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ABIAD – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA FINS 

ESPECIAIS E CONGÊNERES 

CNPJ/MF 57.003.667/0001-65 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017 

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: realizada aos 12 dias do mês de abril de 2017, 
às 15 horas, no auditório do edifício localizado à Avenida Irai, nº 79, bairro Indianópolis, 
CEP 04082-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
 

2. CONVOCAÇÃO: Todos os membros foram devidamente convocados por meio do Edital 
de Convocação enviado por correio eletrônico. 
 

3. PRESENÇAS:  

Abbott Thelma Moya 

ABIAD Andréa Baptista 

ABIAD Fernando Lotto 

ABIAD Juan Thompson 

ADM do Brasil Rita Ferreira 

ADM do Brasil Erika Morais 

Ajinomoto Helena Tavares 

Ajinomoto Mireya Rizo 

Ajinomoto Juliana Yamamuru 

Ajinomoto Fabiana Chebel 

Amway Karina Silva 

DSM/ABIAD Mariana Alegre 

Dupont Carolina Zago 

Dupont/ABIAD Ary Bucione 

EMS Kelly Pereira 

EMS Rafaela Carvalho 

Farmoquímica Marcelo Viana 

Amway Fernanda Nogueira 

Fresenius-Kabi Isabela Pinto 
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Glanbia Samantha Marchesini 

GT Nutrition Fábio Santos 

Herbalife Thaise Mendes 

Herbalife/ABIAD Tatiana Pires 

Mead Johnson Alexandre Novachi 

Naturex Frederico Rosa 

Nestlé/ABIAD Marcos Pupin 

Nestlé Claudia Fernandes 

Nestlé Karina Costa 

Performance Nutrition Ronaldo Csiszer 

Pfizer Cristina Yamauchi 

Prodiet Luciana Dutra 

Proton Group Mariana Pimentel 

Supley Natalia Franzoni 

 
4. ORDENS DO DIA: (i) introdução: resumo das atividades em 2016; (ii) revisão do 

orçamento: discussão e aprovação de contas do exercício de 2016 e orçamento de 2017; 
(iii) atualização dos principais projetos para 2017; (iv) novidades sobre comunicação e 
serviços aos associados; (v) dados de mercado e boletins; (vi) verificar custos para 
realização de auditoria interna e suporte jurídico, revisão do estatuto; (vii) outros 
assuntos de interesse geral. 
 

5. DELIBERAÇÕES: 
 

(i) Introdução: resumo das atividades 2016 

 
A reunião iniciou com o repasse da agenda e da estrutura atual da ABIAD, sendo 

a assembleia geral soberana e a diretoria subordinada a ela. 
 
A diretoria 2016-17 foi apresentada, pois houve participação de novas 

empresas, ainda não associadas. 
 
Os principais segmentos de atuação da ABIAD também foram mostrados a 

todos. 
 
No ano passado, a ABIAD realizou mais de mais de 30 reuniões de trabalho, 

tendo sido cinco na ANVISA e quatro visitas a fábricas (por meio do Programa MBC); 
realizou duas apresentações na CSSF; conta com 12 projetos realizados ou em 
andamento na ANVISA, tendo protocolizado 12 documentos na agência; realizou 
também seis apresentações em feiras e congressos. 
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O MBC – Movimento Brasil Competitivo, conta com o patrocínio da ABIAD, pelo 

terceiro ano. A entidade é a única participante do setor de alimentos. 
 

(ii) Revisão do orçamento: discussão e aprovação das contas do exercício de 2016 e 

orçamento de 2017 

 

A ABIAD iniciou o ano de 2017 com R$ 358.616,96.00 em caixa e a previsão é 

que em 2017 a entidade termine bem financeiramente, devido ao saldo de caixa 

carregado de 2016, mas em 2018 haverá necessidade de revisão dos valores pagos. Com 

base nisso, sugere-se um aumento de 500,00 nas mensalidades.  

