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Reunião GT Edulcorantes 

São Paulo, 11 de setembro de 2017 

 
Participantes:  

Andréa Baptista ABIAD 

Diana Falcão LVBA 

Eduardo Silva Coca-Cola 

Elaine Moreira Linea 

Eliane Miyazaki Foodstaff 

Fabiana Chebel (por telefone) Ajinomoto 

Fernando Lotto ABIAD 

Gislene Cardozo ABIAD 

Helena Tavares Ajinomoto 

Henrique Moreira Danone 

Juliana Yamamaru Ajinomoto 

Karina Costa Tate & Lyle 

Mariana Canela Hypermarcas 

Mirela Fernandes Danone 

Talita Andrade Heineken 

 
Redução de Açúcar 
 
O primeiro tópico da reunião girou em torno do evento da possível participação da ABIAD na 
Oficina Técnica para Redução de Açúcar em Bebidas (20/09/17). Para este evento, a ideia é 
tentar a participação via ABIR (Igor).  
 
Proposta de pesquisa sobre edulcorantes 
 
A ABIAD enviou e-mail aos associados consultando sobre o interesse das empresas em 
participar do rateio para o pagamento da pesquisa de consumo de edulcorantes e somente 
duas sinalizaram positivamente para conhecer a pesquisa: a Heineken e a Lowçucar. A Mead 
Johnson disse não ter interesse.  
 
A Hypermarcas está avaliando a associação à ABIAD. 
 
Há a possibilidade de parceria com outras associações, não havendo restrições para isso, porém 
é preciso ter em vista que a ABIAD deve ter o controle sobre para quem serão disponibilizados 
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os dados resultantes da pesquisa. Será importante ressaltar que o acesso aos dados é definido 
de acordo com o nível de contribuição das empresas, a exemplo do que foi feito com a pesquisa 
de suplementos. 
 
Duas empresas que poderiam ter interesse na pesquisa são a Pepsico, que já foi associada, e a 
Cargill. 
 
Hoje, há 6 empresas interessadas em subsidiar a pesquisa: Ajinomoto, Coca-Cola, Danone, 
Heineken, Tate&Lyle. 
 
Foi decidido que uma apresentação sobre a pesquisa será feita entre os associados e não 
associados da ABIAD, mostrando os objetivos da pesquisa para facilitar a aprovação das 
empresas internamente.  
 
Helena comentou sobre a pesquisa no ILSI e que a Dra. Maria Cecília demonstrou bastante 
interesse no assunto e comentou sobre a pesquisadora Adriana Pavesi Arisseto Bragotto, que 
também está interessada em fazer pesquisa sobre edulcorantes. A Flavia do ILSI ficou de entrar 
em contato com a ABIAD para falar a respeito do assunto, e haverá uma reunião dia 
25/09/2017 sobre o assunto do próprio ILSI e a ABIAD foi convidada.  
 
Nesta reunião será discutido o alinhamento que pode ser feito para que a pesquisa que está 
sendo planejada pelo ILSI (avaliação de exposição crianças aos edulcorantes) seja sinérgica com 
a pesquisa de mercado que será feita pela ABIAD (informações levantadas pela ABIAD na 
pesquisa de mercado servirão para que o ILSI faça a avaliação de exposição pela população 
brasileira). 
 
Houve discussão sobre o envolvimento da academia com a pesquisa e as expectativas da Anvisa 
em relação aos edulcorantes. 
 
Associação ao ISA 
 
Foi informado a todos que o investimento para se associar ao ISA é de €12.300,00 por ano para 
ter o mesmo acesso que as empresas associadas possuem. 
 
Embora o investimento seja mais do que justificado, não houve manifestação das demais 
empresas associadas até o momento. 
 
O ISA trabalha contrapondo posições de estudos controversos e planejam fazer o mesmo na 
América Latina e talvez possa contribuir com informações sobre como alcançar o consumidor. 
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Segue novamente em anexo, apresentação contendo informações sobre a proposta de ação do 
ISA na América Latina. 
 
Surgiu a ideia de criação de um portal, como ferramenta de comunicação com o consumidor, 
reunindo associações.  
 
Também se comentou sobre Bob Peterson, da Tate & Lyle, que poderia falar sobre a parte 
científica do ISA aos associados. A data proposta é 19 ou 23 de outubro, a ser confirmada com 
ele. 
 
Ficou acordado que nesta reunião também poderá ser apresentada a proposta de pesquisa da 
ABIAD aos demais associados que não fazem parte do GT de edulcorantes e também empresas 
não associadas. 
 
Foi comentado ainda que já foi realizada pesquisa de consumo de edulcorantes na Europa. 
Seria interessante se a ABIAD tivesse acesso ao questionário que foi utilizado nesta pesquisa 
para embasar as discussões.  
 
Workshop 
 
Juliana explicou o workshop, para que as pessoas que estão participando pela primeira vez da 
reunião deste GT se inteirassem do conteúdo. 
 
Após discussão, o grupo achou que seria mais interessante, num primeiro momento, fazer algo 
menor, mais barato, podendo ser uma palestra de uma hora em universidades (em semanas 
acadêmicas, por exemplo), inclusive que um dos públicos seria diretamente atingido 
(estudantes). 
 
Assim, foi decidido que o tema ficará em standby, mas que é importante que as empresas 
avaliem no programa do workshop, quais seriam os temas importantes para serem discutidos 
nestas palestras menores. Além disso, é importante levantar quais as universidades que 
abririam as portas para a ABIAD fazer uma palestra. 
 
Outros temas 
 
É o momento de a indústria se posicionar mais aberta e claramente, já que tem sido alvo de 
críticas frequentes.  
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Não perder a ideia de aproximação da ABIAD com a Anvisa e Ministério da Saúde e que um 
momento efetivo seria para apresentar a proposta de pesquisa de consumo de edulcorantes 
pelos brasileiros.  
 
Fernando comentou sobre a tabela de uso de edulcorantes, que foi tirada do site da ABIAD, 
pois havia alguns erros.  O grupo concordou que seria importante atualizar a tabela e republicá-
la no site. É inclusive material para a imprensa. Juliana ficou de verificar se tem a tabela nos 
arquivos da empresa e passar para o grupo revisar. 
 
Definição do vice coordenador do GT 
 
Gislene Cardozo explicou que a ABIAD está adotando como procedimento a escolha de um vice 
coordenador para o grupo de trabalho, que será definido na próxima reunião. 
 
Definição de atividades e responsáveis 

 
Karina Costa, Tate & Lyle 

• Verificar se tem questionário da pesquisa do ISA para compartilhar com o grupo; 

• Verificar a agenda de Bob Peterson para 19 ou 23 de outubro. 
 
ABIAD 

• Fazer contato com o ILSI para conversar sobre a pesquisa e trabalho que estão realizando 
em universidades – já agendada para 25/09;  

• Fazer mapeamento das pessoas responsáveis nas empresas, pela tomada de decisão sobre 
a participação de rateio para a pesquisa de edulcorantes.  

• Preparar a apresentação sobre a pesquisa em 3 semanas. 
 

Grupo 
• 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  

• Auxiliar na divisão de todas as tarefas acordadas nesta reunião; 

• Contribuir com nomes de possíveis universidades interessadas em palestras da ABIAD, caso 
tenham informações a respeito; 

• Selecionar temas de interesse para palestras nas universidades. 
 
Juliana, Ajinomoto 

• Verificar disponibilidade do auditório da Ajinomoto nas datas de 19 e 23/10/17. 

• Buscar arquivo contendo os cálculos sobre consumo de edulcorantes que ficavam no site da 
ABIAD, 
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