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1. Introdução: estrutura ABIAD e novos associados 

2. Mudança de sede: consolidação do estatuto

3. Atividades 2018:

a. Balanço financeiro (até novembro) 

b. Participação em feiras/congressos/eventos

c. I Workshop de Suplementos da Abiad

d. Apresentação dos resultados do trabalho para revisão da missão/visão/estratégia da ABIAD 

4. Trabalho das consultorias de Relações Governamentais, Dados de Mercado e Comunicação/PR 

5. GTs e SGTs: atualização dos trabalhos 

6. Principais pautas/projetos para 2019

7. Confraternização: happy hour de Final de Ano

8. Outros temas de interesse

9. Logística Reversa – Felsberg Advogados

AGENDA



ASSEMBLEIA GERAL

DIRETORIA
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Gerente Executiva

Assessor Executivo

Assistente Executiva

Assessoria Econômica (dados 
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Assessoria de Comunicação

Assessoria de Relações 
Institucionais/

Governamentais

Coordenadora
Técnico - Científico

Estagiário

Estrutura da ABIAD
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Diretoria
2018-2019

Presidente
Tatiana Pires

Herbalife

Vice-Presidente
Ary Bucione

DuPont

1º Secretario
Marcos Pupin

Nestlé

2º Secretario
Carlos Gouvea
CMW Saúde

1º Tesoureiro
Mariana Alegre

DSM

2º Tesoureiro
Rodrigo Garcia

Pfizer



Conselho Fiscal Efetivo
2018-2019

Conselho Fiscal Suplente
2018-2019

Cézar Couto
LightSweet

Fernanda Nogueira
Amway

Karina Costa
Tate & Lyle

Vinicius Pedote
Naturex

Luciano Cavinato
Sweetmix



Staff

ANDREA BAPTISTA
Assistente Executiva

GISLENE CARDOZO
Gerente Executiva

FERNANDO LOTTO
Consultor

KATIA SCHMIDER
Coordenadora Técnica

JULIA XAVIER
Estagiária



Empresas Associadas (2017 x 2018) 

52 55

5,4% de 

crescimento

Novembro 2017 Novembro 2018
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Quem Somos? 55 Empresas Associadas 



Quem Somos? 55 Empresas Associadas 



Nova Sede

• Vista Verde Offices:

Consolidação do novo 
endereço no estatuto

• Sala própria de reunião 
(15 pessoas) equipada 
p/ teleconferência

• Auditório (50 pessoas) 
já incluído no valor do 
condomínio

• Custo de Aluguel mais 
baixo



Resultados Jan-Nov/2018

Saldo Bancário: R$ 223.477,43
Aplicação: R$ 16.474,16
Total: R$ 239.951,59



Budget 2019

Total

1.328.400,00

1.133.473,17

16.500,00

178.426,83

TOTAL GERAL DE RECEITAS

TOTAL GERAL DE CUSTOS

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTO

RESULTADO



GTALERGÊNICOS

Atividades realizadas entre Janeiro – Novembro/18 

86 reuniões de 
trabalho

• 11 Reuniões ANVISA 
• 1 CP Suplementos
• 1 Check-List Enterais e Nutr. Infantil
• 1 Enterais
• 1 Probióticos
• 4 Rotulagem Nutricional
• 1 DICOL
• 1 Marcas
• 1 GTFL

98 Calls Conference

2 Reuniões Internacionais

292%
2018x2017

2017

95%
2018x2017

96%
2018x2017

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg_5XC_snQAhXIFJAKHRh0ACMQjRwIBw&url=http://mainecite.org/training/&psig=AFQjCNFft9CJESkVx_B6n0PdhAnZp03C-w&ust=1480369928004730
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifnJHN_cnQAhVFlpAKHat0C8oQjRwIBw&url=http://www.hcbc.com.tw/DynamicContent.aspx?id%3D6CABCAF5AD174229&psig=AFQjCNFft9CJESkVx_B6n0PdhAnZp03C-w&ust=1480369928004730
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwintp7y_snQAhVFEpAKHWciAnoQjRwIBw&url=http://sejogagalera.blogspot.com/2016/06/anvisa-concurso-ja-autorizado.html&psig=AFQjCNF7UX_3nDUFdZRzFz-7t5OoOD8Tsg&ust=1480372315771539
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifnJHN_cnQAhVFlpAKHat0C8oQjRwIBw&url=http://www.hcbc.com.tw/DynamicContent.aspx?id%3D6CABCAF5AD174229&psig=AFQjCNFft9CJESkVx_B6n0PdhAnZp03C-w&ust=1480369928004730


GTALERGÊNICOS

Atividades realizadas entre Janeiro – Novembro/18 

Submissão Documentos 
ANVISA

- Check List Enterais e Nut Infantil
- Suplementos 
- (CP 454, 456, 457 e 459)
- Consulta Pública CONITEC
- (63, 65 e 68)
- Considerações Guia Estab
- TPS – Rotulagem
- Guia Alimentar Infantil
- CP RDC 12 

Mais de  12 
contatos c/ 
potenciais 
associados

Estabelecimento Ferramenta Email MKT
Janeiro - Outubro/18:

