
No dia 24 de agosto de 2014 a 
ABIAM completa 35 ANOS 
de atividades,  como entidade 
de grande representatividade 

no setor de ingredientes e 
aditivos para alimentos e afins.

proliferação descentralizada de pequenas 
fabricas, alem da incompreensão por 
parte das autoridades brasileiras no 
sentido de localizar corretamente o 
aditivo intencional no contexto da 
panificação brasileira, sob ponto de vista 
da saúde publica e da sua real utilidade e 
inocuidade nos alimentos.

Denominada originalmente 
Abiam - Associação Brasileira da 
Industria de Aditivos e Melhoradores, 
teve como presidente precursor o Sr. 
Paulo R. O. Sciamarelli. A principio 
preocupada com o setor de panificação, 
recrudescido  com os problemas 
da utilização ilegal do bromato de 
potássio, liberação do preço do pão, 
queda na demanda e queda do subsídio 
da farinha de trigo.

Em 35 anos de existência, a ABIAM 
ampliou sua atuação a todo mercado 
de ingredientes e Aditivos alimentícios, 
consolidando-se como uma entidade 
idônea e preocupada em buscar os 
melhores interesses de seus associados.

A ABIAM orgulha-se de suas 
realizações, marcadas principalmente 
pela liderança  na legislação de aditivos 
, o combate ao uso ilegal de bromato 
de potassio na panificação e na 
atualização da lista positiva de enzimas, 
estabelecendo um canal direto com 
a ANVISA/MS (Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária /Ministério 
da Saúde) e MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento , 
destacando-se ainda nossa participação de 
Grupos do MERCOSUL e centralização 
de diferentes pleitos setoriais e outros.

Com a abertura de seu espectro 
de atuação passou a denominar-se  
Associação Brasileira da Industria e 
Comércio de Ingredientes e Aditivos 
para Alimentos, tendo hoje sua sede 
própria em São Paulo na Rua Hungria, 
664 - 5 and. conj. 51, no Jardim 
Europa.

35 anos de Abiam

SUA MISSÃO É:

¨Apoiar, desenvolver, 
estimular, criar ações e 

instrumentos que contribuam 
para o progresso da Industria 
e Comércio de Ingredientes 

e Aditivos no Brasil, 
obedecendo aos princípios da 
Ética e da Legalidade, em 

beneficio do  
CONSUMIDOR¨. 

Preocupada em defender os 
interesses de suas  empresas associadas 
desde 1979, contra reajustes 
indiscriminados de matérias-primas, 
escassez de prazos de pagamentos, 
falta de matérias-primas, oscilações de 
mercado, agressividade da concorrência, 
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Informativo

  Alguns Fundadores e diretores / presidentes da Abiam até hoje atuantes em beneficio do setor .
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PALAVRA DO PRESIDENTE 

Comemorando este ano  35 ANOS de 
existência a ABIAM ( Associação Brasileira da 
Indústria e Comercio de Ingredientes e Aditi-
vos Alimentares do Brasil )  é hoje a entidade 
máxima de representatividade do setor no pais, 
o qual segue ainda evoluindo consistentemente  
um pouco acima de nosso PIB, produzindo 
internamente cerca de 80% do que aqui 
consumimos e exportando ao menos parte de 
nossas produções, o que ainda nos assegura 
ter uma balança comercial equilibrada e de 
razoável Performance, não obstante o fato de 
que hoje já convivemos com os problemas em 
geral de toda a industria e comercio do pais que 
seguramente também vem nos penalizando.

Mesmo diante de muitas vezes algumas 
incompreensíveis dificuldades, destacando-se 
por ex. burocracia, alta e complicada tributa-
ção, situação econômica difícil e em especial 
a falta de uma melhor “ isonomia “ entre 
nossas diferentes legislações e suas aplicações 
e as diferentes regras aplicadas na produção 
e comercio interno quando comparado ao 
que vem de fora, já a alguns anos, devido a 
consideráveis investimentos próprios de nossas 
empresas e profissionais, via de regra nossos 
profissionais, produtos, serviços e tecnologias  
são  reconhecidos até mundialmente seja por 
sua especialização, performance, qualidade, 
segurança e tecnologias, nos colocando abso-
lutamente em linha com que o mundo dispõe 
e oferece de melhor.      