 

Em seguida houve discussão sobre as despesas e receitas da entidade e 

comentários sobre a preocupação de se fazer revisão nas despesas, pois o momento do 

país não favorece tal aumento para as empresas.  

 

Porém, a diretoria ressaltou alguns pontos que devem ser considerados, como 

os serviços que foram colocados à disposição dos associados. Também há planos de 

aumentar o número de associados, além da existência de esforços para uma melhor 

sinergia interna, o que contribuirá com a otimização das despesas. 

 

(iii) Atualização dos principais projetos para 2017, incluindo:  

 
a. Principais parcerias (MBC – Movimento Brasil Competitivo, e outras associações do 

setor) 

O plano é seguir com o apoio ao MBC, com patrocínio que inclui visita a duas 

plantas. Ressalta-se que as empresas se candidatam para receber os servidores e a 

entidade tem pouca influência sobre a escolha da ANVISA e apenas informa as 

plantas disponíveis para serem visitadas. Ao final de toda visita há uma discussão 

regulatória, e um dos aprendizados foi que deverá ter alguém da própria área 

relacionada à visita. Servidores dos PAFs serão incluídos este ano. 

O programa já treinou mais de 35% dos atuais servidores da ANVISA e 

visitou 70 fábricas. Este ano tem por objetivo atingir 40% do total de servidores. 

b. Participação da ABIAD em eventos de relevância 
 

A ABIAD está apoiando os seguintes eventos, sem investimento financeiro: 
FISA, WellFood Ingredients; 22º Congresso de Diabetes; Ganepão. Estes eventos 
podem gerar oportunidades para a ABIAD fazer palestras. 
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c. GTs, SGTs e comitês na ABIAD para 2017: principais desafios e oportunidades e 
plano de trabalho 
 

Houve atualização sobre a estrutura dos grupos de trabalho e cada um dos 
coordenadores falou sobre os objetivos, desafios e planos de trabalho para 2017. 
 

• GT suplementos alimentares, coordenadora Fernanda Nogueira, da Amway: 

o grupo tem como objetivo obter a atualização e publicação pela ANVISA da 

regulação de suplementos no Brasil, conforme os trabalhos e proposta do 

setor e as tendências científicas e regulatórias internacionais. 

Tem como principais desafios: morosidade na publicação da 

Consulta Pública; a publicação não será uma norma ampla, mas sim um 

regulamento que contempla a categoria, incluindo alegações para 

suplementos. 

O plano de trabalho para 2017 consiste em: a ANVISA quer trabalhar 

com o setor, incluindo discussões/reuniões paralelas para atender a 

demandas específicas (apoio ABIAD); propostas dos SGTs da ABIAD; ANVISA 

tem interesse em mais informações sobre a pesquisa de hábitos de 

consumo de suplementos; trabalho com a assessoria de imprensa na 

estratégia de comunicação do GT. 

• SGT Aminoácidos, coordenadora Helena Tavares, da Ajinomoto: o objetivo 

do grupo é subsidiar e contribuir com a ANVISA na tratativa de aminoácidos, 

na futura regulamentação de suplementos alimentares no Brasil.  

O principal desafio é que na tratativa de aminoácidos na futura 

regulamentação de suplementos não há justificativa prática para o 

estabelecimento de limites para alguns tipos de aminoácidos. 

Helena explicou um pouco sobre o trabalho que a Ajinomoto fez 

sobre o  estabelecimento de limites, bem como as questões de segurança e 

eficácia, já apresentados para a ANVISA na reunião do dia 22 de março. A 

agência se mostrou bastante interessada e aberta a discutir o assunto com 

a ABIAD. 

O plano de trabalho para 2017 compreende: realizar reunião com a 

ANVISA, que demonstrou interesse na proposta e abertura para trabalho 

conjunto; gerar um estudo que oriente a gestão do risco para consumo oral 

de aminoácidos menos utilizados; criação de perfil de aminoácidos da 

“proteína consumida” pelos brasileiros. 
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• SGT extratos, coordenadora Fernanda Nogueira, da Amway: o objetivo do 
grupo é trabalhar em proposta para lista de extratos a ser apresentada à 
ANVISA.  
 

