
Com 33 anos de existência a ABIAM é a associação de representa-
tividade máxima no setor de Ingredientes e Aditivos alimentares 
do pais, o qual , nos últimos anos , evoluiu acima dos níveis do 

PIB pais e cuja tendência positiva, pode ser também considerada para os 
próximos anos , fator este , atrelado a uma potencial evolução do poder 
aquisitivo do pais e seguramente a constante inovação tecnológica do se-
tor  que deveria passar a contemplar apenas aqueles que realmente conti-
nuarem investindo e se diferenciando dos demais. 

Embora com dificuldades, destacando-se em especial fatores como o 
chamado custo Brasil e a total falta de “ isonomia de adequadas regras “ 
entre a produção local e a concorrência internacional e a dificuldade para 
a evolução do regulatório sanitário , hoje , estamos diante de um mercado 
superior a 3 Bilhões de reais por ano , onde , já produzimos > de 80% do 
que consumimos e exportamos +/- 20 % de nossa produção interna , sen-
do que em ambos os casos nos encontramos bastante bem posicionados a 
nível global em qualidade, competitividade , etc...  

Desta forma , nossa balança comercial encontra-se positivamente 
“equilibrada”, porem , este equilíbrio , precisa doravante ser tratado com 
certa atenção, pois , visto os motivos acima assinalados , estamos  muitas 
vezes penalizando quem investe ou realmente trabalha no pais e benefi-
ciando indiretamente a simples exploração mercadológica que nada agre-
ga e assegura a todos nós.

Composto em todo o território nacional por mais de 300 empresas 
responsáveis pela produção e comercialização anual de milhões de tonela-
das, o setor aqui vem também passando, como em todo o mundo, por um 
sensível processo de racionalização e evolução concentrada, onde, players 
globais e grandes empresas nacionais se destacam cada vez mais , um traço 
básico para o desenvolvimento pleno do negócio que exiqe basicamente 
fortes e constantes investimentos, plena segurança, alta especialização / 
inovação e total responsabilidade. 

A ABIAM - Associação Brasileira da Indústria de Ingredientes e Adi-
tivos Alimentares -, conta presentemente com  35 associados, distribuídos 
entre empresas de pequeno, médio e grande porte, sendo estes responsá-
veis por > de 70% da produção e comercialização do segmento, o que lhe 

confere indiscutível representatividade para falar em nome da Indústria 
e Comércio do pais, onde quer que a defesa de seus legítimos interesses 
esteja em foco. 

A perfeita compreensão de tal responsabilidade nos leva a cumprir sem-
pre nossa missão maior que é a de com total lisura e democraticamente: 

“Apoiar, defender, desenvolver, estimular, através de diferentes ações 
e / ou instrumentos a evolução da Indústria e Comércio de Ingredientes e 
Aditivos Alimentares no Brasil, obedecendo sempre aos melhores princí-
pios da Ética e da Legalidade em benefício do consumidor”. 

Essa premissa é posta em prática diariamente, através de um conjunto 
de realizações e ações, visando garantir basicamente o melhor interesse de 
todos nós empresas e pessoas e a plena segurança do consumidor. 

A ABIAM se faz presente ativamente no acompanhamento de Leis 
e Regulamentos do segmento, trabalhando junto às autoridades fiscais e 
sanitárias do país e orientando seus membros quanto a seu melhor cum-
primento, procurando sensibilizar a todos nos eventuais problemas que 
possam estas suscitar em foro aberto e participativo a todos. 

Mantemos sempre grupos de trabalho de elevado nível, com a finali-
dade de discutir, interpretar e orientar nossas  empresas e profissionais no 
tocante à melhor maneira de cumprirem as posturas que venham a interferir 
em seu desempenho , incentivando o congraçamento entre o setor, os com-
ponentes de nossa corporação, de modo a que a saudável competição co-
mercial não fira jamais os laços da solidariedade empresarial e profissional.

