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ATA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS E CONGÊNERES - ABIAD 

24 DE NOVEMBRO DE 2020 
CNPJ 57.003.667/0001-65 

 
 

Aos 24 dias do mês de novembro de 2020, foi realizada virtualmente, a Assembleia Geral 
Extraordinária, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e 
Congêneres – ABIAD, devidamente convocada por edital nos termos do estatuto social, no dia 
6 de novembro de 2020. 
 
Tatiana Pires submeteu à apreciação dos presentes a matéria constante da ordem do dia: 
 

1. Introdução:  

• Estrutura ABIAD – Indicação da Diretoria para posições em aberto. 
2. Novos Associados.  
3. Prestação de Contas: 

• Atualização dos números da ABIAD; 

• Sala 216 - Alanur; 

• Logística Reversa – proposta de rateio; 

• Proposta de correção do índice inflacionário a ser aplicado nas mensalidades; 

• Resultado do trabalho das consultorias de relações governamentais, dados de 
mercado e comunicação/PR. 

4. Atividades ABIAD: 

• GTs e SGTs: atualização dos trabalhos. 

• Planejamento Estratégico. 
5. Outros temas de interesse. 

 
 
1. Introdução  

 

• Estrutura ABIAD – Indicação da Diretoria para posições em aberto 
 

Após as boas-vindas e uma breve introdução, Tatiana da Costa Raposo Pires, atual 
presidente da ABIAD, declarou aberta oficialmente a Assembleia e anunciou a sua 
renúncia ao cargo, uma vez que ela aceitou uma proposta para trabalhar fora do país, 
ficando assim impossibilitada de seguir com as suas atribuições na associação. 

 
Em seguida, Antonio Marcos Pupin também anunciou a sua renúncia ao cargo de 
Diretor Adjunto I, uma vez que encerra suas atividades na empresa Nestlé, onde 
trabalha atualmente. 
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Desta forma, foi apresentada uma proposta de formação da nova diretoria, que foi 
submetida à apreciação e votação da Assembleia Geral: 

 

Rodrigo Edgard Garcia da Silva Presidente GSK 

Karina Contis Costa Vice-presidente Tate & Lyle 

Vinicius Pedote Diretor Financeiro I Coca-Cola 

Thaise Maria Nogueira Mendes Diretora Financeira II Herbalife 

Erika Carvalho Diretora Adjunta I Nestlé 

Carlos Gouvêa Diretor Adjunto II CMW 

 
O Conselho Fiscal Efetivo, por contar com um número de 3 suplentes, permanece com 
a mesma composição, ou seja, com Fernanda Simon Paim Nogueira, da Amway e 
Helena Fernandes Martins Tavares, da Ajinomoto.  

 
Os nomes dos suplentes são: Cezar Couto, da Lightsweet, Luciano Cavinato, da 
Sweetmix e Leonora Coimbra Rodrigues, da Cosmed/Hypera. 

 
A proposta da nova diretoria foi aceita pela Assembleia Geral sem comentários ou 
objeções. 

 
Tatiana Pires passou então a palavra ao novo Presidente, Rodrigo Garcia, que 
discursou brevemente a respeito de seu mandato, suas expectativas e planos para a 
associação, recordando importantes conquistas alcançadas nos últimos anos. 

 
Em seguida, cada um dos membros também discursou sobre a nova conformação e 
desafios para o futuro no exercício de suas novas atribuições. 

 
Também foi relembrada a composição do staff para os associados, bem como para que 
os recém chegados tenham conhecimento das pessoas que hoje fazem parte da 
ABIAD. 

 
2. Novos Associados 

 
A ABIAD conta atualmente com 59 empresas associadas e mais recentemente,  
juntaram-se à associação as empresas Beneo e o Grupo Hinode, que receberam as boas-
vindas. 
 