Composto em todo o território nacional 
por um grande número de profissionais de 
excelente nível e mais de 300 empresas res-
ponsáveis pela produção e comercialização 
anual de milhões de toneladas, por aqui tam-
bém convivemos nos últimos anos com um 
sensível processo de racionalização e evolução 
concentrada, onde, players global e grandes 
empresas nacional se destacam e dominam, 
traço peculiar e fundamental ao desenvolvi-
mento pleno e adequado do negocio  que exige 
basicamente sempre fortes investimentos, total 
segurança, alta especialização e a mais plena 
responsabilidade.  

Nossos hoje 40 associados, distribuídos 
entre empresas de pequeno, médio e grande 
porte, são já responsáveis por > de 70 % da pro-
dução e comercialização interna do segmento, 
o que nos confere indiscutível representativi-

dade para falar em nome de nossa Indústria e 
Comércio, onde quer que a defesa de nossos 
legítimos interesses  esteja em foco.

A perfeita compreensão de tal responsabi-
lidade leva a nós e nossos diferentes colabora-
dores e parceiros a cumprir plenamente nossa 
missão de: “Apoiar, desenvolver, estimular, criar 
ações e instrumentos que contribuam para o 
progresso de nosso pessoal e da Indústria e Co-
mercio de Ingredientes e Aditivos alimentares 
no Brasil, obedecendo sempre aos princípios da 
Ética e da Legalidade, em benefício de nossos 
consumidores.

A ABIAM, dentre tantas outras ações, se 
faz presente no acompanhamento de Leis e 
Regulamentos do segmento, trabalhando junto 
às autoridades sanitárias e outras do país, orien-
tando nossos profissionais e empresas  quanto 
a seu melhor cumprimento ou procurando 
sensibilizar a todos nos eventuais problemas 
que possam suscitar. 

Mantemos sempre grupos de trabalho de 
elevado nível, com a finalidade de interpretar 
e orientar a todos no tocante à melhor maneira 
de cumprirem as posturas que venham inter-
ferir em nosso desempenho; promovendo o 
congraçamento entre todos, de modo a que a 
saudável competição comercial não fira os laços 
de sua solidariedade e responsabilidade empre-
sarial e profissional ; promovendo e auxiliando 
nossos profissionais e o segmento através do 
patrocínio de feiras, seminários, workshop e 
nossa participação em  eventos e realizações que 
possam trazer prestígio e ampliar o conheci-
mento orientado e especializado do setor e seus 
profissionais ; estimulando ainda a evolução de 
nossas tecnologias e o crescimento das pessoas 
e de nossos mercados e performance.

Em linhas gerais, estas são as atividades de 
maior vulto da entidade. São numerosas as 
ações de prestação de serviços, que seria ocioso 
enumerar.

É, pois, nesse cenário em que a ABIAM 
se envolve mais uma vez com dedicação e 
carinho, nesta nova realização da FISA 2014, 
cumprimentando a todos e em especial a UBM 
e nossos associados, parabéns por esta nova 
realização, sucesso e boa feira a todos.

Helvio Tadeu Collino
Presidente
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Sua empresa estará 

contribuindo de forma 
mais ativa nas discussões 

do segmento. Além 
disso, estará recebendo e 
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das atualizações da 

legislação do setor de 
Ingredientes e Aditivos 

para Alimentos. 9

Abiam_110_3.indd   9 27/07/14   13:03



DIRETORIA ABIAM 2012/2016

FORAM: PRESIDENTES EM 35 ANOS:

PRESIDENTE HELVIO TADEU COLLINO LABONATHUS
VICE-PRESIDENTE: MÔNICA L.T.W. HASSERODT GLOBALFOOD
1º SECRETÁRIO: CAROLINA ZAGO DUPONT
2ª SECRETÁRIA: KARINE ISOLA AB BRASIL
1º TESOUREIRO: SIMONE CRISTINA VEDOATO PROZYN
2ª TESOUREIRA: PAULO R. O. SCIAMARELLI FESTPAN
DIRETORES: 
Ingredientes CARLOS E. R. PERIZZOTTO ICL BRASIL
Técnico-Legislativo ANA CLÁUDIA PELUZO NOVOZYMES
Marketing JOSÉ FERREIRA FILHO PURAC/CORBION
Melhoradores KENZI HAYASHIDA EMULZINT
Relações Institucionais
CONSELHO FISCAL: ALEXANDRE CAPRINO LOPEZ CORANTEC

