ATA – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS E CONGÊNERES - ABIAD
23 DE ABRIL DE 2019
CNPJ 57.003.667/0001-65
Aos 23 dias do mês de abril dezembro de 2019, no auditório do Edifício Gaivota, localizado à
Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, São Paulo, SP, às 9h, realizou-se a Assembleia
Geral Ordinária da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e
Congêneres – ABIAD, devidamente convocada por edital nos termos do estatuto social, no dia
17 de abril de 2019.

1. Introdução
Após as boas-vindas e uma breve introdução, Tatiana Pires, presidente da ABIAD,
apresentou a agenda e pontuou que seria seguido o modelo de apresentação que a
associação tem usado em suas assembleias.
• Estrutura ABIAD – Staff
Tatiana apresentou o atual staff da associação, que conta com a seguinte
estrutura:
Gislene Cardozo – gerente executiva
Andréa Baptista – assistente executiva
Fernando Lotto – consultor
Kathia Schmider – coordenadora técnica
Mayara Barbosa – estagiária
• Indicação da Diretoria para aprovação das seguintes alterações:
•
•

Vacância na Tesouraria e no Conselho
Nova empresa na Presidência

Tatiana apresentou a atual estrutura da diretoria e informou a todos que deixou
a empresa Herbalife, para aceitar uma posição na empresa DSM e que Mariana
Alegre deixou a DSM e não faz mais parte do quadro de diretores da ABIAD.
Como não há menção no estatuto sobre as posições na diretoria estarem
relacionadas às respectivas empresas em que os diretores atuam. Desta forma,
a diretoria sugeriu que ela permanecesse no cargo, uma vez que não há
impacto para a associação.
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A Mariana Alegre ocupava a posição de segunda tesoureira e com sua saída,
Rodrigo Garcia assumiu a posição, ficando aberta a de segundo tesoureiro. A
sugestão é que Karina Costa, da Tate & Lyle, atual integrante do Conselho
Fiscal Efetivo, assuma esta posição.
Mauro Homem da Danone também não faz mais parte do Conselho Fiscal
Efetivo, pois também não está mais na empresa. Assim, Vinicius Pedote, da
Naturex, que era do Conselho Fiscal Suplente passa a fazer parte do Conselho
Fiscal Efetivo.
Foi sugerido então que Helena Tavares assuma a posição de Karina Costa no
Conselho Fiscal Efetivo.
Desta forma, a diretoria atual será a seguinte:
Presidente
Vice-Presidente
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
1º Secretário
2º Secretário
Conselho Fiscal Efetivo

Conselho Fiscal Suplente

DSM
DuPont
DSM
Pfizer
Nestlé
CMW Saúde
Ajinomoto
Amway
Naturex
LightSweet
Sweetmix

Tatiana da Costa Raposo Pires
Ary Bucione
Rodrigo Garcia
Karina Costa
Antonio Marcos Pupin
Carlos Eduardo Paula Leite Gouvêa
Helena Tavares
Fernanda Nogueira
Vinicius Pedote
Cezar Couto
Luciano Cavinato

Os presentes foram consultados e não apresentaram objeção à nova estrutura.
Então, a assembleia seguiu com os próximos temas da ordem do dia.
•

Alteração da característica fiscal da associação para emissão de notais fiscais e
consolidação do estatuto
Atualmente a ABIAD não é obrigada a emitir notas fiscais e para que possa fazer
isso, é necessária a alteração do seu estatuto e possivelmente alteração do CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) no CNPJ da associação.
Foi pontuada a preocupação e necessidade de verificação quanto à melhor
classificação tendo em vista a carga tributária, bem como qualquer risco envolvido.
Assim, a secretaria da ABIAD consultará a assessoria contábil/jurídica para
posterior decisão sobre o melhor caminho a ser seguido.
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•

Início das atividades para a mudança de estatuto geral, criação de um grupo de
trabalho para apresentação e discussão do draft e estabelecimento de um novo
código de conduta.
A secretaria da ABIAD realizou benchmarking com outras entidades com o objetivo
de obter informações sobre o processo de alteração do estatuto, seus possíveis
desafios e dificuldades, e segundo o levantamento, que foi bastante produtivo, as
alterações nos estatutos são processos complexos e demorados.
Diante disso, a secretaria fez uma revisão prévia do estatuto, de acordo com seu
ponto de vista e levando em consideração a promoção de melhorias e a facilitação
do início do trabalho de revisão. O próximo passo será convidar os departamentos
jurídicos e criar um grupo de trabalho de empresas associadas para que auxiliem a
associação na realização deste trabalho.
Além disso, por solicitação da diretoria, será estabelecido um novo código de
conduta.