3. Prestação de Contas  
 

• Atualização dos números ABIAD 
 

Gislene Cardozo, Diretora Executiva, comentou que este ano foi bastante desafiador e 
que até o mês de março foram realizadas reuniões presenciais, porém, com a chegada 
da pandemia do Covid-19, foi necessário fazer ajustes no plano que havia sido 
estabelecido para 2020, além de haver uma migração para as reuniões virtuais. Foram 
realizadas 276 reuniões de trabalho (aumento de 175%); 22 reuniões com a Anvisa 
(aumento de 157%) e mais de 11 contatos com potenciais associados (aumento de 
122%). 
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A ABIAD realizou vários webinars, com a Anvisa, a BMJ, a LVBA e a Websetorial sobre 
temas de interesse das associadas, com impacto em mais de 240 pessoas, uma vez 
que este tipo de evento alcança associados de outros estados brasileiros, permitindo 
uma participação maior. 

 
A associação também esteve presente em eventos do setor, tanto promovidos por 
empresas associadas, como outros do mercado, como a Fisa, a FCE Sessions e o  
NIS - Nutra Ingredientes Summit, tendo impactado aproximadamente 1.200 pessoas. 

 
Gislene destacou as principais ações demandadas pela pandemia: carta às associadas 
sobre a essencialidade do portfólio da ABIAD; participação no comitê de crise da 
GGALI e no planejamento com o Ministério da Cidadania para o auxílio à população 
idosa durante a pandemia. 

 
A associação trabalhou com os associados e seu staff, diretoria e parceiros, que 
fizeram parte da ação com doações aos ILPIs – Institutos de Longa Permanência de 
Idosos, sendo mais de 300 quilos de álcool em gel, 12.000 unidades de produtos 
enterais e suplementos, 3 toneladas de alimentos, entre outros. 

 
A segunda pesquisa sobre o consumo de suplementos alimentares e o consumo 
durante a pandemia foram concluídas. Em relação a 2015 houve crescimento de 10% 
sobre o consumo de suplementos com 59% dos lares brasileiros consumindo algum 
tipo de suplemento. 

 
Houve posicionamento por meio de uma carta aberta sobre a atualização do Guia 
Alimentar Brasileiro, declarando o apoio ao progresso da ciência e o diálogo entre os 
diversos setores para a atualização e ampliação das recomendações nutricionais do 
guia. 

 
Gislene compartilhou com todos a campanha de comunicação sobre edulcorantes, cujo 
mote foi “Adoçantes são seguros. Fato!”, que envolveu vídeos, webinar e ações nas 
mídias sociais, voltados a consumidores, profissionais de saúde e imprensa. Constata-
se que há muita desinformação e fake news a respeito do tema e abordar o assunto 
com base em ciência e fatos é fundamental para combatê-los. 

 
Em seguida, Fabrício Soler, da Felsberg Advogados foi convidado a prestar alguns 
esclarecimentos sobre o tema da logística reversa. Ele explicou que foram ajuizadas no 
Mato Grosso do Sul 133 Ações Civis Públicas, em face de cerca de 50 entidades 
setoriais, que assinaram e não assinaram acordo setorial para implementar o sistema 
de logística reversa de embalagens. As ações pediam a implementação do sistema, 
reparação de dano ambiental e ressarcimento aos municípios sul mato-grossenses, 
entendendo o Ministério Público que esta deveria ser uma obrigação do setor 
empresarial. 

 
A Felsberg vem trabalhando em uma solução que buscou harmonizar o 
encaminhamento e minimizar o passivo, sendo um grande desafio lidar com muitas 
ações judiciais. 
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O trabalho resultou em um termo de autocomposição em que a ABIAD assume o 
compromisso de orientar as suas associadas com relação ao decreto 15.340 (de 
dezembro de 2019), que regulamenta o sistema de logística reversa no estado do Mato 
Grosso do Sul. 

 
O papel da ABIAD para fins do termo, cujo objetivo é excluir a associação das Ações 
Civis Públicas, é orientar quanto às obrigações de logística reversa, demonstrar isso 
em um procedimento específico e depois, apresentá-lo ao Ministério Público, 
juntamente com uma lista de empresas que receberam e que aderiram ao sistema do 
Mato Grosso do Sul. 

 
O Ministério Público renunciou ao discurso de passivo ambiental e ressarcimento de 
municípios e reconheceu que o papel das entidades é de mero apoio, não tendo a 
obrigação de implementar o sistema de logística reversa, sendo este unicamente das 
empresas. Assim, o acordo já foi enviado e deve ocorrer a sua validação em duas 
semanas; depois da homologação pelo Ministério Público e a validação pelo Poder 
Judiciário, haverá um prazo para a ABIAD apresentar as informações. 