257 comunicados
Mensal: 26 comunicados

500%
2018x2017

105%
2018x2017

20%
2018x2017



Participação em Feiras e Eventos - 2018

Abril /18 – Summit sbCTA
Suplementos  Alimentares

Junho/2018 IADSA  
Workshop Internacional 

Junho/2018 Fispal Tecnologia 
Mesa Redonda



Participação em Feiras e Eventos - 2018

Julho/2018 Reunião da Dicol

Aprovação Regulamentação Suplementos

Julho/18 – Congresso 
Multidisciplinar em Diabetes



Participação em Feiras e Eventos - 2018

Agosto/2018 Fisa  
Suplementos Alimentares

Agosto/2018 Simpósio Internacional  
Pharmacopeia USP



Eventos ABIAD – 2018 -

Outubro/2018 ABIAD/BMJ  
Perspectivas Cenário Pós-eleições





Eventos ABIAD – 2018 – WS Suplementos / Outubro
Objetivos:
▪ Angariar fundos para o GT de Suplementos 

Alimentares
▪ Reforçar a ABIAD como entidade-referência no 

Setor de Suplementos
▪ Trazer oportunidades para que empresas não 

associadas conheçam a ABIAD
▪ Educar outros SH de empresas associadas sobre 

o novo marco normativo (áreas de MKT, 
Qualidade, Etc)

Resultados:
▪ Mais de 100 participantes
▪ Presença da Gerente GGALI (ANVISA),  Dra. 

Thalita Antony
▪ Participação de 52% de não-associados
▪ 31 novas empresas participantes
▪ Patrocinadores



Eventos ABIAD – 2018 – WS Suplementos / Outubro



Workshop ABIAD - Missão, Visão e Valores



Rever e alinhar os

direcionadores estratégicos da

ABIAD (visão, missão e

valores), com base na

percepção de seus clientes.

Objetivo



EMPATIZAR

DEFINIR 

IDEALIZAR

PROTOTIPAR

TESTAR/
APRESENTAR

Preparação 
para Sprint

Alinhar os 
objetivos e o 
desafio

Entender o desafio e 
gerar insights

Analisar e interpretar as 
descobertas, e focar em um 
ponto do desafio

Imaginar e co-criar
soluções

Aplicar a criatividade e 
construir as melhores 
soluções

Rever, revisar e 
entregar os 
resultados

Modelo Design Thinking



28 pessoas

Entrevistamos

Anvisa
Outras 

Associações
Associados Prospects ABIAD

1 1 22 2 2



Equipe Multidisciplinar



Sugestão 

Final

Visão, Missão 

e Valores

Ser a principal referência do setor de alimentos para fins especiais
junto ao governo, setor produtivo, academia, consumidores,
profissionais de saúde e líderes de opinião conduzindo a todos
para um futuro sustentável para indústria e consumidores.

Somos reconhecidos por nossa interlocução junto aos órgãos
reguladores atuando de forma proativa, provocativa e
estratégica na identificação e execução de temas que impactam
as empresas associadas e consumidores, gerando
oportunidades para o setor.

Ética e transparência; Embasamento técnico e científico;
Colaborativa; Responsável; Sustentável; Inovadora; Equidade e
isonomia; Governança.



+

-
- +
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simplicidade

Ideias (Cocriadas) Relevante e Simples
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9b
1a

8a

5a6,2a



+

+

re
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simplicidade

Zoom Quadrante + Relevante e + Simples

Comunicação com 

frequência estabelecida 

para  prestação de contas, 

divulgação das atividades 

da ABIAD.

Newsletter

ABIAD ir de encontro dos 

associados e prospects 

para escutar e falar sobre 

a associação para 

funcionários

ABIAD on the road

Eventos com convidados 

para desenvolver 

networking entre os 

associados 

Eventos

Conjunto de position 

paper sobre temas 

importantes/relevantes 

para os associados

Quem sou eu?

Definir modelo de 

governança dos grupos de 

trabalho, diretoria, etc...

Comitê transversal.

Governança

Grupo estratégico 

(lideres) área regulatória 

principais temas e 

recomendações para 

diretoria.

Regulatório

Garantir acesso e 

participação de todos os 

associados nas reuniões. 

Independentemente da 

localização.

Reunião a 
distância



Consultoria em Relações Governamentais:
Atividades em 2018

Organização de Reuniões 
com o Setor e participação 

ativa; elaboração de 
relatóriosBoletins Informativos direto p/ os 

Associados (inicio em out/17):
- Agenda de autoridades
- Relatório DOU
- Alertas
- Agenda legislativa
- Weekly (em inglês e português)

Participação ativa nas 
reuniões dos GTs

Desenvolvimento de 
plano estratégico de 

relações governamentais

Braço da ABIAD em 
Brasília

Participação ativa nas 
reuniões de rotulagem; 

elaboração de Relatórios; 
Mapeamento dos PLs

Rotulagem

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0rK54-vVAhUb24MKHfCVDbcQjRwIBw&url=http://perolasdaestetica.com.br/2016/03/28/tudo-que-vc-precisa-saber-sobre-produtos-e-anvisa/&psig=AFQjCNFgdvmHv0ZBe_hoDxjZqtImnk2GEg&ust=1503523444880186


B a l a n ço  2 0 1 8

✓Contribuir para um ambiente regulatório favorável às operações das associadas da
ABIAD no Brasil; e

✓Contribuir para consolidar a posição da ABIAD como legítima representante dos
interesses do setor de alimentos para fins especiais perante os stakeholders do
Governo Federal e do Legislativo Federal.

