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PPAARRAA::    TTOODDOOSS  AASSSSOOCCIIAADDOOSS  

  SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFUUNNCCIIOONNAAIISS  

    SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFOORRTTIIFFIICCAADDOOSS  

 

REF.: ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 Resultados e Encaminhamentos Reunião 13/11/2013 

o Apresentação do Setor Produtivo para a II Reunião do GT de 

Alegações Funcionais (03/12/13) – Modelos de Classificação de 

Alimentos 

o Prazo de Manifestação à minuta de apresentação: 22/11/2013 

 

Prezado Associado, 

 

Em aditamento à correspondência ABIA/DETEC/E-445/13 (anexa), informamos que, foi 

realizada, no dia 13/11/2013, Reunião do Setor de Alimentos Funcionais para delineamento 

da apresentação conjunta do setor produtivo (ABIA, ABIAD e ABENUTRI) para a II Reunião 

do Grupo de Trabalho (GT) sobre Alegações Funcionais, a qual ocorrerá no dia 

03/12/2013 (terça-feira) das 10h00 às 17h00, na sala 7 do bloco D da ANVISA, Brasília-

DF. 

 

A reunião foi iniciada com a leitura da pauta da II Reunião do GT de Alegações Funcionais, a 

qual foi disponibilizada pela ANVISA e segue, na oportunidade anexa (Pauta II Reunião do GT 

Alegações.pdf) para conhecimento. Conforme consta da mesma, a apresentação conjunta da 

ABIA, ABIAD e ABENUTRI sobre Modelos de Classificação de Alimentos Elaborados pelas 

Indústrias de Alimentos está prevista para o horário das 10h30min às 11h00. 

 

Considerando que, na pauta constou apenas o nome da ABIA, a representante da ABIAD 

indicou que encaminhará e-mail solicitando correção à ANVISA. 

 

Em seguida, passou-se a discussão e elaboração da apresentação. Tendo em vista a 

sugestão previamente encaminhada por empresa associada, para exposição do modelo de 

classificação constante do Pledge assinado pela indústria da União Européia, a ABIA 

elaborou uma minuta de apresentação utilizando como base o material produzido pelo EU 
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Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (anexo: EU Pledge NC EU Plataform 14 

Nov 201.ppt) que trata do referido acordo. 

 

Todavia, por questões estratégicas, os presentes consensuaram em também apresentar 

brevemente os conceitos do Pledge Americano, já que é um modelo de classificação 

desenvolvido pela indústria. Entretanto, levando em conta que o pledge europeu é mais 

recente; adota metodologia que o setor produtivo entende ser mais factível (melhor 

definição de categorias), porém com adaptações à realidade brasileira; conta com a adesão 

de um maior número de empresas; e ainda frente ao tempo disponível para apresentação, 

consensuou-se expor mais detalhadamente somente os critérios dispostos no Pledge da UE.   

 

Assim, segue para conhecimento e avaliação a minuta de apresentação conjunta elaborada 

durante a reunião (anexo: (14-11-13) Apresentação Setor Produtivo – II Reunião GT Alegações 

Funcionais.ppt), a qual será proferida pela consultora técnica do Setor de Alimentos 

Funcionais da ABIA, Marília Ferreira, conforme acordado entre os presentes. 

 

Ressaltamos que, na reunião do GT Alegações ANVISA (03/12/13), a ABIA estará 

representada pelos consultores técnicos do Setor de Alimentos Funcionais da Entidade, 

Marcos Pupin e Marília Ferreira, conforme consensuado. 

 

Agradecemos receber possíveis manifestações à minuta de apresentação, até dia 

22/11/2013, através do e-mail detec@abia.org.br para que seja possível consolidarmos 

as manifestações recebidas, circularmos a versão final para aprovação previamente à 

reunião do dia 03/12/2013 e retransmitirmos à ANVISA. 

 

*A NÃO MANIFESTAÇÃO SIGNIFICARÁ CONCORDÂNCIA COM A APRESENTAÇÃO 

COMO ORA CONSTA* 

 

Por fim, conforme solicitação, retransmitimos, em anexo, para avaliação, os seguintes 

documentos: 

 EU Pledge – Nutrition Criteria – White Paper (anexo: EU Pledge Nutrition White Paper Nov 

2012.pdf). 

 EUA Pledge - The Children’s Food & Beverage Advertising Initiative – White Paper on 

CFBAI’s Uniform Nutrition Criteria (anexo: CFBAI White Paper on Uniform Nutrition 

Criteria.pdf). 

mailto:detec@abia.org.br
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 Conclusão Trabalhos do Subgrupo 1 – Critérios para seleção dos alimentos passíveis 

de veicularem alegações: referente à avaliação de documentos de referência que 

poderiam contribuir com os trabalhos de elaboração de proposta sobre critérios para 

seleção dos alimentos passíveis de veicularem alegações de funções plenamente 

reconhecidas de nutrientes (anexo: (01-07-13) Tarefas Subgrupo 1 – Versão 

Associados.doc). 

 

Ficamos à disposição para os esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Departamento Técnico 

Tel.: (11) 3030.1394 

Fax: (11) 3814.6688 

http://www.abia.org.br 

http://www.abia.org.br/