2. Novos Associados
A ABIAD conta atualmente com 58 empresas associadas. Algumas deixaram de
fazer parte da associação em 2018: Galderma, GT Nutrition, Sanchez Cano (Fini),
Dynamic Lab, Wow Nutrition.
As novas associadas são: Biolab, Aqia, Aché, Ingredion, MCassab, Yakult e
Nutricare Suplementos.
3. Prestação de Contas 2018:
• Balanço financeiro de 2018
Em novembro de 2018 foi apresentada a previsão orçamentária durante a
Assembleia Geral.
No final do ano passado, houve resultado negativo de R$ 40.169,89, porém sem
grandes impactos para a ABIAD;
No primeiro trimestre o resultado foi um pouco abaixo do esperado, devido à
saída e entrada de empresas, além de algumas dificuldades enfrentadas com o
antigo escritório de contabilidade de alguns impostos atrasados e de muitas
empresas que atrasaram seus pagamentos no início do ano
A associação está saudável financeiramente, com gasto mensal médio de
aproximadamente R$ 100.000,00.
ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres
Av. Queiroz Filho, 1560 Torre Rouxinol, sala 215 – São Paulo – SP – 05319-000
+55 11 3834-0608
abiad@abiad.org.br
www.abiad.org.br

As empresas estão mudando a forma de pagamento, algumas com 90 dias,
outras com 60 dias de prazo o que impactou no fluxo de caixa.
Houve também pagamentos feitos ao escritório de advocacia Felsberg, gerados
por força dos processos relacionados à logística reversa e espera-se um ano de
2019 com resultado positivo.
A diretoria está sempre atenta à administração dos recursos da entidade e
sempre avaliando as melhores formas para a aplicação dos recursos.
Atualmente, trabalha com foco para que a ABIAD possua o equivalente a 3
meses de reserva em seu caixa, de forma a garantir a sua sustentabilidade.
Houve aumento do saldo no 1º trimestre, o que já reflete a economia mensal
que está sendo feita para estruturar tal reserva.