Promovemos e ajudamos a suportar o desenvolvimento de nossos 
mercados, profissionais e da própria Associação, via co-patrocínio de 
feiras, promoção de seminários, participação em diferentes eventos que 
possam trazer prestígio, conhecimento e formação orientados as nossas 
atividades e pessoas, estimulando desta forma o melhor crescimento do 
mercado em geral e o melhor desempenho das empresas e nossos profis-
sionais em todos os sentidos.

Trabalhando ainda de forma respeitosa, democrática e ética em dife-
rentes frentes, participando de conselhos de entidades afins, incentivando 
parcerias e o melhor relacionamento com demais associações e outros, em 
linhas gerais, estas são as atividades de maior vulto da entidade, venha par-
ticipar, tornando-se um novo associado.

É, pois, neste cenário, que a ABIAM se envolve com dedicação e carinho, 
que nos é muito grato e cumprimentamos a Editora Insumos pelo sucesso do 
GUIA DO COMPRADOR DE ADITIVOS E INGREDIENTES por sua  
15ª edição. Este, sem dúvida, tem sido um ótimo veículo de divulgação e 
facilitador de negócios e realizações para o setor e para nossa associação. 

Parabéns a Editora por este empreendimento corajoso e de excelente 
apresentação!!!

Helvio Tadeu Collino
Presidente

A palavra do 

Presidente
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Com 33 anos de existência a ABIAM tem se desta-
cado como uma associação que se antecipa e acompa-
nha de forma dinâmica a evolução do setor!

Em 1979 surge uma entidade preocupada em de-
fender os interesses de suas empresas associadas contra 
reajustes indiscriminados de matérias-primas, escassez 
de prazos de pagamentos, falta de matérias-primas, 
oscilações de mercado, agressividade da concorrên-
cia, proliferação descentralizada de pequenas fabricas, 
alem da incompreensão por parte das autoridades bra-
sileiras no sentido de localizar corretamente o aditivo 
intencional no contexto da panificação brasileira, sob 
ponto d vista da saúde publica e da sua real utilidade e 
inocuidade nos alimentos.

Denominada originalmente Abiam – Associação 
Brasileira da Indústria de Aditivos e Melhoradores, e a 
principio focada no 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 seus pri-
meiros anos a associação teve suas atividades exclusiva-
mente voltadas a este seguimento marcando sempre sua 
presença de forma consistente e eficaz. 

Frente às novas necessidades e oportunidades, 
acompanhando de perto a evolução global do negocio 
no pais e no mundo, há aproximadamente 12 anos, a 
ABIAM ampliou sua atuação a todo mercado de ingre-
dientes e Aditivos alimentícios do pais, tendo definitiva-
mente Consolidado sua marca e suas atividades como 
uma entidade idônea, profissional e realmente represen-
tativa de todo o setor no pais.

Com a abertura de seu espectro de atuação, man-
tendo a marca ABIAM como fonte básica de identifica-
ção e reconhecimento publico a mesma efetivamente 
teve sua razão social alterada e fundamentos alterados 
para Associação Brasileira da Indústria e Comércio de 
Ingredientes e Aditivos para Alimentos, tendo hoje sua 
sede própria em São Paulo na Rua Hungria, 664 - 5 and. 
conj. 51, CEP: 01455-000 - Fone:/Fax: 3034-3541 -  
Fone: 3816-2928 - E-mail: abiam@abiam.com.br   
Home-page: www.abiam.com.br. 

Contando hoje com mais de 35 associados que re-
presentam mais de 70 % da produção do setor, A ABIAM 
orgulha-se de suas realizações, marcadas principalmente 
pela liderança na renovação constante da legislação sani-
tária e fiscal do pais, estabelecendo e trabalhando ativa-
mente com a ANVISA, o MINISTÉRIO DA AGRICUL-
TURA e outras entidades publicas e privadas em grupos 
do MERCOSUL, Codex e outros, aonde, a mesma vem a 

anos centralizando e defendendo com êxito os diferentes 
pleitos setoriais de forma a buscar sempre o melhor para 
todos e a plena segurança de nossos consumidores.

