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Reunião GT Edulcorantes 

São Paulo, 07 de julho de 2017 

 
Participantes:  

Andréa Baptista Abiad 

Eduardo Silva Coca-Cola 

Eliane Miyazaki Foodstaff 

Fabiana Chebel Ajinomoto 

Fernando Lotto Abiad 

Helena Tavares Ajinomoto 

Henrique Moreira Danone 

Juliana Yamamaru Ajinomoto 

Diana Falcão LVBA 

Karina Costa Tate&Lyle 

Kelly Pereira EMS 

 
Workshop sobre edulcorantes 
 
A reunião teve início com a discussão sobre o workshop que o grupo deseja fazer com parceria 
com a Anvisa. Houve comentários de que seria muito positiva a sua realização, a exemplo do 
evento de probióticos, realizado em 19 de junho de 2017. 
 
O objetivo é convidar outras instituições, inclusive internacionais, e a própria Anvisa. A 
Tate&Lyle pode contribuir verificando um representante da própria empresa. 
 
Uma ideia que surgiu é que se poderia aproveitar os palestrantes presentes no evento do IUNS, 
que ocorrerá na Argentina em outubro.  
 
A coordenadora do grupo repassou o draft do workshop, lendo o arquivo para todos e 
explicando novamente cada um dos itens. Para cada palestra já se levantou algumas sugestões 
de speakers (ANEXO I). 
 
Outra sugestão discutida é que seja abordada no Workshop a questão da mídia, trazendo 
notícias, como por exemplo, o estudo da Unicamp sobre sucralose e a distorção feita pela na 
época, o que gerou mitos e medos na população. Este assunto seria alinhado com a 
BarralMJorge. O objetivo é esclarecer sobre informações científicas, que são publicadas de 
forma distorcida.  
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Parte do que é publicado na mídia também é responsabilidade de quem passa a informação, 
pois não avalia estudos, não se atenta às metodologias, ou seja, a própria fonte da informação 
retira conclusões dos estudos que não são exatas ou coerente e isso seria possível abordar no 
evento. 
 
No workshop devem-se juntar todos os futuros stakeholders e speakers (estudantes, 
nutricionistas, médicos, público em geral) e se desmistificar o uso dos edulcorantes; é preciso 
que haja reflexão sobre o que dizer a cada stakeholder, para que ajude a atingir os objetivos do 
grupo, com mensagens direcionadas.  
 
Foi comentado que no evento do Ilsi notou-se que muitas pessoas da academia não entendem 
a metodologia dos estudos científicos e o processo regulatório de aprovação de novas 
substâncias, pois houve questionamentos do porquê de os estudos sobre carcinogênese não 
serem feitos em humanos, citando um exemplo. 
 
Houve ainda a sugestão de que futuramente seja feito algum evento para a mídia 
especificamente, com adaptação da linguagem e formato mais prático. Foi citado exemplo 
sobre um evento que fez muito sucesso, em que um técnico falou em linguagem simples, com 
demonstração de alimentos e uma chef convidada, que fez receitas e ofereceu degustação aos 
participantes. 
 
O Eduardo da Coca-Cola comentou que a empresa fez um evento para jornalistas. Nesse 
evento, foi feito um bolo sem açúcar e outro com edulcorante, com demonstração sobre o 
papel do açúcar nos alimentos.  
 
Todos concordam que o foco do 1º Workshop deve ser científico e com apoio da Anvisa. O 
objetivo é construir a base de futuros formadores de opinião, promovendo futuramente, 
reciclagem anual. 
 
O grupo discutiu quais palestrantes poderiam abordar cada tema e alguns nomes/empresas 
sugeridos para a primeira parte foram: Foodstaff, Susana Socolovsky; para a segunda, Maria 
Cecilia seria uma possibilidade, mas ainda é necessário que haja outras opções.  
 
É preciso ainda levar o assunto à Anvisa para verificar se outubro seria um mês viável para a 
realização do workshop. Neste ponto foi relembrado que a ABIAD ficou de marcar uma visita 
institucional à ANVISA e aproveitar para abordar o tema. Além disso, foi comentada sobre a 
importância de o Ministério da Saúde estar presente no Workshop. 
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Proposta de pesquisa sobre edulcorantes 
 
Fernando comentou sobre a consulta ao Instituto de Pesquisa que realizou a pesquisa de 
suplementos – Toledo & Associados, e que recebeu da ABIAD um briefing para a realização do 
estudo com representatividade nacional e dentro dos perfis e conteúdos discutidos na reunião 
anteriormente com o GT (ANEXO II). 
 
Os orçamentos recebidos indicam as opções em termos de magnitude e investimentos: 
 

PESQUISA ABIAD - HÁBITOS DE CONSUMO DE EDULCORANTES 

Opção  Praças Total Entrevistas Custo (R$) 

1 9 SP/RJ/BH/POA/CURITIBA/DF/SAL/FOR/BELÉM 1.400 161.500,00 

2 6 SP/RJ/BH/Curitiba/Recife/DF 1.200 125.500,00 

 
As empresas do GT devem indicar seu interesse e disponibilidade de investir no rateio do valor 
acima. Após as respostas das empresas, a ABIAD discutirá como poderemos avançar na 
realização da pesquisa. 
 