4. Revisão 2018
• Atualização dos números da ABIAD
A ABIAD realizou em 2018, 87 reuniões de trabalho; 12 reuniões com a Anvisa
e 100 conference calls.
A associação tem aumentado o número de contatos com potenciais associados,
representando aumento de 20% em relação a 2017.
Entre janeiro e dezembro, foram enviados 283 comunicados via ferramenta de
e-mail marketing, o que significa uma média de 26 por mês.
Foram submetidos diversos documentos à Anvisa: check list enterais e nutrição
infantil; suplementos (CPs 454, 456, 457 e 459); Consulta Pública CONITEC;
(63, 65 e 68); considerações sobre o guia de estabilidade; TPS de rotulagem;
guia alimentar infantil. CP/RDC 12.
Houve participação em diversos eventos não só como apoiadora, mas também
com palestras: SBCTA 50 anos – suplementos alimentares; workshop
internacional IADSA; Fispal; Congresso Multidisciplinar em Diabetes (ANAD);
FISA; Simpósio USP; e participou da reunião da DICOL para aprovação da
regulamentação de suplementos.
Algumas palestras com o apoio da Barral M Jorge foram realizadas para
associados, com foco no cenário político brasileiro, as implicações para o país e
sua economia.
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Em outubro, a ABIAD realizou o seu workshop de suplementos alimentares,
com participação de associados e não associados.
No fim do ano passado a ABIAD criou sua missão, visão e valores:
✓ Visão: 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.
✓ Missão: 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.
✓ Valores: Ética e transparência; Embasamento técnico e científico; Colaborativa;
Responsável; Sustentável; Inovadora; Equidade e isonomia; Governança.
Esta criação foi realizada em parceria com a LVBA e a consultoria Innova
Thinking, especializada na metodologia de Design Thinking, com a participação
dos associados e principais stakeholders.
• Resultado do trabalho das consultorias de relações governamentais, dados de
mercado e comunicação/PR.
O trabalho em parceria com as consultorias, que prestam serviço para a ABIAD,
se intensificou em 2018.
A BMJ tem participado ativamente das reuniões dos grupos de trabalho;
desenvolve o plano estratégico de relações governamentais e é o braço direito
da associação em Brasília. Além disso, participa das reuniões de rotulagem,
mapeando os projetos de lei sobre o tema e elabora relatórios. Atualmente,
conta também com consultores em seu escritório na cidade de São Paulo.
Foi destacado o trabalho para o PL 5230. A consultoria conseguiu reverter a ida
do projeto ao plenário em caráter de urgência.
No próximo dia 17 de maio, haverá uma apresentação sobre o cenário político e
o governo Bolsonaro. Este tipo de atividade foi pontuada na pesquisa realizada
junto aos associados, que a acreditam ser uma boa oportunidade de
aprendizado.
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Rodrigo Almeida ressaltou que a BMJ possui expertise em Comex, sendo a
autoridade máxima neste tema mundialmente e que caso algum associado
tivesse interesse, a empresa coloca-se à disposição.
Houve então a ideia da criação de um grupo de trabalho para discutir temas
sobre comércio exterior.
Mais detalhes sobre o trabalho realizado, resultados e planejamento para 2019
podem ser encontrados na apresentação que acompanha esta ata.
A consultoria de dados econômicos Websetorial continua apoiando a
associação com importantes dados sobre o setor e elabora o boletim econômico
trimestralmente.
O trabalho da LVBA tem se consolidado cada vez também. A consultoria apoia
a associação em todos os seus temas de comunicação, participando ativamente
das reuniões dos grupos de trabalho. Desenvolve ainda o planejamento
estratégico e coordena o comitê de comunicação.
Foi apresentado um comparativo dos resultados entre 2017 e 2018 dos
destaques da ABIAD na mídia e do Linkedin, constante da apresentação, além
dos resultados bastante positivos do primeiro trimestre de 2019.
A LVBA está trabalhando para elaborar um newsletter, que irá concentrar
informações relevantes aos associados, simplificar a leitura e a sua rotina da
gestão e ainda, reforçar a imagem da associação.
5. Plano de Ação 2019
• Participação em feiras e eventos
A ABIAD está envolvida este ano com os seguintes eventos, como apoiadora ou
mesmo realizando palestras: ITAL, FISPAL, WellFood, FISA, Congresso
Multidisciplinar em Diabetes, GANEPÃO, ILSI, SBAN.
• Participação em reuniões com a ANVISA
✓
✓
✓
✓
✓

