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Reunião GT Edulcorantes 

São Paulo, 31 de outubro de 2017 

 
Participantes:  

Diana Falcão LVBA 

Eduardo Silva Coca-Cola 

Elaine Moreira Linea 

Eliane Miyazaki Foodstaff 

Fabiana Chebel  Ajinomoto 

Fernando Lotto Abiad 

Gislene Cardozo ABIAD 

Helena Tavares Ajinomoto 

Juliana Andrade Pepsico 

Juliana Yamamaru Ajinomoto 

Karina Costa Tate & Lyle 

Marcela Camargo 
Wow 
Nutrition 

Rodrigo Almeida 
Barral 
MJorge 

Talita Andrade Heineken 

 
A reunião foi iniciada com a apresentação de Rodrigo Almeida da BarralMJorge, assessoria da 
ABIAD para relações governamentais. Comentou sobre os newsletters que estão enviando aos 
associados e as agendas de autoridades. Pediu para que as empresas enviem feedbacks sobre 
estes e-mails para a ABIAD para que possam aprimorar o produto. 
 
Gislene comentou que no dia 25/10/2017 a ABIAD esteve em reunião com a diretoria da 
ANVISA para conversar sobre suplementos e a estratégia foi traçada pela BarralMJorge. É 
importante que além dos pleitos, haja encontros com os reguladores para apresentá-los. 
 
Em seguida, a Juliana da LVBA apresentou a página do Linkedin da ABIAD. O objetivo é levar 
informação para as indústrias, profissionais de saúde e também para o público geral. Juliana 
pediu colaboração para que os associados sigam a página e enviem sugestões de conteúdo e 
novas ideias. 
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International Sweeteners Association (ISA) 
 
Gislene comentou que no dia 19/10/17 Sr. Bob Peterson fez uma apresentação na ABIAD, e que 
o momento é de chegarmos a uma definição sobre a associação da ABIAD ao ISA. 
 
Discutiu-se que o objetivo da associação da ABIAD ao ISA seria: 
- Ter posição científica; 
- Ter material técnico; 
- Rebater estudos científicos controversos; 
- Contar com o board de especialistas do ISA. 
 
Foi discutido que a associação dependerá do número de interessados e da decisão do grupo, 
pois algumas empresas já estão associadas ao ISA diretamente. Assim, se forem apenas estas 
empresas interessadas, os benefícios da associação da ABIAD ao ISA deverão ser avaliados por 
elas. 
 
Como pontos positivos da associação da ABIAD ao ISA, foi levantado que seriam redução de 
custo; empresas poderiam participar da associação e receber informações. Como pontos 
negativos, que o budget do ISA seria reduzido (fee da ABIAD seria contado apenas como um 
associado); para possíveis trabalhos futuros seria necessário discutir rateios adicionais a 
mensalidade entre as empresas (Sr. Bob comentou em sua apresentação que o ISA irá atuar até 
onde tiverem recursos para tal); a discussão teria sempre que ser consensual na ABIAD, 
gerando uma rodada a mais de discussão para as empresas.  
 
Considerando que atualmente a sede do ISA LATAM é o México, os presentes comentaram que 
uma sede no Brasil seria um “chamativo” a mais para as empresas se associarem. ABIAD ficou 
de confirmar com sua diretoria sobre esta proposta. 
 
Além disso, a ABIAD irá entrar em contato com o ISA para negociar se poderia se associar ao ISA 
Latam sem ter que pagar o fee do ISA Europa. 
 
O Rodrigo (Barral) sugeriu uma convergência ISA e ABIAD num compartilhamento da 
associação, inclusive fisicamente. 
 
A Karina sugeriu que se apresentasse os custos da Associação ao ISA rateado por todo o grupo, 
destacando que não é um alto investimento. 
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Pesquisa com o Consumidor sobre consumo de edulcorantes 
 
Gislene apresentou a proposta de 4 agências de pesquisa e comentou que estas propostas 
podem ser melhoradas. As empresas ficaram de consultar internamente os responsáveis por 
pesquisas para questionar o que seria mais adequado, o que poderíamos melhorar. 
 
Depois do recebimento das sugestões, será elaborada uma tabela para comparar as propostas 
de forma mais fácil. 
 
Eduardo comentou que devemos nos atentar a alguns pontos como: o consumo por crianças 
ser sub relatado (quem responde pela alimentação da criança na escola?); o período do ano 
deve ser considerado, já que em período de férias o consumo pode ser diferente. 
 
O grupo discutiu que, antes de sair a campo para realizar, é fundamental validar a metodologia 
com a ANVISA, para que sejam parte do processo desde o início. Também seria importante 
aprovar previamente com a ANVISA a validade de pesquisas feitas pela internet, tamanho da 
amostra, entre outros. 
 
Seguem algumas informações constantes nos orçamentos anexos no final desta ata (apêndice). 
 
ABIAD irá elaborar um material para que as empresas possam apresentar o projeto de pesquisa 
para as empresas, para que possam defender o budget. 
 
Helena relatou que na última reunião da Força Tarefa de Food Safety do ILSI foi discutida a 
possibilidade de a pesquisa receber algum tipo de financiamento do ILSI. Para isso, seria 
necessária a apresentação das propostas para a diretoria do instituto. Caso seja aceita, muito 
provavelmente o trabalho seria liderado pelo ILSI com parceria da ABIAD. Foi decidido evoluir 
no refinamento das propostas para a realização da apresentação do projeto. 
 
Posteriormente ao desenvolvimento das tarefas desta reunião, será agendada reunião sobre o 
tema para alinhar com o ILSI. 
 
A Talita Andrade se candidatou à vaga de Vice-Coordenação do Grupo de Trabalho de 
Edulcorantes. 
 
Próxima reunião: 17/11/2017 às 14:00h. 
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Definição de atividades para e responsáveis 
 

Todos 

• Enviar feedback sobre os newsletters, agenda de autoridades, etc. da BarralMJorge; 

• Enviar sugestões/ideias para serem publicadas na página do Linkedin da ABIAD; 

• Avaliar, juntamente com a equipe de pesquisa de mercado da empresa, os materiais 
anexos com orçamentos das pesquisas enviados pelas agências e pontuar qual 
entendem mais adequado e pontuar melhorias, verificar se o tamanho da amostra é 
adequado (n), se o público alvo está adequado e mandar as sugestões para a ABIAD; 

• Se manifestar sobre o interesse na associação da ABIAD ao ILSI. 
 
ABIAD 

• Verificar com a Diretoria da ABIAD sobre a possibilidade de a associação ser uma sub 
sede do ISA Latam; 

• Negociar com o ISA a possibilidade de pagar apenas o fee do ISA Latam, a fim de reduzir 
os custos de associação; 

• Elaborar um material para que as empresas possam apresentar o projeto de pesquisa 
para as empresas; 

• Questionar aos associados novamente sobre o interesse na associação ao ISA, 
perguntando mais diretamente às empresas. 

 
Tate&Lyle 

• Solicitar as pesquisas de consumo de edulcorantes feitas pelo ISA Europa sobre 
consumo de edulcorantes. 
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