Os principais desafios são: falta de informação sobre o racional que 
a ANVISA utilizará para extratos na CP de suplementos alimentares; a 
ANVISA não demonstrou interesse em organizar um workshop sobre 
extratos. 

 
O plano de trabalho para 2017 consiste em: trabalhar na proposta 

de lista de extratos de interesse para a indústria e encaminhar para a 
ANVISA; caso seja possível, organizar um workshop com a ANVISA e com 
especialistas na área de extratos (draft de programa desenvolvido pelo 
SGT). 
 

• GT alimentos para fins especiais: Thelma Moya, do Abbott: o objetivo do 
grupo é ser influenciador e ativo frente ao grupo técnico da ANVISA na 
revisão da Portaria 29/1998.  
 

Os principais desafios são: trabalhar com a ANVISA na atualização 
da Portaria 29/1998; definir categorias de produtos com base nas possíveis 
populações que se enquadrariam na categoria de alimentos para fins 
especiais. 

 
O plano de trabalho para 2017 consiste em: elaborar proposta de 

revisão da 29/1998; apresentar a proposta de trabalho à ANVISA; construir 
um grupo de trabalho na ANVISA, envolvendo a classe científica, com o 
objetivo de desenvolver este “novo regulamento”; reunião com Thalita 
Lima (ANVISA) para apresentar o grupo e seu objetivo (abril 2017). 
 

• GT Probióticos: Carolina Zago, da Dupont: o grupo surgiu há cerca de um 

ano e tem como objetivo garantir a inclusão de probióticos na legislação de 

suplementos alimentares e contribuir com ANVISA na criação de um 

regulamento claro, justo e que traga transparência e segurança regulatória 

ao setor de alimentos com probióticos.  

 

Os principais desafios são: insegurança regulatória; novos requisitos 

no site desde março de 2016; indeferimentos constantes (registros novos e 

renovações); rigor excessivo na comprovação de eficácia (design e 

desfechos de estudos clínicos). 

 

O plano de trabalho para 2017 consiste em: obter resposta do ofício 

enviado à ANVISA em junho de 2016; realizar workshop em parceria com 
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SINDUSFARMA em junho de 2017, com foco técnico-científico; compartilhar 

preocupações do setor com a DICOL. 

 

• SGT Aditivos: Fabiana Chebel, da Ajinomoto. O objetivo do grupo é fazer 
levantamento das necessidades do setor produtivo considerando novo 
escopo da legislação para a nova lista de aditivos. 
 

Os principais desafios são: entender o racional que a ANVISA vai 

utilizar na CP de suplementos alimentares para aditivos; atender à 

expectativa da agência quanto às informações necessárias para a criação da 

nova lista. 

 

O plano de trabalho para 2017 consiste em: entender quais são as 

informações necessárias para a ANVISA construir a lista de aditivos para 

suplementos; compilar as informações fornecidas pelos associados em 

tabela única; verificar Codex e EU; aguardar retorno da ANVISA. 

 

• GT Edulcorantes: Juliana Yamamuru, da Ajinomoto, que é nova na 
coordenação do grupo e que apresentou a proposta de trabalho.  

 

O objetivo do grupo é elaborar conteúdo para suportar a ANVISA 

em questões regulatórias dos edulcorantes, defesa dos edulcorantes para 

controle das DCNT e elaborar posicionamento de defesa quando necessário. 

 

Os principais desafios são: “preconceito” do Ministério da Saúde 

com os edulcorantes para redução de açúcar; falta de atualização dos dados 

de exposição aos edulcorantes; falta de entendimento sobre os critérios 

regulatórios para avaliação toxicológica de edulcorantes, mesmo no meio 

acadêmico. 