Celebração de 20 anos da Anvisa;
Reunião de Probióticos;
Apresentação dos resultados da GGALI em 2019;
Apresentação dos resultados da TPS - Rotulagem Nutricional;
Reunião documento de especificação de novos ingredientes.
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• Atualização de Logística Reversa
O tema é bastante complexo, a legislação já existe há mais de 10 anos e,
apesar de ser federal, o MP do Mato Grosso do Sul entendeu que as
associações deveriam prestar contas sobre o que as suas associadas estão
realizando para o cumprimento da lei, imputando uma série de ações civis
públicas contra a ABIAD, o que gerou a necessidade de contratação de um
escritório de advocacia e consequente rateio de custos, uma vez que não
estava previsto no orçamento.
O rateio foi decidido em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em outubro
de 2018.
A ABIAD realizou uma pesquisa grande com vários escritórios de advocacia e o
Felsberg foi o melhor entre eles, pois está apoiando diversas entidades e
conhece o tema profundamente. Além disso, a ABIAD fez uma parceria como a
Abicab, o que propiciou melhor negociação com o escritório de advocacia.
O trabalho do escritório já está sendo realizado e os relatórios de
acompanhamento estão sendo enviados a todos os associados periodicamente.
A ABIAD fez ainda reuniões com entidades que apoiam empresas em projetos
de logística reversa e trouxe uma delas para fazer palestra sobre o trabalho que
realiza. Neste mesmo dia a Danone apresentou o seu projeto, bem como os
resultados.
Foi comentada a importância de que as empresas estejam envolvidas com o
tema e que, inclusive, no estado de São Paulo a Cetesb não está renovando as
licenças de funcionamento às que não estão em nenhum programa de logística
reversa.
Além do MS, o Paraná também enviou notificação à ABIAD. Para que não se
torne uma ação civil pública, é preciso se antecipar e por isso, é extremamente
importante a participação das empresas, especialmente aquelas que não
possuem nenhum projeto em andamento.
Mais informações sobre o trabalho realizado pelo Felsberg até o momento
podem ser encontradas na apresentação que faz parte desta ata.
• Criação do Grupo de Relações Institucionais
Este grupo foi criado com o apoio da BMJ, realizou a sua primeira reunião em
março de 2019 e fará a próxima no fim do mês de abril.
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Um dos objetivos da criação do grupo é atuar proativamente e construir uma
agenda positiva, se antecipando às proposições do Congresso Nacional, que
muitas vezes são inusitadas. Além disso, buscará criar consenso do setor para
depois convencer o Executivo e consequentemente o Legislativo.
As ações propostas e mais detalhes podem ser encontradas na apresentação
que acompanha esta ata.
• Acordo de cooperação Anvisa/Mauá e participação da ABIAD
A Anvisa e o Instituto Mauá fizeram um acordo de cooperação para apoio aos
alunos em seus trabalhos de conclusão de curso (TCC), cujo prazo final é junho
deste ano. Os TCCs serão relacionados a temas específicos da agenda
regulatória.
Dentro destes temas, vários deles são importantes para o setor. Um dos que
foram solicitados pela Avisa está relacionado aos desafios do novo marco de
suplementos para as empresas.
Os outros temas são:
✓ Fórmulas Infantis: Entender a questão do aquecimento a 70º C: cenário
internacional e recomendações regulatórias a nível global (OMS, etc).
✓ Rotulagem de (1) lactose e de (2) alergênicos: estudo de mercado
sobre a implementação das novas regras (1-RDC 135/2015 e 136/2017 e
2- RDC 26/2015), dificuldades encontradas pelas empresas na
implementação;
✓ Gorduras trans: desafios tecnológicos para a substituição da gordura
trans industrial em alimentos; levantamento sobre os resultados da
implementação da restrição da gordura parcialmente hidrogenada nos
Estados Unidos, que teve uma medida editada mais recentemente
(dificuldades de implementação dos EUA e justificativa para o atraso na
implementação).
Os alunos desenvolverão os trabalhos, que serão entregues à Anvisa, e a
ABIAD será a facilitadora do contato entre as empresas e os alunos na
obtenção das informações de que necessitem.
Pontuada a questão da confidencialidade, foi esclarecido que a ideia dos
trabalhos é passar à Anvisa informações de modo geral e que informações
específicas serão tratadas como confidenciais.
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• Associação à ALANUR
Atualmente, ABIAD faz parte da IADSA, entidade que contribuiu bastante com a
ABIAD no início do trabalho sobre a regulamentação de suplementos.
A ALANUR (Aliança Latino-Americana de Nutrição Responsável) foi criada em
2011 e a ideia inicial era que esta fosse um braço da IADSA na América Latina
e o vínculo entre as duas associações tem se fortalecido nos últimos 3 anos.
Assim, a ideia é que a ABIAD passe a fazer parte da ALANUR, a um valor anual