NICODEMO PETRONI JR METACHEM
ARY BUCIONE JR DUPONT

PAULO ROBERTO OLIVEIRA SCIAMARELLI
1979/1980

JOSÉ ARIEL SILVA
1980/1982
1982/1984

RUBENS SCHVARTZAID – in-memorian
1984/1986

JOSÉ ARIEL SILVA
1986/1988

CUSTÓDIO JESUS GOMES DA CONCEIÇÃO
1988/1990

ULYSSES AMORIM DE OLIVEIRA
1990/1992

ARY ROSA BUCIONE JUNIOR
1992/1994

GAETANO RIZZO

1994/1996

ANTONIO NARCISO NETO

1996/1998

ANDRÉ LUIZ RIBEIRO ROMANO

1998/2000

HELVIO TADEU COLLINO

2000/2002
2002/2004
2004/2206
2006/2008
2008/2012
2012/2016
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AÇÕES

Principais realizações nos últimos anos
• Liderança na renovação do regulatório sanitário do Pais e MERCOSUL.
• Fortalecimento de canal direto com ANVISA/MS, MAPA e outros.
• Centralização de diferentes pleitos setoriais

Grupos de Trabalhos da ABIAM
A ABIAM possui vários grupos de trabalhos para atender as demandas do setor, ANVISA e MAPA, são eles:
• Grupo de Enzimas
• Grupo de Carnes
• Grupos de Panificação
• Grupos de Lácteos
• Grupo de discussão sobre revisão de rotulagem de Rotulagem Alimentos
• Grupo de Aditivos para Pescados

A qualquer momento, havendo demanda, podem ser formados novos grupos de trabalhos.
Informações sobre os Grupos podem ser solicitadas na ABIAM através do telefone: (11) 3034-3541.
Alem de participar ativamente dos seguintes grupos de trabalho:

- SGT3 – Comissão de Alimentos do Mercosul
Este grupo é coordenado pelo INMETRO, com coordenação 

técnica do MAPA e da ANVISA, é neste grupo que se discute as 
legislações do Mercosul, a ABIAM tem participado ativamente 
deste grupo, em todas as reuniões preparatórias e na reunião do 
Mercosul, normalmente 4 por ano, sempre no pais que esta se-
diando a Presidência na ocasião da reunião. No primeiro semestre 
de 2014 não houve reunião do Mercosul.

- GTFA – Grupo Técnico de Aditivos Alimentares
Este grupo é coordenado pela Gerência de Produtos Especiais,, 

da Gerência Geral de Alimentos da ANVISA, o objetivo deste 
grupo é acompanhar e responder as demandas do Comitê do 
Codex  Alimentares

- Comitê de Clientes do MAPA de São Paulo
Grupo formado por técnicos do MAPA de São Paulo e Entidades 

do setor para discussão de problemas que envolvem ambas as partes.

- AMCHAM – Grupo da ANVISA
Onde são discutidos vários assuntos referente a legislação da 

ANVISA e também o Grupo é responsável pela elaboração do 
Relatório de Avaliação da ANVISA

Grupo de Enzimas
No ano de 2013/2014 o grupo técnico de enzimas realizou 

várias reuniões tanto com o grupo técnico da Gerência de Alimen-
tos bem como a Diretoria Colegiada da ANVISA com o intuito 
de aprovar a nova lista positiva e criar um procedimento regular 
de aprovação de enzimas. 

Cabe ressaltar que dentro das reuniões feitas destaca-se a de 
consolidação da consulta pública 36 em dezembro passado onde 
obtivemos vários resultados positivos, entre eles a aprovação da 
maioria dos processos, a inclusão de novos veículos e aditivos 

permitidos para preparações enzimáticas, bem como um novo 
guia para inclusão de enzimas. A ABIAM trabalhou em conjunto 
com ANVISA para a Elaboração do Novo Guia de Inclusão de 
Enzimas na Legislação Brasileira.O resultado positivo desta reunião 
é a combinação de um trabalho integrado do grupo técnico de 
enzimas e o amplo dialogo  com a ANVISA.

Participações em Eventos e Feiras:
A ABIAM sempre procurou estar presente em eventos e 

feiras ligadas ao setor de Ingredientes e Aditivos, na década de 
80 participou ativamente no lançamento da 1º FISPAL e FIPAN 
e na década de 90 na 1º FISA,consolidando-se como órgão de 
representatividade do setor, participou também de feiras e con-
gressos nacionais e regionais, tais como FISA, HISA, FISPAL, 
CONGREPAN; FIPAN, TECNOCARNE. PET FOOD; 
BRASILPAN; TECHNOPLUS, etc...