Nossas atividades conjuntas permitiram estabelecer um canal de comunicação entre a liderança da entidade e os principais
tomadores de decisão de modo a FORTALECER A POSIÇÃO DA ABIAD E SUA REPUTAÇÃO ENQUANTO ENTIDADE ÉTICA E
RESPONSÁVEL e importante interlocutora no mercado nacional de alimentos.

Trata-se de ATIVO FUNDAMENTAL para os projetos em andamento.

Objetivos



B a l a n ço  2 0 1 8

▪ Regulação dos Suplementos Alimentares:  apoio direto ao engajamento da ABIAD com a Anvisa

→ Participação em reunião com Fernando Mendes

→ Pedido de manifestação oral da ABIAD na DICOL que aprovou a RDC de Suplementos 
Alimentares

→ Elaboração de infográfico para divulgação da nova regulação

→ Suporte na elaboração de questionamentos sobre os próximos passos

▪ Rotulagem nutricional de alimentos

→ Participação ativa nas Reuniões da Rede de Rotulam da Indústria  e representação da 
entidade no GT de Governo

→ Elaboração de propostas de estratégia de engajamento junto ao Executivo e o 
Legislativo

→ Atuação no Legislativo para a aprovação de texto convergente ao posicionamento da 
indústria

Agenda prioritária



B a l a n ço  2 0 1 8

Consultas públicas sobre fórmulas infantis

Identificação de stakeholders, agendamento e acompanhamento de reunião bem como elaboração de materiais 
preparatórios e de relatório.

→ Reunião com Artur Brito, presidente da CONITEC, com o Departamento de Assistência Farmacêutica do 
Ministério da Saúde (DAF/MS) e com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/MS)

Atuação para o PL 5230/2015 (Precificação de Fórmulas Infantis)

→ Indicação do deputado César Halum como relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da 
Câmara dos Deputados

→ Reunião com a assessoria do deputado para a apresentação de argumentos para o parecer 

→ Reunião com o presidente da CDC

→ Monitoramento permanente do cenário político e avaliação de risco de tramitação da matéria

▪ Monitoramento contínuo da estrutura institucional da Anvisa, como principal regulador do setor.

→Mapeamento das mudanças nos quadros da Anvisa

→ Participação em Seminários sobre Análise de Impacto Regulatório e em "DRs com setor regulado“ 

→ Eventos sobre Melhoria da Qualidade Regulatória e da Agenda Regulatória da Casa Civil e da CAMEX

Agenda prioritária



B a l a n ço  2 0 1 8

▪ 2 apresentações pelos Sócios Sênior da BMJ para o Conselho e para as associadas da ABIAD 

▪ Monitoramento das eleições e materiais analíticos dos resultados do 1º e do 2º turno

▪ Monitoramento dos stakeholders reeleitos no Congresso e envio de cartas de congratulações

Cenário político e econômico 2018-2019

▪ Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
Lei Nº 12.305/2010

▪ Implementação da Lei da Biodiversidade, Lei Nº 13.123/2015

▪ Negociação de acordos comerciais e política externa brasileira

Outros temas monitorados



8

0 2 4 6 8 10

Temas de Alta Relevância

Vigilância Sanitária Preço fixo

Perfis Nutricionais OGM

Alimentos para lactantes Tributário

Rotulagem

B a l a n ço  2 0 1 8 :  L e g i s l a t i vo

✓ Atuação direta nos temas de 
rotulagem nutricional e 
fórmulas infantis

✓ Monitoramento semanal da 
Agenda Legislativa

✓ Acompanhamento presencial 
das comissões e de audiências 
públicas, e apresentação de 
relatórios

✓ Alertas de movimentações de 
alta relevância

20

12

8

6

C l a s s i f i c a ç ã o d a s  
m a t é r i a s

Alta Média

Baixa Não especificada



Consultoria em Dados Econômicos de Mercado:
2018



Consultoria em Dados Econômicos de Mercado:
2018



Consultoria em Comunicação/PR:
Atividades em 2018

Participação ativa nas 
reuniões dos GTs

Desenvolvimento de 
plano estratégico de 

Comunicação/PR

Comitê de Comunicação 
Transversal

http://lvba.com.br/


Re l atór i o  C o n s o l i d ad o
2 0 1 7  ( J u l h o  a  D e z e m b r o )  e  2 0 1 8  ( J a n e i r o  e  O u t u b r o )

PUBLICAÇÕES

Impressos

Online

9

5 0

Tier 1

2.682.022 milhões 
PESSOAS IMPACTADAS

155

PUBLICAÇÕES

Impressos

Online

1 6

1 3 6

Rádio e TV
3

59

12.855.000 milhões
PESSOAS IMPACTADAS

Média 9,83 clipping / mês

Média 15,5 clipping/mês

Média 383.146 pessoas / mês
Média 1.285.500 pessoas / mês

Aumento de 
58% 

Aumento de 
235% 

http://lvba.com.br/


18 veículos prioritários (média 1,8 mês)

PALAVRAS CHAVE
Adoçantes

Suplementos Alimentares
Edulcorante

Açúcar
D I E T

probióticos
N u t r i ç ã o e n t e r a l

6 veículos prioritários (média 0,85 mês)