Missão
Ser o órgão de máxima representatividade do setor 

de ingredientes e aditivos junto à sociedade, promoven-
do e defendendo os interesses dos seus associados, além 
de, promover o desenvolvimento tecnológico do setor.

objeTivos da assoCiação
 » Aproximar as Indústrias de Ingredientes e Aditivos, 

buscando maior representatividade junto ao setor de 
alimentos e bebidas.

 » Representar o setor de ingredientes e aditivos junto 
aos órgãos públicos e associações congêneres.

 » Prestar serviços aos seus associados bem como a socie-
dade, fornecendo dados técnicos e econômicos do setor.

objeTivos e Finalidades
Constituída em Associação Civil, de caráter Nacio-

nal, sem fins lucrativos, a ABIAM tem seus principais 
objetivos e finalidades:

 » Congregar as empresas estabelecidas em todo o Bra-
sil, que se dediquem a Indústrias de Ingredientes para 
Alimentos, quaisquer que sejam suas modalidades e 
ainda as indústrias conexas ou diretamente ligadas.

 » Incentivar a melhoria técnica, o fortalecimento eco-
nômico, financeiro e o progresso geral das INDÚS-
TRIAS DE INGREDIENTES e ADITIVOS e conse-
qüentemente todos os usuários no Brasil, observando 
o interesse público e o desenvolvimento Nacional.

 » Colocar à disposição dos poderes Públicos (União, 
Estados, Municípios) autarquias, associações de clas-
se, empresas privadas em geral, os conhecimentos 
especializados e a experiência de seus associados, em 
proveito do estudo e solução dos problemas relacio-
nados com Ingredientes e aditivos para Alimentos.

 » Promover o esclarecimento da opinião Pública, sobre 
assuntos que afetam a classe, através da Imprensa.

 » Manter um serviço de informação e de assistência, 
para uso dos associados sobre assuntos que digam 
respeito ou interessam às Indústrias de Ingredientes e 
Aditivos para Alimentos.

 » Manter intercâmbio com entidades congêneres.
 » Desenvolver em seus associados, bem como a todas 

as Indústrias de Ingredientes e Aditivos do país, o es-
pírito associativo, a leal concorrência à franca e efetiva 
cooperação.



 PRESIDENTE: HELVIO TADEU COLLINO
 VICE-PRESIDENTE: MONICA HASSERODT
 1ª SECRETÁRIO: IDERLANDIO FERREIRA SILVA
 2º SECRETÁRIA: ANA CLAUDIA PELUSO
 1ª TESOUREIRO: SERGINERIO VANDERLINDE
 2ª TESOUREIRA: SIMONE C. VEDOATO

 DIRETORES:
 INGREDIENTES: CARLOS E. PERIZZOTTO
 TÉCNICO & LEGISLATIVO: CAROLINA ZAGO
 MARKETING: OSMAR ALMEIDA
 MELHORADORES: KENZI HAYASHIDA
 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: CAIO GOUVEA

 CONSELHO FISCAL: PAULO SCIAMARELLI
  EDUARDO FELIZ
  NICODEMO PETRONI JR

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS E FEIRAS:

17/01 – Vídeo Conferencia – Grupo de Trabalho de ENZIMAS  
27/01 – Sede da ABIAM – Reunião do GTE 
07/02 – Workshop de Enzimas - Brasilia  
08/02 – MAPA - Brasilia
09 e 10 – Reunião do GTFA – ANVISA – Brasília. 
16/02 – BUREAU - Revisão da GMC 73/97
21/02 – ANVISA/MAPA – Preparatória /MERCOSUL-Brasília.
22/02  -  MAPA - Brasília
25/02 – ABIA - Revisão da GMC 73/97.
26/02 – ANVISA - Revisão da GMC 26/03 – Brasília.
11/03 – ABIAM – Reunião de Diretoria – Sede da ABIAM
17/03 –  MAPA– Reunião Preparatória MERCOSUL.
04 a 08/04 – Assunção Paraguai – Reunião MERCOSUL.
12/04 – Almoço – Lançamento ANUGA 2011 – São Paulo
29/04 – ABNT – Reunião ABNT/CEE-160 – Rio de Janeiro.
02 a 05/05 – ANVISA – Reunião preparatória MERCOSUL - Brasilia
05/05 – MAPA – Assuntos diversos – Brasília.
05/05 – ANVISA – Produtos cárneos – Brasília.
05/05 – FIESP -  Sede da ABICAB - ITAL - Reunião do Conselho Consultivo 
do Cereal Chocotec – São Paulo.
05/05 – Reunião/Almoço  UBM – HiSA 2011 e FISA 2012 – São Paulo. 
13/05 – ANVISA – Reunião  – Aditivos para cárneos – Brasília.
31/05 - GPESP/ANVISA – Consolidação da Consulta Pública 69/2010 – Brasília.
01/06 - ABNT – Reunião ABNT/CEE-160 – Rio de Janeiro.
01/06 – MAPA – Reuniões diversas – Brasília.
06 a 10/06 - Assunção Paraguai – Reunião SGT 3 -  MERCOSUL.
30/06 – ANVISA/MAPA  – Reunião preparatória MERCOSUL – Brasília.
01/07 - ANVISA/MAPA  – Reunião preparatória MERCOSUL – Brasília
4 e 5/07 - ANVISA – Reunião preparatória MERCOSUL – Brasília.
5/07 – MAPA – Assuntos diversos – Brasíla
08/07 – Jantar dos Panificadores – São Paulo
21/07 – ITAL - Reunião do Conselho Consultivo do Cereal Chocotec.
26/07 – Visita técnica na NOVOZYMES – Araucária – PR.
27/07 – ANVISA -  Braslia –DF.
03/08 - ABNT – Reunião ABNT/CEE-160 – Rio de Janeiro
9 A 10/08 – NOVOTEL – SP – HISA/2011
08 A 12/08 – Montevidéu – URUGUAI – Reunião do MERCOSUL
18/08 – Reunião da CP Enzimas – Sede da ABIAM
24/08 – Reunião na ABIAD – Rotulagem OGM
01 A 04/09 – FEBRACHOCO – Gramado – RS

02/09 – Reunião ABNT/CEE-160 – ITAL – Campinas
21/09 – Assembléia Geral Ordinária – sede ABIAM
21/09 – Reunião geral – Formação de Grupos – sede ABIAM
03 e 04/10 – ANVISA – Preparatórias: carnes e lácteos
05/10 – Sede ABIAM – Presidente / Danisco
05/10 – AMCHAM – Força Tarefa ANVISA
05/10 – Sede ABIAM – Recebemos a U.S. Consulate General São Paulo, 
Brazil e Institute of Food Technologists (IFT).
10 e 11/10 – ANVISA - Reuniões Preparatórias de rotulagem
11/10 -  MAPA – Reunião com SRI
16/11 – Sede ABIAM - Reunião da Consolidação da CP 52/1
17/11 - Reunião ANVISA - Preparatória do Mercosul - Revisão da GMC 73/97 Carnes
21 A 25/11 – Montevidéu – URUGUAI – Reunião do MERCOSUL
28/11 – Reunião no MAPA
29 E 30/11 - Reunião do GTFA – ANVISA
30/11 A 02/12 - Reunião sobre Padrão de Identidade e Qualidade do 
Hamburguer – MAPA
06/12 – PRÊMIO “AS 100 MAIORES E MELHORES DA PANIFICAÇÃO BRASI-
LEIRA” - 2011 - Hotel Renaissance – Evento da Revista Panificação Brasileira.
12 e 13/12 – ANVISA – Reunião da Consolidação da Consulta Pública
 04/2011.
13/12 – MAPA – DIPOA – Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 
do Hambúrguer. 