Fernando comentou que o momento é positivo e oportuno, pois não existe informações no 
mercado a respeito dos hábitos de consumo de edulcorantes, já que não existe ainda no Brasil, 
estudo que indique quem são os consumidores e seus hábitos de compra e consumo deste 
produtos. 
 
O momento também é oportuno para desmistificar situações, comportamentos e hábitos que 
estão sendo divulgados como verdades incontestáveis, em especial de forma que a 
comunicação e ações da ABIAD tenham respaldo.   
 
Outro ponto comentado foi que se a ideia é usar os dados junto ao com estes órgãos, o projeto 
do estudo e identificar as necessidades deles.   
 
Foi discutida também que os cotistas serão os proprietários dos dados e que a ABIAD 
promoverá a divulgação do estudo, respeitando os prazos e privilégios acordados com os 
cotistas. 
 
Ao avançarmos com a proposta da pesquisa, foi comentado que será considerada a alternativa 
de aporte complementar de empresas interessadas em comprar com exclusividade 
informações a serem coletadas no trabalho de campo.  
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Considerando que a ideia inicial é que o estudo da ABIAD complemente o que será feito pelo 
ILSI, Helena enviou e-mail ao Ilsi explicando a proposta do grupo e o tema será discutido na 
próxima reunião da Força Tarefa Food Safety. 
 
Foi comentado também que por conta da realização da pesquisa, a ABIAD poderá convidar 
outros associados a investir na pesquisa e ainda, e  
 
Associação ao ISA 
 
Sobre a afiliação da ABIAD junto ao ISA (International Sweeteners Association) Fernando 
comentou que a ABIAD em consulta a eles, recebeu a apresentação institucional que segue em 
anexo, juntamente com as regras e custo anual para a afiliação (ANEXO III). 
 
O fee anual para afiliação da ABIAD será de € 12.300 (doze mil e trezentos Euros). Considerando 
que a afiliação não seja de interesse de todos os associados, as empresas que participam do GT 
deverão manifestar, o quanto antes, seu interesse e concordância com o rateio do valor a ser 
desembolsado pela ABIAD.  
 
A partir da viabilidade de aporte financeiro das empresas, a ABIAD dará início ao processo de 
afiliação junto ao ISA.   
 
Edulcorantes e Imprensa 
 
Foi apresentada ao grupo a nova agência de relações públicas da ABIAD, a LVBA, que a partir de 
agora dará suporte às demandas de imprensa do GT.  
 
Na ocasião foi comentado que a ABIAD deverá elaborar posicionamentos sempre que 
necessário e trabalhar mais próximo da imprensa, visando se tornar uma importante fonte de 
informação para os jornalistas e comunicadores do tema adoçantes. 
 
O ponto de partida do trabalho, lembrou Fernando, é a lista dos objetivos e desafios listados 
pela coordenação do GT e as ações que também terão o suporte e alinhamento com relações 
governamentais.  
 
Outros assuntos de interesse 
 
Os últimos comentários giraram em torno dos grandes objetivos do grupo e a importância dos 
temas que estão sendo discutidos, sendo fundamental que o grupo não desanime e gerencie as 
expectativas, pois algumas ações podem demorar mais do que o esperado.  
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O último ponto da reunião foi a questão das matérias que saíram na mídia, especialmente na 
TV. A demanda não é totalmente conhecida, porém o tema de redução de açúcar está bastante 
presente na imprensa no momento. Assim, é preciso ser proativo, preparar o discurso e buscar 
os porta-vozes necessários.  
 
A próxima reunião será agendada para 11 de setembro de 2017, às 10h. 
 
1. Definição de atividades para e responsáveis 

 
✓ Juliana 

✓ Passar para os participantes do GT a sugestão de workshop para que possam 
contribuir com sugestões para o evento e indicarem nomes de palestrantes (ANEXO 
I) 

✓ Abiad 
✓ A partir de um maior alinhamento/detalhamento do Workshop, conforme tarefa 

acima, colocar no papel 3 slides, de forma a demonstrar os objetivos, próximos 
passos, com o objetivo de conversar com a Anvisa sobre possível data em outubro 
para a realização do workshop.  

✓ Enviar resumo dos custos da pesquisa para avaliação e manifestação dos associados;  
✓ Indicar custos e enviar apresentação institucional do ISA ao grupo (ANEXO III). 

Verificar com a Diretoria da ABIAD sobre a possibilidade de abrir o rateio da pesquisa 
de consumo de edulcorantes para empresas não associadas à ABIAD. 

 
✓ Todos os membros do GT de edulcorantes 

✓ Indicar sobre o interesse em participar do rateio da pesquisa sobre o consumo de 
edulcorantes; 

✓ Indicar sobre o interesse em participar do rateio da associação ao ISA; 
✓ Para a reunião com a Barral (02/08/2017), listar os potenciais riscos para a 

indústria. Complementar o documento constante no ANEXO IV. 
 

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