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Reunião GT Edulcorantes 
São Paulo, 9 de maio de 2017 

 
Participantes:  

Andréa Baptista Abiad 

Anna Simões DSM 

Cilene Casagrande Ominilife 

Eduardo Silva Coca-Cola 

Eliana Miyazaki FoodStaff 

Fabiana Chebel Ajinomoto 

Fernando Lotto Abiad 

Helena Tavares Ajinomoto 

Henrique Moreira Danone 

Juliana Yamamaru Ajinomoto 

Patrícia Gomes Ominilife 

 
1. Apresentação do GT e objetivos. 
 
A reunião iniciou com o encorajamento aos membros do grupo sobre a postura de ser mais 
proativo e a lembrança de que este é o foro para se eleger temas que passam a fazer parte da 
pauta de trabalho da associação.  
 
A ABIAD está se estruturando e incorporando novos recursos que podem ajudar os grupos de 
trabalho. Entre eles está a contratação de uma assessoria de relações governamentais, a 
BarralMJorge e a compra de dados de mercado, com a Websetorial, que envolve inclusive o 
desenvolvimento de um boletim, enviado aos associados, e também realizando processo de 
concorrência para a escolha de uma nova agência de RP/assessoria de imprensa. 
 
A coordenadora do grupo, Juliana Yamamaru solicitou a colaboração de todos, ressaltando que 
aceita sugestões de temas, e repassou que as suas sugestões foram apresentadas durante a 
assembleia geral, realizada no último dia 12 de abril de 2017. 
 
Com vistas ao programa de redução de açúcar do Ministério da Saúde, comentou-se que houve 
proposta das associações de indústrias para fazer workshops sobre o tema e que o Ministério 
da Saúde aceitou coordenará os eventos. Depois de muita insistência, o Ministério da Saúde 
concordou com a inclusão de palestras sobre edulcorantes. A Ajinomoto está sugerindo 
palestras de especialistas estrangeiros. O primeiro workshop ocorrerá no dia 23 de maio, na 
Fiesp, com duração de um dia inteiro. Haverá participantes das associações que estão 
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envolvidas na organização - ABIA, ABIMAPI, Viva Lácteos e ABIR e convidados do Ministério da 
Saúde.  
 
Houve questionamento sobre a possível participação da ABIAD e a possibilidade de solicitar a 
sua participação direta, para o Ministério da Saúde. O grupo concordou com o pedido de 
participação que será enviado ao MS pela ABIAD, e solicitará também a participação da 
coordenadora do GT ou de sua consultora técnica. 
 
A questão do custo do workshop foi levantada, pois este será rateado entre as associações. 
Avaliam que é importante o envolvimento da Abiad, pois todo o setor será impactado. A priori, 
a ABIAD estará participando como ouvinte. Posteriormente, poderá ser avaliada sua 
participação como patrocinadora de outras ações que o grupo de associações considerará. 
 
O objetivo do MS, será a elaboração das diretrizes para o programa de redução de açúcar em 
alimentos processados, a exemplo do que foi feito no programa de redução de sal/sódio. 
 
Com relação a encontrarmos fontes para a defesa dos edulcorantes, foi comentado pela Coca-
Cola, que existem duas associações que podem nos ajudar com os argumentos técnicos e 
científicos: a Calorie Control Council, (EUA) e a europeia International Sweeteners Association 
(ISA), que além de mais dinâmica e ativa, possui um board científico que trabalha em conjunto 
com o EFSA sobre o tema e que também participa do Codex como ONG. A ISA possui área 
regulatória, científica e de comunicação e é apoiada por empresas europeias. A Ajinomoto e a 
Tate & Lyle são associadas.  
 
Foi comentada a possibilidade de se expandir a ISA para a América Latina. A Coca-Cola tem 
interesse nisso. Entre outras ações, a ISA participará de evento em outubro na Argentina e deve 
lançar uma versão em português do seu website. Desta forma, como buscam atuação na 
América Latina, o primeiro passo é oferecer visibilidade na região, avaliando-se a possibilidade 
de a ABIAD ser representante da ISA no Brasil.  
 
Outra alternativa proposta na reunião seria de a ABIAD se associar à ISA cujo fee é de pequeno 
valor. Poderia ser custeado pela ABIAD ou pelo grupo de associadas interessadas no tema. O 
assunto será avaliado pela ABIAD e comentado na próxima reunião. 
 
Houve sugestões de que a ABIAD faça um workshop convidando o Ministério da Saúde e a 
Anvisa, anualmente, para abordar o tema de edulcorantes, convidando nutricionistas, médicos 
e estudantes (atuar na base do conhecimento de futuros formadores de opinião).  
 