1 1

PALAVRAS CHAVE

Adoçantes

Suplementos Alimentares
E d u l c o r a n t e s

Açúcar D I E T
probióticos

N u t r i ç ã o e n t e r a l

Re l atór i o  C o n s o l i d ad o
2 0 1 7  ( J u l h o  a  D e z e m b r o )  e  2 0 1 8  ( J a n e i r o  e  O u t u b r o )



Entrevistas -3

15
Contatos Proativos

Solicitações de Imprensa

RELACIONAMENTOS

10

5

ENTREVISTAS

5 Entrevistas -3

56
Contatos Proativos

Solicitações de Imprensa

RELACIONAMENTOS

ENTREVISTAS

13

31

25

Re l atór i o  C o n s o l i d ad o
2 0 1 7  ( J u l h o  a  D e z e m b r o )  e  2 0 1 8  ( J a n e i r o  e  O u t u b r o )

Média 2,14 relacionamento / mês Média 5,6 relacionamento /mês

Aumento de 
160% 

http://lvba.com.br/


153.954Total de
impressões 118Total de

posts

Re l atór i o  L i n ke d I n
n o v e m b r o  2 0 1 7  a  o u t u b r o  2 0 1 8
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Re l atór i o  L i n ke d I n
n o v e m b r o  2 0 1 7  a  o u t u b r o  2 0 1 8

3.006Total de
engajamento 1.058Total de
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Re l atór i o  L i n ke d I n
n o v e m b r o  2 0 1 7  a  o u t u b r o  2 0 1 8

JANEIRO 2018

DESTAQUES 

SETEMBRO 2018

Divulgação Workshop Suplementos

3.978 IMPRESSÕES- – post orgânico

Semáforo nutricional em rótulos | Pesquisa IBOPE 

4.500 IMPRESSÕES- – post orgânico



AÇÕES REALIZADAS EM 2018:
• Consultas Públicas: Suplementos / Guia alimentar p/ 

Crianças < 2 anos / Padrão Microbiológico/ Guia de 
Probióticos / Guia de Estabilidade

• CODEX: GTNFSDU /GTFA/ GTFL
• ANVISA
• Fórmulas infantis X marcas
• FOP (TPS)
• Associações: ABIA / ANAD (aula 23° Congresso de Diabetes)-

Panorama Regulatório sobre Edulcorantes;
• Comunicação - LVBA: artigos sobre  Diabetes, Edulcorantes ,  

Estratégia de Inovação e Políticas Públicas
• Grupos de Trabalho: Probióticos / Edulcorantes / 

Suplementos / Rotulagem Nutricional;
• Barral Jorge: ações conjuntas

ABIAD - Área Técnica  
Coordenação – Kathia F. Schmider

Objetivo do prabalho da 
coordenação técnica: 

Subsidiar a associação nas 
discussões técnico-científicas 
relacionadas às questões 
regulatórias junto aos GT e SGT, 
participando de discussões com 
ANVISA, Ministério da Saúde , 
Institutos Científicos e Associações 
ligadas ao setor produtivo e suporte 
científico para as questões 
nutricionais pertinentes a área de 
atuação da ABIAD



PLANO DE TRABALHO 2019:

• Intensificar e planificar ações junto aos GT e SGTs : serão marcadas reuniões individuais 
com os coordenadores e vice-coordenadores para elencar os temas prioritários

• Continuidade ao processo de acompanhamento da legislação (PL, CP,  Guias, etc.) 

• Intensificação das ações junto a CODEX e Mercosul (inserção dos temas nos GTs e SGTs)

• Estreitar relacionamento com ANVISA e Ministério da Saúde e Instituições Científicas

ABIAD - Área Técnica  
Coordenação – Kathia F. Schmider



Grupos de Trabalho – Janeiro a Outubro 2018

GTALERGÊNICOS

SUPLEMENTOS ALIFINS

EDULCORANTES

SGT Enterais

SGT Infantis

SGT Funcionais

PROBIÓTICOS

SGT Extratos

SGT Aminoácidos

SGT Aditivos

ROTULAGEM
NUTRICIONAL

6 Reuniões

4 Reuniões

9 Reuniões

3 Reuniões

2 Reuniões

3 Reuniões

2 Reuniões

3 Reuniões

COMUNICAÇÃO

3 Reuniões

LOGÍSTICA
REVERSA
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Grupos de Trabalho Jan/Outubro -2018

SUPLEMENTOS

SGT Extratos

SGT Aminoácidos

SGT Aditivos

COORDENADORA
Fernanda Nogueira

Amway

VICE-COORDENADORA
Karina Silva 

Amway

COORDENADORA
Fernanda Nogueira

Amway

VICE-COORDENADOR
Vinicius Pedote

Naturex

COORDENADORA
Helena Tavares

Ajinomoto

VICE - COORDENADORA
Mariana Pimentel

Iridium Labs

COORDENADORA
Fabiana Chebel

Ajinomoto

PROBIÓTICOS COORDENADORA
Carolina Zago

DuPont

VICE - COORDENADORA
Michele Carmona

Coca-Cola

VICE-COORDENADORA
Gabriela Nogueira

RB
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GT Suplementos Alimentares  
Coordenação – Fernanda Nogueira
Vice-Coordenação – Karina Silva

Objetivo: 
Continuar influenciando a ANVISA para garantir a adequação da nova regulação de Suplementos Alimentares no Brasil 

conforme os desafios ainda existentes para o setor e as tendências científicas e regulatórias internacionais

Desafios:

o Critérios para a elaboração de
especificação para os constituintes que
não tem especificação publicada em
referências reconhecidas;

o Guia de Estabilidade;
o Requisitos para probióticos;
o Ações pós-mercado;
o Suplementos para crianças;
o Uso de Extratos vegetais em suplementos.

