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Assuntos discutidos durante a reunião do dia 01-08-2014 
 
1.            Estudo de Mercado sobre Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil:  
 
O subgrupo relatou a experiência sobre as reuniões com as empresas que haviam sido 
contatadas pelo Fernando e apresentado uma proposta para o desenvolvimento da pesquisa 
(Toledo e Associados e Ipsus): as empresas de pesquisa sugeriram metodologias específicas, 
como face to face e entrevista por telefone, e descartaram a possibilidade de pesquisa online 
(acreditam não ser viável (1) pela falta de representatividade da população brasileira (2) pelo 
tipo de conteúdo e, por fim, (3) pela extensão do questionário, considerando a necessidade do 
GT se Suplementos em mapear o consumidor.  
 
Ambas as empresas de pesquisa enviarão propostas atualizadas, incluindo revisão de custos, e 
as mesmas serão compartilhadas com todos os membros do GT. Caso o GT veja necessário, as 
empresas de pesquisa poderão realizar apresentações presenciais com os membros do GT.  
 
Em paralelo, seria importante trabalhar com grupos segmentados (por exemplo, os 
consumidores assíduos de suplementos) através da parceria com revistas (Suplementos e 
Saúde); Karina comentou que provavelmente será necessário arrecadar um valor/produtos 
como recompensa aos que responderem a pesquisa, como como forma de estímulo (brinde, 
etc).  
 
Além do fato dos resultados da pesquisa interessarem à Anvisa para a revisão do regulamento 
de suplementos, Carlos e Tatiana reforçaram a importância desses dados para a própria Abiad, 
dentro do setor de suplementos: a entidade precisa conhecer o setor e seus consumidores; 
reforçam a importância e a   representatividade das indústrias-membro da Abiad, com o 
objetivo de dar mais força ao discurso de apresentação da associação e do setor de suplementos 
em geral frente à órgãos de Governo e seus representantes. O resultado será uma grande 
ferramenta de divulgação (por exemplo, podemos fazer um evento de lançamento dos 
resultados da pesquisa para a imprensa, apresentar em congressos, etc, reforçando as principais 
mensagens-chave). E, finalmente, as empresas do GT poderão fazer uso da informação (pois 
devem conhecer o perfil do consumidor de suplementos para traçar qualquer plano estratégico 
de atuação no mercado).  
 
Próximos passos:  
A partir das propostas que serão apresentadas, o subgrupo de pesquisa irá trabalhar com as 
empresas de pesquisa para propor ao GT (1) uma recomendação (qual empresa devemos 
trabalhar) ou (2) convidar as empresas para apresentação/maiores esclarecimentos, em 
conjunto com os outros membros do GT. Fernando irá circular entre as empresas a lista de 
tópicos que devem ser incorporados à pesquisa. Vale lembrar que, após a aprovação da 
pesquisa, serão necessários aproximadamente dois meses para a conclusão do trabalho.  
 
2.            Projeto de Lei sobre Suplementos Alimentares (PL 233/2014) 
 
Carlos relatou a reunião realizada com o Senador Cícero Lucena (autor do PL) na semana 
retrasada em Brasilia, juntamente com Maria Helena (consultoria da Herbalife na área de 
assuntos Governamentais), com o objetivo de apresentar a Abiad e mencionar o trabalho que 
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vem sendo realizado em conjunto com a Anvisa, além de colocar a entidade à disposição do 
Senado para possíveis contribuições ao PL. O Senador comentou que há interesse em organizar 
uma audiência pública na CAS (Comissão de Assuntos Sociais do Senado) para discutir o tema 
“Suplementos Alimentares”. Foi formado um subgrupo (*) que irá trabalhar na elaboração da 
proposta/comentários ao PL, em parceria com a Abenutri, Abifisa e Abia, para que seja 
encaminhado ao Senador. Por ser um ano de eleições, com baixa atividade parlamenta (recesso 
pré-eleitoral), a expectativa é de que a tramitação do PL seja lenta. Por fim, Tatiana acrescentou 
que Rodrigo Vargas, da Anvisa, já recebeu o processo e o Senado solicitou o posicionamento da 
Anvisa.  
 