Outra sugestão de ação para o GT é a realização de uma pesquisa de hábitos de consumo de 
edulcorantes, nos moldes da que feita para suplementos. 
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Comentou-se também sobre o Ministério da Saúde estar alinhado ao Guia Alimentar, havendo 
uma posição contrária ao uso de edulcorantes. Diante disso, seria recomendável fazermos via 
Relações Governamentais o mapeamento dos stakeholders e influenciadores de eventuais 
políticas concernentes ao tema.    
 
Além disso, discutiu-se sobre possível approach a universidades (Dr. João Ernesto – Unicamp), e 
elaboração de lista de associações de classe que podem ser abordadas para possível trabalho 
de influência, farmacêuticos (NEP: Núcleo de Estudos Permanentes) e jornalistas. 
 
Foi pontuado que a população farmacêutica não possui conhecimento sobre o que é diet, light 
e que seria importante realizar trabalho de educação junto a este público. O farmacêutico é 
prescritor também. Existe um núcleo de estudos chamado NEP - Núcleo de Estudo 
Farmacêutico, que poderia contribuir com esta tarefa. O Sindusfarma e a ANAD poderiam ser 
envolvidas. 
 
Sobre a cartilha de edulcorantes, disponível no site da ABIAD, o grupo pretende trabalhar em 
uma nova versão do documento, que possa ter mais conteúdo visual. Porém, decidiu-se que 
não há necessidade de revisão da cartilha atual, já que tem a chancela da ANVISA e as 
informações existentes ainda são válidas. O grupo comentou sobre imprimir a cartilha e 
distribuí-la nas farmácias. 
 
Com relação aos workshops que o grupo pretende realizar, há dois temas sugeridos. Uma das 
novas ideias seria fazer um treinamento com foco em explicar sobre o motivo da necessidade 
de cada estudo toxicológico exigido em legislação.  
 
A Foodstaff fará um treinamento dia 13/7, justamente com este foco. Aproveitando o tema, 
houve sugestão que a Foodstaff desenhe um treinamento especificamente sobre aditivos, 
focado nos estudos necessários para sua avaliação, para o segundo semestre, possivelmente 
em parceria com o ITAL ou o SBCTA. Após os workshops, seriam feitos os treinamentos para os 
profissionais de saúde.  
 
No dia 11 de maio, haverá reunião no ILSI e o Eduardo levará o tema para discussão. 
 
Serão realizadas, em breve, reuniões com a empresa de relações governamentais (Barral 
MJorge) para tratar de temas específicos e que seria interessante haver reunião com o GT.  
 
O ILSI se comprometeu com a ANVISA a fazer estudo para avaliar o consumo de edulcorantes. 
Talvez fosse possível fazer alguma atividade em paralelo ou se unir ao ILSI. Pelo que se sabe, 
usarão dados da POF como forma de trabalhar os dados e estimar o consumo. A reflexão que se 
coloca é se é isso que se quer ou se o ideal seria a busca de um estudo sobre ingestão. 
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Neste sentido, foi abordada a importância da ABIAD desenvolver ação complementar ao ILSI. 
Assim, como o trabalho do ILSI será baseado na POF e esta se aplica para indivíduos acima de 
10 anos, a proposta de pesquisa sobre hábitos de consumo de edulcorantes, no mesmo estilo 
da que foi feita para suplementos, poderia englobar adultos e crianças, uma vez que a ANVISA 
tem grande preocupação com a ingestão de edulcorantes pelas crianças. 
 
Decidiu-se que o grupo se reunirá uma vez por mês, sendo a próxima prevista para 2 de junho, 
às 10h30. 
 
2. Definição de atividades para e responsáveis 

 

• Abiad 

 Pegar o material do ISA e passar para a diretoria avaliar a participação da ABIAD. No 
retorno do Juan, Fernando alinhará o tema com ele. 

 Fazer contato com ABIA (Ignez) sobre a participação nos workshops com o 
Ministério da Saúde/Fiesp.  

 Solicitar ao MS participação da ABIAD no evento do dia 23/5 e outros sobre o 
programa de redução de açúcar. 

 

• Grupo 

 Indicar outras empresas que possam fazer parte do trabalho do GT.  

 Levantar as informações que possam constar no novo documento informativo a ser 
criado pelo grupo. 

 Levantar nomes de profissionais que possam ser ou são formadores de opinião para o 
tema, inclusive imprensa. 
 

• Helena 

 Compartilhar apresentações de evento do ILSI na Europa, defendendo edulcorantes de 
maneira geral. 

 

• Cilene/Patricia 

 NEP – Núcleo de Estudo Farmacêutico – indicar contato. 
 

• Eliane  

 Irá montar uma proposta de um workshop sobre conceitos de aprovação de aditivos 
 
Como não havia mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
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