 
Fabrício alertou que no dia 3 de dezembro de 2020, entra em vigor o decreto o 10.388, 
que trata do sistema de logística reversa de medicamentos e como a associação reúne 
também empresas que atuam neste setor, estas devem se mover para cumprir suas 
determinações. O tema da logística reversa está sendo tratado também em outros 
estados e, além da atuação do Ministério Público, o Paraná, por exemplo, estuda 
regulamentação específica, assim como foi feito em São Paulo, condicionando a 
renovação da licença de operação dos fabricantes à estruturação do sistema de 
logística reversa. 

 

• Finanças ABIAD 
 
Karina Costa comentou sobre os resultados de 2020, até o momento, explicando que, 
conforme planejado, a saúde financeira da associação é positiva e este ano houve 
economias em função da diminuição de gastos com viagens, por exemplo. Ela 
destacou que a inadimplência foi baixa, a ABIAD contornou a questão e apresentou o 
resultado planejado e realizado das receitas e despesas da associação no período de 
2020, até o mês de novembro. 

 
✓ Sala 216 

 
Foi informado por ela que a ALANUR, que dividia a utilização das salas com a 
ABIAD, no condomínio Vista Verde Offices, onde está localizado o escritório, 
deixará a sala 216 no final do mês de dezembro. 

 
A ABIAD é responsável pela sala 215 e a ALANUR, pela 216. Como objetivo de 
manter a estrutura atual, foi proposto aos associados que a ABIAD assumiria os 
custos da sala 216, totalizando um custo mensal em aluguel de R$ 5.420,00. 
 
Nenhuma objeção foi feita e a manutenção das salas 215 e 216 pela ABIAD foi 
aprovada. 
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• Logística Reversa – proposta de rateio 
 

Karina destacou que houve gastos extras com honorários advocatícios, gerados pela 
necessidade de defesa da ABIAD junto ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul e 
elaboração do termo de autocomposição, cujo objetivo é a retirada da associação do 
polo passivo das 133 Ações Civis Públicas. 

 
Desta forma, propõe-se um rateio no valor total de R$ 800,00 por empresa, a serem 
pagos por todos os associados, conforme artigo 11, item F, do Estatuto Social vigente. 
O valor será cobrado a partir de janeiro de 2021.   

 
Os representantes das empresas foram questionados sobre ter alguma objeção ou 
comentário a respeito do rateio. Como não houve qualquer manifestação, este foi 
aprovado. 

 

• Proposta de reajuste pelo índice inflacionário a ser aplicado nas mensalidades 
associativas 

 
Vinicius Pedote apresentou o orçamento para 2021, ressaltando que todo o controle e 
gerenciamento financeiro da associação está disponível para qualquer associado que 
tenha interesse em conhecê-los. 

 
Ele explicou sobre o item investimento, que se trata de uma reserva financeira para 
algumas ações que serão mantidas, como o patrocínio do Brasil Processed Food, do 
Ital; algumas atividades com a ALANUR, rede rotulagem ou impostos que podem gerar 
gastos extras. 

 
Sobre as receitas, Vinicius explicou que apesar de ter havido aumento no número de 
associados, as mensalidades não foram reajustadas desde 2018, mesmo a associação 
pagando seus fornecedores e funcionários com reajustes anuais. Isso culminou num 
déficit de mais ou menos R$ 200.000,00, conforme a projeção do orçamento 
apresentado para 2021. 
 
A proposta é que haja ajustes anuais e, considerando a inflação desde 2018, temos 
10,61%. Porém, será aplicado o índice de 10% sobre as mensalidades associativas 
pagas pelas empresas, com início em 2021. Desta forma, o orçamento 2021 fica em 
superávit, propiciando que a associação mantenha todas as suas atividades 
planejadas. 

 
Outro ponto ressaltado por Vinicius foi a importância de que os participantes presentes 
na Assembleia colaborem transmitindo estas informações dentro de suas empresas e 
que a ABIAD está disponível para fornecer quaisquer esclarecimentos necessários. 