Plano de trabalho 2019: 
• Criação do sub-grupo de trabalho de suplementos

para crianças;
• Nova versão da Pesquisa sobre o hábito de consumo

de suplementos alimentares no Brasil;
• Continuação de trabalhos específicos com os grupos

de Probióticos*e Extratos*;
• Contribuição para o Guia de Estabilidade para

Alimentos referentes a Suplementos;
• Continuação do dialogo com a ANVISA sobre os

critérios para a elaboração de especificação para
constituintes e possível parceria com a USP para
elaboração de monografias para constituintes.

* temas com sub-grupos específicos e que devem continuar como prioridades para o GT
Suplementos Alimentares



Objetivo:
Subsidiar e Contribuir com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na tratativa de 

Aminoácidos (AA) na regulamentação de suplementos alimentares do Brasil 

SGT Aminoácidos  
Coordenação – Helena Tavares
Vice Coordenação – Mariana Pimentel

DESAFIO:
- Definição de estratégia para aprovação de uso de alegações de aminoácidos em suplementos.

AÇÕES 2018:
- Atuação para reforço do embasamento técnico-científico para inclusão dos aminoácidos e/ou alteração de limites de uso 

que possam não estar atendendo ao mercado durante o processo de Consulta Pública
- Racional de Segurança da Beta-Alanina;
- Racional de Segurança da L-Teanina;
- Inclusão de Fontes Alternativas de L-Cisteína e Arginina;
- Proposta de Claim Geral (Aminoácidos) e Específico (Arginina);
- Endereçamento de pequenas sugestões e dúvidas;

- Resultado da Consulta Pública com a inclusão de 21 aminoácidos na Lista Positiva >> 88% de Aceitação do Pleito ABIAD
- Racional de Segurança do Limite Máximo de Uso aceito para a maioria dos aminoácidos (com exceção da Glutamina, Taurina e L-Carnitina)



PLANO DE TRABALHO 2019:

• Agendar uma reunião na ANVISA para discutir quais são os gaps técnicos para aprovação das solicitações da ABIAD;
• Avaliar um workshop técnico com a ANVISA; 
• Manutenção do SGT para monitoramento do mercado e para continuar endereçando os gaps técnicos;
• Trabalhar no embasamento técnico para defesa das contribuições não contempladas na publicação da Norma de acordo com a 

necessidade do setor.
• Avaliação e Revisão de como os aminoácidos são considerados em legislações internacionais.

SGT Aminoácidos  
Coordenação – Helena Tavares
Vice - Coordenação – Mariana Pimentel



Objetivo: 
Fortalecer participação na reunião do Mercosul e do CODEX (GTFA).

Desafios:
Endereçar os principais pontos de interesse 

das associadas nas reuniões em questão.

✓ //

Plano de trabalho ABIAD 2019:
Atuar ativamente na revisão da lista geral de 

aditivos que está sendo discutida no Mercosul. 
Manter atuação nas discussões do CODEX GTFA. 

SGT Aditivos   
Coordenação – Fabiana Chebel
Vice-Coordenação – Michele Carmona



Objetivo: 
Continuar influenciando a ANVISA para conseguir um melhor entendimento sobre o uso de Extratos 

Botânicos em suplementos e mais extratos vegetais aprovados como constituintes.

Desafios:
• Inclusão de mais extratos botânicos na lista positiva

de constituintes da nova legislação de Suplementos
Alimentares.

GT Suplementos Alimentares – SGT Extratos 
Coordenação – Fernanda Nogueira
Vice-Coordenação – Vinicius Pedote

Atividades realizadas em 2018: 
• Participação do Prof. João Ernesto Carvalho 

(Unicamp) no workshop da IADSA em Londres.
• Inclusão de constituintes para Suplementos 

Alimentares, publicados na IN 28/2018

Plano de trabalho 2019: 

• Apresentação do Professor João Ernesto sobre o
Workshop de Botânicos da IADSA;

• Definição de estratégia e novo plano de ação para
melhorar o entendimento da ANVISA sobre o uso de
Extratos em Suplementos;

• Colaboração com a ANVISA para melhoria dos
mecanismos para aprovação de Novos Ingredientes e uso
de especificações de fabricantes no processo.



Objetivo: 
Garantir inclusão de probióticos na legislação de suplementos alimentares e alimentos contribuir 

com ANVISA na criação de um regulamento claro, justo e que traga transparência e segurança 
regulatória ao setor de alimentos com probióticos. 

Desafios:

✓ Eliminar insegurança regulatória
✓ Requisitos para claim geral x claim 

específico
✓ Guia para avaliação de probióticos
✓ Lista positiva de cepas

Plano de trabalho ABIAD 2019:

✓ Contribuições para a finalização do Guia de 
avaliação de probióticos

✓ Identificação de profissional para apoiar 
posição do setor produtivo

✓ Monitoramento do andamento dos processos 
envolvendo probióticos

✓ Requisitos de etabilidade
✓ Probióticos no Codex

GT Probióticos  
Coordenação – Carolina Zago
Vice-Coordenação – Gabriela Dias Nogueira



Grupos de Trabalho em 2018

ALIFINS SGT Infantis

COORDENADOR
Cibele Costa

Danone

VICE-COORDENADOR
Carlos Gouvea
CMW Saúde
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Objetivo: 
Construir um Grupo de Trabalho na ABIAD que participe ativamente e seja influenciador frente aos 

principais stakeholders.