de USD 1,000 anuais.
Juan Pablo gerente executivo da ALANUR, comentou que a associação tem
foco em suplementos e que o Brasil representa 40% deste mercado na América
Latina, exercendo grande influência na região, inclusive em termos regulatórios,
o que representa uma oportunidade de expansão de seus próprios mercados ao
se tornar parte desta associação.
6. GTs e SGTs: atualização dos trabalhos
Tatiana apresentou os grupos de trabalho e as respectivas coordenações
existentes hoje na ABIA, passando a palavra à coordenadora técnica, Kathia
Schmider, que fez um resumo das atividades que estão sendo realizadas pelos
GTs atualmente.
Kathia contou que o GT de Suplementos estabeleceu ações para instituição do
SGT de Suplementos para crianças e que está trabalhando na estratégia para a
Pesquisa Hábitos de consumo de Suplementos II, cujo orçamento ainda será
apresentado.
Comentou também sobre a discussão recente a respeito de especificações de
ingredientes e a solicitação da ABIAD de reunião na ANVISA em 27/02, para
discussão do tema; relatou também o ocorrido na reunião do dia 18/04 realizada na
agência.
Há 3 temas transversais que envolvem várias empresas associadas – lei de acesso
à informação, especificações e estabilidade. Houve comentários sobre a criação de
uma força tarefa e revisão dentro dos próprios grupos de trabalho existentes.
Kathia informou que está sendo feita a tradução do documento da Anvisa
(Documento Orientador – Especificações de Ingredientes Alimentares), e que o
valor será rateado entre as empresas que tenham interesse em receber a versão
traduzida.
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O SGT Extratos está organizando uma palestra com o Prof. Dr. João Ernesto de
Carvalho da Unicamp, que será realizada no próximo dia 22 de maio, na sede da
ABIAD. O professor possui grande experiência com fitoterápicos e é membro da
Comissão de Alimentos com Propriedades Funcionais e de Saúde e da Câmara
Técnica de Fitoterápicos da Anvisa.
O SGT Aminoácidos planeja realizar reunião na Anvisa sobre os gaps técnicos para
aprovação das solicitações da ABIAD e avalia a realização de workshop técnico
com a agência. Está analisando os aminoácidos diante das legislações
internacionais; Consulta Pública EFSA sobre as diretrizes de estudos para
comprovação de eficácia dos aminoácidos; Consulta Pública Argentina.
O SGT Aditivos está trabalhando em uma revisão da lista geral.
O GT Edulcorantes está discutindo propostas para a realização da pesquisa sobre
hábitos de consumo de edulcorantes. Foi realizado um workshop com jornalistas e
a participação da Anad, com o objetivo de buscar fomentar informações corretas e
confiáveis e que gerou entrevistas sobre o tema; está discutindo também o
guideline do WHO NUGAG e avaliando a meta-análise realizada pela BMJ (British
Medical).
Dentro do GT Probióticos está sendo trabalhada a possibilidade de obtenção de
apoio ao setor produtivo de profissional do ITAL. Recentemente o grupo trabalhou
em um documento enviado à Anvisa com considerações da ABIAD, em parceria
com ABIA, ABIAM, ABIFISA e VIVA Lácteo. Houve participação na reunião da
Anvisa no dia 31/01/2019, com resultados positivos, inclusive com vários pontos
contemplados constantes do documento encaminhado.
O SGT Nutrição Infantil está envolvido com o tema do PL 5230; discutindo a
legislação sobre a diluição a 70º C. Está envolvido nas discussões do Codex,
CCNFSDU e CCFL.
O SGT Enterais discute os requisitos para fórmulas pediátricas.
A ABIAD está participando do Comitê Codex de aditivos alimentares e retomando
atividades do GTFL e do CCNFSDU.
Com relação ao Guia para Determinação de Prazos de Validade (guia de
estabilidade), há uma proposta de trabalho conjunto segundo áreas de expertise,
envolvendo:
• ABIAD: suplementos;
• ABIA: produtos em geral;
• GENE: fórmulas infantis e enterais (trabalho com UNICAMP).
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A ABIAD formou um grupo técnico com a participação de especialistas na área de
desenvolvimento de produtos das empresas associadas, e atualmente o trabalho
está em fase de coleta de considerações.
A ABIAD pretende propor uma rotatividade de coordenação dos grupos de trabalho,
para que outras empresas tenham a oportunidade de também fazer parte deles.
Sobre a lei de acesso à informação, houve reunião com grande participação dos
associados e, atualmente estão sendo finalizados os comentários sobre o draft
apresentado. Os próximos passos serão: validar o documento entre os associados,
enviá-lo à Anvisa e solicitar uma reunião com a agência.
7. Outros temas de interesse
Como não havia nada mais a ser tratado, a assembleia foi encerrada.

ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres
Av. Queiroz Filho, 1560 Torre Rouxinol, sala 215 – São Paulo – SP – 05319-000
+55 11 3834-0608
abiad@abiad.org.br
www.abiad.org.br