 
Tendo submetido o tema à apreciação e votação de todos, não houve nenhuma 
objeção quanto ao aumento ou menção contrária, e a proposta foi aceita. 
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Em seguida, Gislene explicou que a consultoria em relações governamentais, BMJ, é 
parceira da ABIAD e contribui com boletins informativos, relatórios, alertas, agenda 
legislativa; participa ativamente nos grupos de trabalho, desenvolve o plano estratégico 
de relações governamentais e representa a associação em Brasília. 
 

• Resultado do trabalho das consultorias de relações governamentais, dados de mercado 
e comunicação/PR 
 
Dhiogo Pascarelli, da BMJ, seguiu comentando que a consultoria tem como principais 
objetivos: 
 
➢ Contribuir para um ambiente regulatório favorável ao setor de alimentos para fins 

especiais no Brasil; 
➢ Reforçar a posição da ABIAD como entidade ética e responsável, e legítima 

representante dos interesses do setor de alimentos para fins especiais perante os 
stakeholders do governo federal e do legislativo federal; 

➢ Aproveitar oportunidades e evitar riscos provocados pelo cenário imposto pela 
Covid-19. 

 
Sobre as medidas de enfrentamento da crise gerada pela pandemia, a consultoria 
acompanha mais de 3 mil matérias legislativas, com o objetivo de identificar se há 
algum risco para as associadas da ABIAD, além de monitorar todos os estados. 
 
Ele ressaltou que houve muitas mudanças, tanto na Anvisa quando no Ministério da 
Saúde. A nova diretoria representa uma oportunidade de relacionamento para a ABIAD 
e, com o encerramento do mandato da diretora Alessandra em dezembro de 2020, 
existe a possibilidade de o diretor Barra ou a diretora Jourdan assumir a segunda 
diretoria, uma vez que ainda não há consenso técnico/político sobre o novo nome a ser 
indicado. 
 
Continuou apresentando um balanço das atividades realizadas em 2020, que englobam 
reuniões com a Anvisa, parceria com o Ministério da Cidadania para a doação aos 
ILPIs, manifestação oral na reunião da Diretoria Colegiada sobre tema de interesse da 
ABIAD, webinars, entre outros. 
 
Dentre os desafios para 2021, Dhiogo listou alguns, tais como, algumas pautas 
represadas no Congresso Nacional; retomada das discussões legislativas setorialmente 
prioritárias; aproximação com os novos diretores da Anvisa; aproximação com o 
Ministério da Saúde; participação nas discussões do Guia Alimentar e agenda 
regulatória. 
 
Gislene informou que a ABIAD tem um grupo de relações institucionais e convidou a 
todos para participar dele. 
 
Depois, contou que a associação possui uma consultoria de dados de mercado, a 
Websetorial, que acompanha o setor de alimentos para fins especiais. Mostrou os 
comunicados e o boletim econômico trimestral, e informou que dentro do site da 
consultoria há uma página específica para a ABIAD, acessível às associadas. Também 
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ressaltou que, caso haja alguém interessado nos materiais apresentados e não os 
esteja recebendo, é favor comunicar-se com a associação para que seja providenciada 
a inclusão para o recebimento.  
 
Ela destacou o crescimento de 6% na atividade da fabricação de produtos alimentícios 
e reforçou que no boletim econômico há dados muito relevantes sobre a estimativa do 
impacto da Covid-19 na renda e no consumo de alimentos para fins especiais pelas 
famílias brasileiras. 
 
Apresentando a LVBA, Gislene esclareceu que a assessoria participa ativamente dos 
grupos de trabalho, desenvolve o planejamento estratégico, planos específicos de 
comunicação para e atua no comitê de comunicação. 
 
Valéria Allegrini iniciou então a sua apresentação sobre os resultados de imprensa e a 
evolução na quantidade de matérias públicas, bem como na presença da ABIAD em 
veículos prioritários, como Estadão, Veja Saúde, Correio Brasiliense, entre outros, com 
destaque para o Jornal Nacional – Solidariedade S/A. Tais matérias impactam milhões 
de pessoas. 
 