REUNIÕES 2012.
25 e 26/01 - 31ª Reunião do GTFA – ANVISA – Brasília. 
06/02 -  Reunião da Câmara de Insumos Agropecuários – ANVISA 
07/02 - Reunião da CP 52/11  – ANVISA 
08/02 – ANVISA/MAPA - Reuniões Preparatórias de rotulagem
09 e 10/02 – MAPA – GMC 73/97 - reunião de revisão das categorias de 
produtos cárneos - 
14/02 – Sede ABIAM  - Consolidação da CP 52/11 
26/02 – Liotécnica – Assuntos diversos – Embu das Artes – SP.
01/03 – Bureau – Abiam –  SP
26 A 30/03 - Reunião do MERCOSUL – Buenos Aires – Argentina
9/04 – ABNT – Reunião ABNT/CEE-160 – Rio de Janeiro.
13/04 - AMCHAM – FORÇA TAREFA ANVISA
17/04 – Sede da FIESP/SP - comemoração dos 120 Anos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), e em nome dos 
presidentes dos Conselhos Consultivos do CETEA, Carlos Corrêa, do CEREAL 

CHOCOTEC, Getúlio Ursulino Netto e do TECNOLAT, Eduardo Weisberg
17/04 – ANVISA E MAPA/DF – Assuntos diversos
26/04 – Sede da ABIAM
- Trabalhos Mercosul
- Nova estrutura organizacional da ANVISA
- Agenda Regulatoria da ANVISA
- Grupos de Trabalho ABIAM
14/05 – Sede da BUREAU - finalização da proposta de rotulagem e discussões 
sobre a revisão da GMC 73/97 carnes.
16/05 – ANVISA –  Reunião do GTFA – Brasília 
29 e 30/05 – MAPA - Revisão da GMC 73/97
29 e 30/05 – MAPA - Reunião Preparatoria Mercosul - Carnes
30/05 -  MAPA - Tentativa de Reunião DFIP - alimentação animal
31/05 – ANVISA - Reunião Preparatoria Mercosul  Rotulagem
25 e 26/01 - 31ª Reunião do GTFA – ANVISA – Brasília. 
06/06 – UBM – Modulo de marketing ABIAM - FiSA.
12/06 – MAPA - Reunião para a apresentação da tecnologia de produtos 
cárneos em pó e reestruturados
13/06 – ANVISA - Nova reunião preparatoria do Mercosul referente a GMC 
73/09 em BRASILIA
21/06 - MAPA - Contatos no MAPA  - BRASILIA
22/06 -  ANVISA – 2ª. Reunião de consolidação da CP 04/11 - Frutas , 
Vegeltais e Néctares em BRASILIA.
25 A 28/06 - Reunião do Mercosul em Buenos Aires 
26/06 - MAPA/DIPOA – Reunião do Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade de Leite Condensado.
06/07 - Reunião Fi Conferences 2012 - Hotel Golden Tulip Paulista Plaza
10/07 – AMCHAM - DuPont: Global Food Security Index
12/07 – SEDE DA ABIAM – REUNIÃO GERAL
17/07 – ABIAD - Revisão decreto rotulagem OGM
25/07 - ABNT – Reunião ABNT/CEE-160 – Rio de Janeiro.
02/08 – ANVISA – Reunião com a Diretoria da ABIAM
08/08 – ANVISA  - Reunião preparatória de aditivos para produtos 
cárneos - MERCOSUL
14/08 -  ANVISA – Reunião do GTFA.
27 a 31/08 - FIERGS - PORTO ALEGRE  - REUNIÃO DO MERCOSUL
29 A 31/08 - FEBRACHOCO EM GRAMADO – RS - 

eventos apoiados pela abiaM

 ¶ FISA - Food ingredientes South America

 ¶ Fispal  Tecnologia 

 ¶ Fispal  Food Service

 ¶ Fistal Nordeste  

 ¶ HiSA – Health Ingredients South America Summi

 ¶ Seminário Bebidas & Alimentos Funcionais  

 ¶ SBAF – Simpósio Internacional sobre alimentos funcionais

 ¶ Política de Alimentação e Nutrição Brasileira e o papel dos setores industriais 

“Bakery” e “Confectionery” em sua implatação

 ¶ ITAL – Eventos da Cereal Chocotec 

 ¶ USP -Workshop: Food Chemicals Codex: Evolução dos Métodos Analíticos e a 

Prevenção da Adulteração de Ingredientes para Alimentos.