A FISA FOOD INGREDIENTS SOUTH AMERICA  
também contou com a presença da ABIAM desde sua primeira 
edição, realizará em 2014 sua 18ª edição, organizada hoje pela 
UBM Brazil, O evento é a maior feira de soluções e tecnologia 
para o desenvolvimento e lançamento de novos produtos na 
America Latina.

A ABIAM está atenta aos caminhos para os quais converge 
o mercado procurando dar orientações a seus associados a fim 
de que os mesmos se ajustem as novas tendências.

11
ABIAM sempre presente e atuante em eventos 

representativos do setor .
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AGENDA: JUNHO/2013 À JULHO/2014

2013

10 A 14/06 - MERCOSUL - SGT Nº 3 EM MONTEVIDEO – URUGUAY

25/06 – Debate na Fispal Tecnologia ¨ Indústria de Alimentos Investe Menos e 

ainda Sofre com Queda nas Exportações¨

24/07 - Revisão da Resolução GMC n° 73/97 - Aditivos para carnes e produtos 

cárneos na sede da ABIA.

25/07 – Reunião Técnica – Sede da ABIAM

30 e 31/07 - 38ª Reunião do GTFA- ANVISA – Brasília – DF.

06  a 08/08 – FISA e HISA – Expo Center Norte

08/08 - 2º Workshop ABIAM - Expo Center Norte

08/09 - Reunião do GTFA- ANVISA

09/09 - Reunião MAPA com MAPA/DFIP -  BPF alimentação animal

09/09 - Sessão Solene Comemorativa aos 50 anos do ITAL- 

13/09 – AMCHAM - Reunião Especial de Boas Práticas Regulatórias, com o 

relator da Consulta Pública nº8/2013 e Diretoria Colegiada da ANVISA.

01/10 - SEMINÁRIO AGROALIMENTAR NO BRASIL

08/10 - Reunião do GTFA  - ANVISA/GPESP

10/10 – Almoço com  Presidentes da ABICAB e ABIAD

14 a 18/10 - Reunião do SGT 3 do Mercosul – Caracas – Venezuela

23/10 -  AGO –Assembléia Geral Ordinária – Sede ABIAM 

26/11 - Reunião Preparatoria Mercosul revisão da GMC 73/97 – ANVISA – Brasília

2014

28/01 - Reunião  MAPA/DIPOA – Brasília 

29/01 - Reunião Agenda Regulatória DIPOA MAPA – Brasília 

29 e 30/1 - Reunião do GTFA – ANVISA – Brasília 

31/01 - Reunião  com ANVISA/GPESP –  ANVISA – Brasília

05/02 – Reunião UBABEF

13/02 – Reunião Preparatória do Mercosul – ANVISA/MAPA – Brasília

14/02 – Reuniões Técnicas-  sede da ABIAM 

25/02 -  Reunião Preparatória do Mercosul – ANVISA /MAPA– Brasília 

12/03 – Reunião do Grupo de Pescados – sede da ABIAM

11/04 – Reuniões MAPA/DIPOA e ANVISA/GPESP 

15/04 – Reunião Técnica – Sede da ABIAM

22/04 – Reunião  ANVISA/GGALI -  Rotulagem de Alergênicos

20/05 – Reunião do Comitê de Clientes MAPA/SP

21/05 - Reunião com ANVISA / DICOL  – ANVISA – Brasília 

22/05 - Reunião MAPA/DIPOA  – Brasília

04/06 - Reunião com ANVISA/Superintendência de Alimentos – Brasília

05/06 - Reunião  ANVISA/DICOL – Brasília

15/07 – Abertura da FIPAN

18/07 – Reunião Técnica – Sede da ABIAM
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NOVOS ASSOCIADOS AGOSTO 2013 À AGOSTO 2014

HOMENAGEM ESPECIAL A NOSSOS PARCEIROS
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HOMENAGEAMOS E  
AGRADECEMOS A TODOS OS

 ASSOCIADOS PELA COLABORAÇÃO 
EM PROL DA ABIAM.

12 3

Enquete: Melhor Perfil Corporativo 2014
Resultado Final

Votação site Aditivos

Os vencedores serão bonificados com Reprint do Perfil Página Dupla  
na edição de Setembro 2014

Participe: Reserve já seu espaço no Estrelas Fisa 2014

Próxima Enquete: Estrelas Fisa 2014
• Participantes     Expositores Fisa 2014

• Veiculação     Agosto 2014
• Votação     Site Aditivos de 01/09 à 10/11
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