Ela mostrou também o resultado da comunicação no LinkedIn, de outubro de 2019 a 
outubro de 2020, com aumento de 147% de impressões, 2.884 seguidores e 34.576 
interações. Falou do newsletter Panorama ABIAD, enviada às associadas 
quinzenalmente, que apresenta taxa padrão de aberturas totais de 40 a 60%, bem 
como quantidade de cliques de 2,5 a 3,9%, números superiores à média para este tipo 
de veículo. 
 
Valéria também comentou sobre a comunicação dos projetos especiais de edulcorantes 
e da pesquisa de suplementos alimentares e seus resultados até o momento. 
 

4. Atividades ABIAD 
 

• GTs e SGTs: atualização dos trabalhos 
 

Gislene apresentou os grupos de trabalho existentes, lembrando que as posições 
vagas de vice coordenação estão disponíveis a qualquer associado que desejar ocupá-
los. 
 
Kathia Schmider, coordenadora técnica, comentou sobre os grupos de trabalho, 
ressaltando o de prebióticos, criado recentemente. Foram realizadas 30 reuniões dos 
GTs sobre os guias, consultas públicas e temas específicos; houve também 7 reuniões 
com a Anvisa. Em razão disso, foi criada uma planilha de acompanhamento de todos 
os temas com a agência tratados pela ABIAD, onde constam a demanda da agência, o 
grupo de trabalho envolvido e o status de cada um deles. Essa planilha é compartilhada 
quinzenalmente com os associados no newsletter Panorama ABIAD e fica hospedada 
no website da associação. 

 
Há temas transversais, que envolvem todos os associados, como o Guia para 
Determinação do Prazo de Validade, padrões microbiológicos e expressão em rótulos 
do termo “nova fórmula”; Guia de Especificações de Ingredientes; Erros Inatos do 
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Metabolismo; Guia para Avaliação de Segurança; NBCAL/marcas, específico para 
fórmulas infantis, e os comitês do Codex e Mercosul, que também são acompanhados 
pela ABIAD. 

 
Kathia explicou o escopo de trabalho da área técnica, com todos os grupos e 
subgrupos de trabalho, tendo havido, desde o início do ano, mais de 50 reuniões sobre 
temas de suma importância para as empresas associadas. Também destacou as 
conquistas oriundas de pleitos junto à Anvisa, como a correção do fator de conversão 
dos limites de ácido fólico (IN 28/18 e IN 76/20); a isenção de FOP para aditivos e 
melhoria na definição de açúcares adicionados; aceitação das extensões dos prazos 
para envio de contribuições para os Guias de Prazo de Validade e de Segurança; 
permissão temporária para substituição de ingredientes nos alimentos essenciais como 
enterais e fórmulas infantis, no período da pandemia do Covid-19. 

 
Gislene agradeceu a colaboração da Kathia e dos grupos de trabalho no alcance das 
conquistas alcançadas. 

 

• Planejamento estratégico 
 

Gislene informou que a ABIAD está desenvolvendo seu planejamento estratégico. Na 
fase I houve participação da diretoria, conselho fiscal e coordenadores dos grupos de 
trabalho, que enviaram respostas a questões com base na missão, visão e valores da 
associação, análise SWOT e objetivos estratégicos e táticos, com respectivos prazos. 

 
A fase 2 compreende reunião com os grupos, validação e formatação do resultado. Na 
fase 3, serão criados os planos de ação de cada grupo estabelecido, com a devida 
validação. 

 
Ela agradeceu a presença de todos, abrindo espaço para perguntas e respostas. 

 
Em seguida, o novo presidente, Rodrigo Garcia, fez o fechamento da assembleia, 
ressaltando o excelente trabalho que vem sendo realizado, comentando sobre o 
planejamento estratégico, parabenizando a nova diretoria e agradecendo a Tatiana e a 
Marcos, que estão se desligando da associação. 

 
5. Outros temas de interesse 

 
Como não havia nada mais a ser tratado, a assembleia foi encerrada. 
 
Esta assembleia foi gravada e pode ser acessada neste link. Senha da gravação: 
xRpvBFJ3. 

 
 
 
 

 

________________________________ 
Rodrigo Garcia 

Presidente 
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