 ¶ FI Conferences - Reformulações Estratégicas: Redução de Sal, Açúcar e Gordura 

 ¶ PTX South America 

 ¶ Simpósio Supply Chain & Logística

 ¶ FEBRACHOCO

 ¶  Prêmio “As 100 Maiores e Melhores da Panificação Brasileira” – 2011

 ¶ XII Conferencia Anpei

 ¶ 3ª Conferência Transportes 

 ¶ 26º Simpósio Ciclo Supply Chain & Logística

Diretoria ABIAM 2008/2012

AgenDA ABIAM - ReUnIÕeS DO PeRÍODO De JAneIRO/2011 A AgOSTO De 2012

Ações
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GRUPO DE MELHORADORES

A ABIAM participou ativamente na 
Comissão CEE-160 Comissão de Estu-
do Especial de Pão do Dia Tipo Francês. 
Em julho do corrente os trabalhos de 
elaboração da norma foram concluídos. 
O escopo aprovado da norma foi o de 
estabelecer as diretrizes para avaliação 
da qualidade e classificação do pão 
tipo francês. No mês seguinte, o referi-
do projeto será colocado em Consulta 
Nacional, estando disponível no sítio da 
ABNT para avaliação e voto durante 60 
dias. Após a Consulta Nacional, o do-
cumento poderá ser “aprovado”, “apro-
vado com comentário” ou “reprovado”. 
Caso haja comentários ou reprovações, 
a Comissão de Estudo as avaliará tecni-
camente, acatando-as ou não. Em caso 
de correção esta irá novamente para 
Consulta Nacional por 30 dias, repe-
tindo este ciclo quantas vezes forem ne-
cessárias. Somente após a aprovação, a 
norma seguirá para publicação.

Demais Grupos / Trabalhos:
Destaca-se também o fato da 

Abiam ter realizado diferentes traba-
lhos / ações em parceria com a ABIA, 
AMCHAM, ABIFRA, ABIAD, ITAL, ILSI, 
ASSOCIQUIM, FIESP, CIESP, CRQ e 
Outros, tendo dado também suporte 
básico a empresas nacionais e interna-
cionais não associadas e aos escritórios 
Comerciais e Câmaras de Comercio de 
países como EUA, Alemanha, Bélgica e 
outros, sempre visando à evolução ra-
cional e profissional do setor em bene-
ficio comum de todos.

Realizações ABIAM
A ABIAM sempre buscando estar pre-

sente junto as áreas regulatórias e legis-
lativas, tem realizado constantes reuniões 
com as VISAS ,  ANVISA e Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
para apresentar as demandas do Setor.

No inicio de agosto, o Presidente da 
ABIAM , membros da Diretoria e a consul-
tora técnica, estiveram na ANVISA reuni-
dos com o Dr. Jaime de Oliveira, um dos 
novos membros da Diretoria Colegiada 
para apresentar o setor , a ABIAM e os 
trabalhos conjuntos já realizados , onde , 
dentre outros , também abordaram-se te-
mas de fundamental importância e entra-
ves  , como complexidade , morosidade , 
custos , Isonomia , trabalhos no Mercosul 
e revisão de legislações em geral dando-
-se como ex  Enzimas e Preparações En-
zimáticas  .

No encontro foi referendada e ratifica-
da de ambos os lados a importância da 
continuidade destes trabalhos conjuntos e 
do bom acesso absolutamente necessario 
para tanto , tendo nosso interlocutor colo-
cado o firme proposito desta nova direção 
de trabalhar da mesma forma incentivan-
do e incrementando esta modalidade .