Desafios:

✓ PL – incorporação de fórmulas infantis 
dietoterápicas no SUS

✓ Nova proposta MS - Guia alimentar para 
crianças menores de 2 anos

✓ Legislação atual - diluição de fórmulas 
infantis a 70°C

✓ Novo WOW da Anvisa para registros –
aumento do tempo de registro e exigências

Plano de trabalho ABIAD 2019:

✓ Liderar e acompanhar o andamento das discussões 
sobre o PL de incorporação

✓ Acompanhar andamento das discussões sobre o guia 
alimentar para crianças < 2 anos

✓ Influenciar para mudança da legislação sobre 
diluição a 70°C

✓ Participar ativamente das discussões sobre o guia de 
estabilidade e novo WOW Anvisa – redução de 

tempo de registro de alimentos infantis

GT Nutrição Infantil   
Coordenação: Cibele Costa
Vice-Coordenação: Carlos Gouveia 



Grupos de Trabalho em 2018

ALIFINS SGT Infantis

COORDENADORA
Thelma Moya 

Abbott

VICE-COORDENADOR
Renata Delavy

Danone
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Objetivo: 
Construir um Grupo de Trabalho na ABIAD que participe ativamente e seja influenciador frente aos 

principais stakeholders.

Desafios:

✓ Novo WOW da Anvisa para registros –
aumento do tempo de registro e 

exigências

✓ Nova legislação de alimentos enterais 
em período de adequação – não traz 

requisitos claros para fórmulas 
pediátricas

Plano de trabalho ABIAD 2019:

✓ Participar ativamente das discussões sobre o 
guia de estabilidade e novo WOW Anvisa –
redução de tempo de registro de alimentos 

enterais.

✓ Retomar GT para discussão de requisitos para 
fórmulas pediátricas – alinhamento com Anvisa

GT Enterais   
Coordenação: Thelma Moya
Vice-Coordenação: Renata Delavy



Grupos de Trabalho em 2018

EDULCORANTES

COORDENADOR
Eduardo Silva

Coca-Cola

VICE-COORDENADORA
Talita Andrade

Brasil Kirin
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Objetivo:
Defesa da segurança de uso dos edulcorantes e como ferramenta para redução de açúcar, elaborar 

conteúdo para suportar a ANVISA em questões regulatórias dos edulcorantes. Realizar agenda 
positiva, criar Plano de Comunicação e elaborar posicionamento de defesa. 

Desafios
✓ Falta de dados de exposição aos edulcorantes,

principalmente para crianças;
✓ Preocupação sobre possível aumento de consumo de

edulcorantes pela população geral;
✓ Falta de entendimento sobre os critérios regulatórios para

avaliação toxicológica de edulcorantes, mesmo no meio
acadêmico e profissionais de saúde.

✓ Informações frequentes e diversas na mídia sobre
edulcorantes.

✓ Expectativa publicação Guidelines WHO NUGAG
(recomendações de ingestão)

✓ Alguns países, por influência do modelo de perfil
nutricional da PAHO, têm proposto restrições para
edulcorantes nas discussões de rotulagem nutricional.n

Plano de trabalho ABIAD 2019
✓ Continuar com os trabalhos para a condução da pesquisa sobre

consumo de edulcorantes
✓ Definição de escopo de acordo com expectativa da ANVISA.
✓ Fechar contrato com consultoria para realizar a avaliação de

exposição;
✓ Rateio dos custos e busca de parcerias.

✓ Fazer a defesa dos edulcorantes na discussão com a ANVISA e
demais países da América Latina de Front-of-Pack.

✓ Junto com o novo GT Comunicação, criar Plano de Comunicação e
elaborar agenda positiva para defesa técnica dos edulcorantes na
mídia. Advocacy.

✓ Criar e executar Plano Advocacy Guideline WHO NUGAG.

GT Edulcorantes  
Coordenação – Eduardo Silva
Vice-Coordenação – Talita Andrade



Grupos de Trabalho em 2018

COORDENADORA
Thaise Mendes

Herbalife

VICE-COORDENADORA
Helena Tavares

Ajinomoto

ROTULAGEM
NUTRICIONAL
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Objetivos:
Captar e defender as necessidades dos associados, frente às questões relacionadas à Rotulagem Nutricional de 
Alimentos, contribuindo e participando ativamente dos trabalhos da REDE (capitaneado pela CNI);  bem como, 

monitoramento, acompanhamento e abertura de pautas para discussões e definições, sobre os demais 
projetos que integrem o assunto de rotulagem e que estejam tramitando no governo.