Próximos passos: 
Karina e Daniela enviarão a proposta de comentários que já está sendo elaborada pela 
ABENUTRI para revisão do subgrupo do PL de Suplementos. O subgrupo realizará uma reunião, 
no dia 14/08, para consolidar o documento e enviá-lo ao Senador. A Abia será convidada para a 
reunião. Caso haja interesse em participar do subgrupo, favor encaminhar um e-mail ao 
Fernando (Abiad) e à Karina (Abenutri). Carlos: agendar uma nova reunião com o Senador para 
darmos seguimento à reunião anterior. 
 
(*) Tatiana e Amanda (Herbalife), Natalia (Basf), Fernanda (Amway), Karina (Abenutri), Daniela 
Tomei (Meta Regulatória/ Abenutri e Capsugel), Renata Cassar (Inneov/Nestlé), Mariana (DSM), 
Gislaine (Abifisa), Mariana (Probiótica).  
 
3.            Lista Positiva e/ou Negativa de extratos: Trabalho com a Planitox (Dr. Zambroni) 
 
Praticamente todas as empresas do GT de suplementos aderiram ao rateio, com algumas poucas 
exceções. Fernanda confirmou com a Planitox o interesse do GT em avançar com o trabalho. Os 
prazos serão revistos em vista da demora para confirmação da proposta (por parte da Abiad), e 
o GT aguardará comentários e sugestões da Planitox quanto aos novos prazos e listas 
internacionais que servirão como base para a elaboração do trabalho.  
 
4.            Rotulagem Nutricional  
 
A Anvisa criou um GT para discutir propostas de regulamentos relacionados à rotulagem 
nutricional de alimentos. A Abiad é uma das associações/ grupos que irão participar, juntamente 
com grupos técnicos da Anvisa. Por enquanto não há novidades sobre o tema. 
 
5.            Informe Técnico (IT) da Anvisa sobre associação entre ômega 3 e Fitoesteróis  
 
Natalie (Basf) informou que o consultor da Basf especialista em fitoesteróis e ômega 3 poderia 
elaborar um parecer para ser enviado à Anvisa, mas o trabalho teria um custo adicional, ela vai 
verificar e contatar as empresas interessadas. 
Daniela Tomei (Meta Regulatória/Capsugel) mencionou que a Daniela (Meta Regulatória) 
também poderia apoiar neste projeto. Vale ressaltar que recentemente o EFSA publicou uma 
posição negativa sobre o tema. 
 
6.            CP Alergênicos – comentários ABIAD 
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O prazo para envio de comentários por parte das empresas associadas à Abiad para consolidação 
e envio à Anvisa foi 01/08. A FUKUMA irá compilar os comentários para enviar à CP – prazo final 
18/08.  
 
Próximos passos: solicitamos às empresas que ainda não encaminharam os comentários, que 
por favor enviem o quanto antes à Abiad ou ao Fernando. 
 
7.            Revisão de Alimentos para Fins especiais (ALIFIMS) 
 
Karina comentou que Rodrigo Vargas (GPESP/Anvisa) informou que a Agência irá revisar a 
categoria de ALIFIMS como um todo (não serão revistas todas as RDCs, uma por uma), segundo 
parecer técnico da GGALI, pois não houve um racional no momento de criação da categoria. A 
revisão caminhará em paralelo, independentemente do regulamento de Alegações.  
 
8.            Empresas do GT de Suplementos relatam problemas nos portos com importações de 
produtos na categoria “isentos de registro” 
 
Produtos isentos de registro tem sido barrados no RJ, mesmo com a documentação necessária 
e apresentação da norma da Anvisa. Renata informou que há novos fiscais no RJ, que estão 
realmente barrando os produtos, por falta de conhecimento, experiência, etc. Fernando sugeriu 
que as empresas se manifestem à Abiad, para que seja elaborado um racional e uma solicitação 
à Anvisa via associação.  
 
9.            Plano estratégico da Abiad: prioridades 
 
Aproveitando discussões relacionadas à budget e aprovação de projetos/verbas caso-a-caso 
(especialmente pelo fato do GT hoje não ter um “caixa”, ou seja, a contribuição mensal das 
empresas cobre as despesas mensais da entidade), Carlos, Tatiana e Fernando reforçaram a 
importância das empresas em retomar o tema relacionado à visão estratégica, com o objetivo 
de revisar o orçamento para 2015 quanto à contribuição individual. 
 
Próximos passos: Fernando irá reenviar a pesquisa para as empresas revisitarem o tema. 
 
Próxima reunião: dia 12/09 (sexta-feira) às 9h30 no auditório da Abiad 
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