Trabalhos Tecnicos ABIAM

Mercosul - SGT3 – Sub Grupo 
de Trabalho 3 de Alimentos 

A ABIAM continua  participando in-
tensamente do SGT3 (Comissão de Ali-
mentos) –do MERCOSUL , que realiza 4 
reuniões anuais com a participação dos 
4 países membros , as reuniões são reali-
zadas no pais que está com a Presidência 
Pro Tempore do Mercosul , no primeiro 
semestre de 2012 as reuniões foram em 
Buenos Aires, na Argenitina  e no segundo 
semestre serão no Brasil, alem das prepa-
ratórias junto a ANVISA e MAPA.

Atualmente 2 assuntos são de 
grande importância para o Setor:

- Revisão da GMC 73/97 - “Atribuição de 
Função de Aditivos, Aditivos e seus Limi-
tes Máximos de uso para a Categoria 8 - 
Carne e Produtos Cárneos”, que equivale 
a nossa Portaria 1004/98 da ANVISA  e 
a Instrução Normativa 51/06 do MAPA.

- Revisão da GMC 26/03 – Nor-
ma Geral de rotulagem de alimentos 
embalados.

Os próximos temas que entrarão em 
pauta são:

- Revisão da GMC 11/06 – Lista Ge-
ral Harmonizada do Mercosul 

- Regulamento técnico que aprova 
o uso de aditivos alimentares, esta-
belecendo suas funções e seus limites 
máximos para a categoria de alimentos 
7 - Produtos de Panificação e Biscoitos

- Revisão da Legislação de Produtos 
Lácteos

A ABIAM vem trabalhando em par-
ceria com a ANVISA e MAPA em busca 
dos objetivos desejados.

Alem do Mercosul, a equipe técnica 
da  ABIAM tem participação ativa:

GTFA – Grupo Técnico de Aditivos 
Alimentares da ANVISA, este grupo 
reuni-se periodicamente para discutir 
as demandas do CODEX Alimentarius.

Grupo das Agencias Regulatórias – 
ANVISA na AMCHAM

Grupos de Trabalhos  
da ABIAM

A ABIAM possui vários grupos de 
trabalhos para atender as demandas 
do setor, ANVISA e MAPA, sendo eles 
atualmente :
• Grupo de Enzimas
• Grupo de Carnes
• Grupo de Lácteos 
• Grupos de Aditivos para panificação
Rotulagem 
• Grupo Técnico de Aditivos Alimenta-
res – GTFA
• Grupo Técnico de Coadjuvantes de 
Tecnologia

Ciente de que sempre surgem novas 
necessidades , recolocamos nosso fir-
me propósito de modifica-los e incre-
menta-los a medida das novas neces-
sidades .

grupos de trabalho

Nossos agradecimentos aos nossos parceiros: 

Homenagens especiais

Workshop

Como evento que colabora na evolução da 
qualidade na cadeia de alimentos, em sua edição 
2012, a Fi South America idealiza e leva ao públi-
co visitante uma nova sessão que coloca o tema 
em pauta.

 
Iniciativa da UBM e organizado em parceria 

com a ABIAM - Associação Brasileira de Indústria 
e Comércio de Ingredientes Aditivos para Ali-
mentos, o “Workshop: Tendências e Desafios na 
Indústria de Alimentos e o Papel do Fornecedor de 

Ingredientes Neste Contexto” vai debater temas 
relevantes sobre o futuro do mercado de produtos 
alimentícios e o papel da indústria de ingredien-
tes neste cenário.

 
Empresas líderes e associações do setor ali-

mentício se reunirão no evento paralelo que 
acontecerá em um auditório dentro do evento, no 
dia 19 de Setembro, das 10 – 13hrs.

O Workshop é gratuito para os profissionais da 
indústria. www.fi-events.com.br 

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E O PAPEL
DO FORNECEDOR DE INGREDIENTES NESTE CONTEXTO

1312



Agradecemos	a	todos	os	Associados	pela	colaboração	em	prol	da	ABIAM.
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