Desafios ABIAD 2019:
• FOP (através da REDE) 

• Monitorar o AIR ANVISA,
• DICOL, 
• Stakeholders internacionais, 
• Propostas inovadoras (Racaton - CNI),
• Garantir que os interesses dos associados da ABIAD 

estejam cobertos nos posicionamentos da Rede 

• LESGILATIVO 
• Monitorar PLs que tenham relação com o tema 

Rotulagem 
• Engajar em discussões/ audiências publicas, que 

tenham relação com o tema 

Plano de trabalho ABIAD 2019:
• Contribuições técnicas nos trabalhos da REDE

• Trabalho sobre as Exceções 
• Monitoramento Legislativo 

• PL 5522/16, PLS 489
• Planilha de Monitoramento Rotulagem p/ Anvisa
• Sugestão: Incluir PL sobre rotulagem de fenilalanina

• Desenvolvimento de Stakeholders e Speakers
• Participação em congressos (SBAN, ANAD) 
• ABIAD participa no Grupo dos 8 (Governança – REDE):

• Validação de Estratégia, Materiais e Orçamento. 
• Ativação do Plano de ação de Relacionamento c/ o 

Governo

• Mapeamento global de legislações e recomendações em 
rotulagem (incluindo FOP) ao redor do mundo: obj-> 
identificar  tendências e entender oportunidades

GT Rotulagem Nutricional  
Coordenação: Thaise Mendes 
Vice-coordenação: Helena Tavares 



Grupos de Trabalho em 2018

GTALERGÊNICOS

COMUNICAÇÃO
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GT Comunicação

Objetivo: 
Permitir maior envolvimento das empresas associadas para que informações relevantes para o setor circulem
amplamente e de forma democrática a fim de colaborar com o trabalho de comunicação da associação e,
consequentemente, de suas associadas.

Desafios:

• Participação e engajamento das empresas 
associadas 

• Alinhamento de mensagens chaves para 
que a visão das empresas associadas e da 
associação possam convergir para um 
trabalho único e coeso. 

Plano de trabalho 2019:

• Manter periodicidade das reuniões;
• Desenvolver um plano de comunicação para

desmistificar alguns pontos sensíveis como, por
exemplo, edulcorantes, rotulagem nutricional e
suplementação alimentar.

• Criar uma agenda positiva de temas de interesse da
associação;



Grupos de Trabalho em 2018

GTALERGÊNICOS

LOGÍSTICA
REVERSA
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GT Logística Reversa

Objetivo: 
Internalizar e definir a estratégia dos associados em relação ao Programa Nacional de Logística Reversa.

Desafios:

• Ações Civis Públicas – MP Mato Grosso do 
Sul. 

• Acompanhar e monitorar as ações de 
outros estados.  

Plano de trabalho 2019:

• Avaliação e acompanhamento das audiências.
• Avaliação da participação em projetos de coalizão.
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Planejamento para 2019: 
Proposta de plano de trabalho
❖ Revisão Estatuto 

❖ Participação em Feiras e Congressos p/ 2019 

❖ (ITAL, FISPAL, VITAFOODS, FOOD Ingredients, CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR EM DIABÉTES,

GANEPÃO, ILSI, SBAN)

❖ Fortalecer e trabalhar todos os GTs de trabalho estabelecidos, desenvolver o GT de Logística Reversa.

❖ Realização sobre Pesquisas com consumidores (Edulcorantes e Suplementos) – sem previsão no orçamento.

❖ Continuar fortalecendo a imagem da ABIAD frente aos principais steakholders. 

❖ Fortalecer o relacionamento da ABIAD c/ Ministérios e Legislativo. 

❖ Aplicar a estratégia da Cocriação da Missão, Valores e Visão.

❖ Desenvolvimento de outros canais de comunicação.



Confraternização – Final de Ano



• Assembleia Geral Extraordinária 11/10/18
• Ações Civis Públicas que a ABIAD recebeu do 

MP do Mato Grosso do Sul.





Informações Gerais

PNRS

Sistema de Logística Reversa 

Acordo Setorial de Embalagens

Judicialização 

Fabricio Soler
fabriciosoler@felsberg.com.br

mailto:fabriciosoler@felsberg.com.br
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• Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);

• Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

• Obrigação de implementar, estruturar e operacionalizar sistema de logística reversa
(SLR):

✓ Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (setor empresarial);
✓ Viabilizar o retorno e a destinação final ambientalmente adequada dos produtos

após uso / consumo;
✓ Extensão do SLR a outros produtos e embalagens está condicionada à viabilidade

técnica e econômica;
✓ Rol exemplificativo de medidas: compra de produtos e embalagens usadas, PEVs e

parceria com cooperativas de catadores(as) de materiais recicláveis;

• Atribuições individualizadas e concatenadas de usuários / consumidores;
comerciantes e distribuidores; e fabricantes e importadores.
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• Instrumentos para implementação do SLR
✓ Acordo setorial;
✓ Regulamento expedido pelo Poder Público;

✓ Termo de compromisso.

