirmado, há chances da pasta ser chefiada por Tebet

• Tema deve ser tratado de forma transversal e relacionado à
sustentabilidade

• O Grupo Técnico de Educação já antecipou que alimentação
escolar será prioritária



ASPARTAME OMS



Aspartame
Cenário atual e objetivos

• Possibilidade de relatórios conflitantes entre International Agency of Research
on Cancer (IARC) e o Comitê Misto FAO/OMS de Especialistas em Aditivos
Alimentares (JECFA)

• Uma avaliação duplicada seria prejudicial ao conhecimento científico e
possivelmente prejudicaria a elaboração de políticas públicas em torno do tema
no Brasil

• O objetivo da atuação de RIG é articulação nacionalmente pleiteando o suporte
de órgãos brasileiros ao pedido junto à OMS

• Possíveis caminhos
• Ministério da Saúde
• Ministério das Relações Exteriores
• Embaixadas
• Atuação setorial



NUTRIÇÃO DO IDOSO



PROJETOS ABIAD 2022  
Nutrição Idoso

• Ajustes de alterações (LVBA) - Infográfico

• Dep Dennis Bezerra não se reelegeu e não se 
manterá como relator do PL 171/21;

• Comunicação - Artigo técnico assinado pela Kathia 
(out/22)



Nutrição Idoso

• Comunicação

• Artigo técnico assinado pela Kathia (out e 
nov/22)

• Tribuna

• Estado de Minas



CENÁRIO LEGISLATIVO 



Atualizações
Congresso Nacional

• As frentes parlamentares continuarão sendo importante ferramenta de articulação 

setorial

• Principais parlamentares para ABIAD:

Stakeholder Cargo atual Cargo que disputou PL de interesse Resultado

Denis Bezerra Deputado Federal Deputado Federal Relator do PL 171/2021 Não eleito

Alexandre Frota Deputado Federal Deputado Federal Autor do PL 171/2021 Não eleito

Efraim Filho Deputado Federal Senador da República Relator do PL 5230/2016 Eleito

Flávia Moares Deputada Federal Deputada Federal Autora do PL 5230/2016 Eleita

Izalci Lucas Senador (até 2026) Governador do DF
Autor do REQ de redistribuição do 

PL 3828/2019
Não eleito

Mailza Gomes Senadora Vice-governadora do AC Relatora do PL 3828/2019 Eleita



PROJETOS DE LEI
PL 3828/2019

Compostos lácteos

PL 171/2021
Nutrição do idoso

PL 5230/2016
Fórmulas infantis

PL 250/2019
Tributação de edulcorantes

PL 1312/2011
Registro de produtos dietéticos

PL 3339/1992
Embalagem de produtos dietéticos

PL 2257/2022
Veda a utilização de dióxido de 

titânio

Heatmap
Projetos de Lei

PL 3828/2019

PL 171/2021

PL 5230/2016
PL 250/2019

PL 1312/11

PL 3339/92
PL 2257/2022
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https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137513
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2268880
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2083927
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190758
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=501637
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19496
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2333948


Agenda Reunião 
2023 



VAMOS DAR UMA 
PAUSA.... 22/12 até 06/01



Agradecemos a todos os 
associados pela confiança! 
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