 

O plano de trabalho para 2017 consiste em: criar 

material/workshop para esclarecimento do processo regulatório para 

avaliação toxicológica de edulcorantes; revisar a cartilha da ABIAD – 

Adoçantes, com atualização das informações; fazer a defesa dos 

edulcorantes na discussão de redução de açúcar no Brasil e alinhar posição 

com a ABIA e outras associações envolvidas. 

 

• SGT Nutrição Infantil: Alexandre Novachi, da Mead Johnson: o objetivo do 

grupo é otimizar os processos de registros de fórmulas infantis e avaliar a 

segurança e a eficácia de novos ingredientes, visando a aceleração do 

processo de inovação da categoria.  
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Os principais desafios são: exigências para envio de documentos 

sem previsão legal; flexibilização da obrigatoriedade da temperatura de 70 

graus para diluição de fórmulas infantis; revisão da norma Codex de fórmula 

infantil de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância. 

 

O plano de trabalho para 2017 consiste em: revisar a Resolução 

23/2000 (Registro de Produtos); implantar e efetivar a Agenda Regulatória; 

GT NFSDU/ANVISA. 

 

• SGT Enterais: Coordenadora Claudia Fernandes, da Nestlé: o objetivo do 

grupo é ser influenciador e ativo frente ao Grupo Técnico da ANVISA na 

Revisão da Portaria 29/1998. 

 

Os principais desafios são: número excessivo de processos e 

morosidade na final para avaliação; exigências para envio de documentos 

sem previsão legal. 

O plano de trabalho para 2017 consiste em: visibilidade de 
aprovação dos produtos que vão precisar de adequação para 15/05/2018; 
aprovar a CP de aditivos para enteral e aprovar novo prazo para 
implementação da legislação conjunta com as RDCs 21 e 22 (realizar reunião 
com a ANVISA). 

• SGT Alegações Funcionais: Karina Costa, da Nestlé: o objetivo do grupo é 
retomar o GT de alimentos funcionais formado pela ANVISA e finalizá-lo 
para que o grupo possa atualizar as legislações e com isso, ter produtos mais 
inovadores no país.  

Os principais desafios são: retomada do GT; novos requisitos no site 
desde março de 2016; indeferimentos constantes (registros novos e 
renovações); rigor excessivo na comprovação de segurança e eficácia. 

O plano de trabalho para 2017 consiste em: realizar reunião com 
GGALI para expor e discutir os desafios; realizar workshop; compartilhar 
preocupações do setor com DICOL. 

d. Consultoria de relações institucionais: status e próximos passos 
 

Dentro do plano apresentado no ano passado, um dos objetivos era 
contratar uma consultoria para apoiar a ABIAD. Desta forma, foi feita uma 
concorrência, com a participação de três empresas, sendo a BarralMJorge a 
escolhida.  
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Rodrigo Almeida, representou a Barral e explicou o plano de trabalho que 
foi acordado com a ABIAD. Apresentou também a equipe da consultoria e informou 
que conta com um time grande em Brasília - 35 pessoas; possui equipe de comércio 
internacional, tributário, assuntos regulatórios, inclusive com pessoas que foram da 
ANVISA, e public affairs; ele será o contato constante para os temas da ABIAD, 
relações governamentais e comunicação estratégica, além de que estará à 
disposição para esclarecimentos de dúvida sobre legislações. 

 
Seguiu mostrando todos os produtos que a consultoria possui – 

permanentes e por demanda, e comunicou que vai disponibilizar a newsletter da 
Barral aos associados. Também explicou que será preciso listar os stakeholders dos 
associados, com o objetivo de promover uma aproximação com estes. 

 
Antes de iniciar o trabalho, sugere que um grupo da ABIAD vá até o 

escritório em Brasília, com o objetivo de fazer um workshop e se aprofundar nos 
temas relevantes para todos. 