• Edital de Chamamento MMA 02/2012: chamou fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de embalagens e de produtos comercializados em
embalagens;

• Embalagens que compõem a fração o seca dos resíduos sólidos urbanos ou
equiparáveis, exceto aquelas classificadas como perigosas pela legislação brasileira;

ACORDO SETORIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA 
DE EMBALAGENS EM GERAL
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Estrutura do Acordo Setorial

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES (Coalizão, Capacitação de Coop., etc.)
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
CLÁUSULA TERCEIRA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA UNIÃO
CLÁUSULA QUINTA – DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DOS FABRICANTES E IMPORTADORES DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS EM EMBALAGENS
RESPONSABILIDADES DOS FABRICANTES E IMPORTADORES DE EMBALAGENS
RESPONSABILIDADES DOS DISTRIBUIDORES E COMERCIANTES
DA PARTICIPAÇÃO DOS TITULARES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS METAS
CLÁUSULA OITAVA – DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DOS CATADORES
CLÁUSULA NONA - DA COMUNICAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA - DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA, VIGÊNCIA E RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REVISÃO DO ACORDO SETORIAL E ALTERAÇÃO DAS EMPRESAS E DAS ASSOCIAÇÕES
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Obs.: Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes ficam responsáveis pela realização do SLR no limite da proporção dos produtos
que colocarem no mercado interno, conforme metas progressivas, intermediárias e finais.
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Coalizão

Fase 1 e Fase 2

Projeto(s) de logística 
reversa

Governança
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“Decreto da Isonomia”
Decreto Federal 9.177/2017

Art. 1º Este Decreto estabelece normas para assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das
obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes de produtos,
seus resíduos e suas embalagens sujeitos à logística reversa obrigatória.

Art. 2º Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de produtos, seus resíduos e suas
embalagens aos quais se refere o caput do art. 33 da Lei nº 12.305/2010, e de outros produtos, seus resíduos ou
suas embalagens objeto de logística reversa na forma do § 1º do referido artigo, não signatários de acordo
setorial ou termo de compromisso firmado com a União, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, consideradas as mesmas obrigações imputáveis aos signatários e aos aderentes de acordo
setorial firmado com a União.

§ 1º As obrigações a que se refere o caput incluem os dispositivos referentes às etapas de operacionalização, aos
prazos, às metas, aos controles e aos registros da operacionalização dos sistemas de logística reversa, aos
planos de comunicação, às avaliações e aos monitoramentos dos sistemas, às penalidades e às obrigações
específicas imputáveis aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes.



Compliance, 
Riscos e 

Penalidades
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Sistema de Logística Reversa

• Tema de abordagem local e internacional (reciclagem, plástico, poluição dos mares, efeito
China, saneamento, saúde pública, etc.);

• Compliance / Conformidade Legal;

• Relações comerciais tem por premissa o cumprimento da legislação ambiental;

• Importância da solução coletiva - conjunto de empresas X medida individual (CNPJ) para
estruturação do SLR;

• SLR passou a ser condicionante - exigência técnica - de licenciamento e de renovação de
licença de operação (LO);

• Judicialização, controle de órgãos ambientais, Ministérios Públicos, sociedade civil, etc.
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Penalidades

Art. 61.(...) Multa de R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

VI - deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a
produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar
a lei ou ato normativo;

XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos
termos da Lei no 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas
estabelecidas para o referido sistema;



Judicialização
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Contexto Judicial da Matéria

1 Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada “ACP São Paulo”
Objeto: Buscar a revisão do Acordo Setorial, firmado no dia 25.11.2015 entre a União e parcela do setor empresarial com o objetivo de
implementar o Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral. Busca-se com essa ação, em suma, que sejam estabelecidas
expressamente no acordo as responsabilidades das Rés e que sejam excluídas do termo as obrigações imputadas aos catadores, cooperativas de
catadores, à indústria de reciclagem e aos entes federais e municipais.

1 Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter Liminar “ACP Porto Alegre”
Objeto: ressarcimento ao Erário Público Municipal pelas despesas decorrentes das ações relacionadas à recuperação de embalagens por meio da
coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis e ao apoio técnico e logístico que o Município vem prestando às Cooperativas de Catadores;
execução de ações efetivas voltadas ao aparelhamento e à capacitação das Cooperativas que integram a coleta seletiva e realizam a triagem dos
materiais recicláveis, cumprindo as obrigações previstas no Acordo Setorial de embalagens. No entender do MPRS o Município de Porto Alegre
vêm assumindo quase que com exclusividade todas as despesas para a efetiva implantação da coleta seletiva e aparelhamento das Unidades de
triagem de resíduos sólidos com potencial reciclável.

1 Inquérito Civil Ambiental da Promotoria de Justiça de Estado do Mato Grosso do Sul (“MPMS”)
Objeto: Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul para apurar eventuais irregularidades envolvendo o
descarte e estocagem de embalagens de vidro, sem observância da logística reversa, no âmbito do município de Campo Grande/MS.
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Mato Grosso do Sul

81 Ações Civis Públicas com Pedido de Tutela Provisória “ACPs Mato Grosso do Sul”
Objeto: Impor obrigação de fazer consistente em determinar que as rés venham a proceder o recolhimento, a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos e disposição final adequada dos rejeitos de todas as embalagens de cada setor - plástico, papel e papelão, alumínio, aço e
vidro - que não venham a ser comercializadas pelo sistema municipal de gestão de resíduos sólidos e seus parceiros (cooperativas), no prazo de
30 dias, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais); pagamento dos danos ambientais pretéritos pela não implementação de
sistema de logística reversa de embalagens nos municípios sul-mato-grossenses; pagamento dos danos ambientais até que haja efetiva
implementação desse sistema; pagamento dos danos ao erário municipal.

• 24 ACPs “em andamento”;

• Despachos determinando agendamento de audiências;

• Audiências de conciliação redesignadas;

• Agenda de reuniões com os magistrados;

• Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
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