 
(iv) Novidades sobre comunicação e serviços ao associado  

 
Foi informado a todos que haverá uma concorrência para escolha de nova 

assessoria de imprensa, apta a atender às necessidades e demandas da ABIAD e que o 
cronograma foi planejado para iniciar entre abril e maio. A escolha da nova agência será 
realizada ainda em maio, com início dos trabalhos em junho. 

 
As assessorias de comunicação que estão sendo consideradas são: Oficina de 

Mídia, LVBA, G&A, CL-A, Ex-Libris, 2020 Comm, A4 & Holofote, Talquimy. 
 

(v) Dados de mercado e boletins  

 
Patrícia Marrone apresentou a Websetorial e iniciou a explicação do trabalho 

que está sendo feito, contando que a empresa possui mais de 20 anos de experiência 
em dados de mercado, já trabalhou para a CBDL e coordenou o caderno Saúde 4.0.  

 
Ressaltou que para a elaboração de uma política para ao setor, o primeiro passo 

é construir uma base de dados confiável, pois até para se fornecer informações para 
jornalistas é preciso possuir dados, quantificar. 

 
As reflexões iniciais giraram em torno de mostrar a importância da ABIAD aos 

seus interlocutores, o tamanho do setor, a geração de empregos. Com este trabalho, 
pode-se gerar uma estória do setor por meio de dados confiáveis.  

 
Assim, foi feito um contrato com a ABIAD com escopo definido e começaram os 

primeiros 3 meses recortando os dados do setor.  
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Patrícia explicou também a metodologia aplicada, as atividades desenvolvidas e 
os resultados esperados, bem como a formatação do boletim e onde cada informação 
pode ser encontrada. 

 
Solicitou que os grupos passem suas NCMs e feedback, para que o boletim seja 

melhorado cada vez mais. Ressaltou que estão abertos para atender ao que for 
necessário para a entidade, e também que podem ser feitos contratos à parte para 
objetivos específicos. 

 
Foi questionado se perguntas mais específicas podem ser feitas e foi informado 

que existe esta possibilidade, dentro das categorias previstas em contrato. A sugestão é 
que seja enviada ao Juan qualquer demanda específica. 

 
Atualmente, perdem-se oportunidades por não haver dados do setor. Pode-se 

inclusive, provar algum dano que eventualmente seja causado em virtude de leis 
aprovadas. 

 
(vi) Verificar custos para a realização de auditoria interna e suporte jurídico, revisão do 

estatuto 

 

Como a associação está crescendo, faz-se necessária a contratação de um 

auditoria. Os associados concordaram e a ABIAD avaliará as opções para posterior 

consulta e aprovação. 

 

(vii) Outros assuntos de interesse geral 

O slide do orçamento foi mostrado novamente aos presentes, com o objetivo 

de alinhar e aprovar o aumento das mensalidades para o ano de 2018. 

Houve comentários novamente sobre a participação das empresas em outras 

entidades e o momento pelo qual o país passa, que traz inseguranças. Porém, é preciso 

ressaltar que a ABIAD está se fortalecendo cada vez mais e tem apresentado uma 

proposta de melhorias muito consistente. 

Também houve comentários sobre a importância de que os representantes 

das empresas relatem internamente sobre o trabalho que a entidade realiza, de forma 

a reforçar seu valor e credibilidade. Além disso, deve-se estimular que outras pessoas 

das empresas participem de reuniões da entidade, pois todas as propostas têm o 

objetivo único de contribuir com o associado. 

A maioria dos presentes votou a favor do reajuste na mensalidade (de todos 

os presentes somente uma empresa não estaria favorável). O aumento da mensalidade 

passa a vigorar a partir de 2018. De qualquer forma, o tema será relembrado na próxima 

AGO. 
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Todos os itens discutidos nesta assembleia geral constam da apresentação em 

pdf que acompanha esta ata.  

Como não havia nada mais a ser tratado, a assembleia foi encerrada. 
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