
O único evento
focado em ingredientes
alimentícios da América Latina

dos visitantes afirmam
que encontraram novos 
fornecedores e produtos

Interesse em expor ou patrocinar?
Entre em contato e saiba como:
+ 55 11 4878-5936 / info@fi-events.com.br
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ASSOCIE-SE
Sua empresa estará contribuindo de forma 

mais ativa nas discussões do segmento. Além 
disso, estará recebendo e participando 

das atualizações da legislação do setor de 
Ingredientes e Aditivos para Alimentos.
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Missão 

Ser o órgão de máxima 
representavidade do setor 
de ingredientes junto à 
sociedade, promovendo e 
defendendo os interesses 
dos seus associados, além de 
promover o desenvolvimento 
tecnológico do setor.

Objetivos da Associação

* Aproximar as Indústrias 
de Ingredientes, buscando 
maior representavidade 
junto ao setor de alimentos e 
bebidas. 

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

* Prestar serviços aos seus 
associados, bem como a 
sociedade, fornecendo dados 
técnicos e econômicos do 
setor. 

Objetivos e Finalidades 

Constituída em Associação 
Civil, de caráter Nacional, 
sem � ns lucrativos, a ABIAM 
tem seus principais objetivos 
e � nalidades: 

* Congregar as empresas 
estabelecidas em todo o 
Brasil, que se dediquem à 
Indústrias de Ingredientes 
para Alimentos, quaisquer 
que sejam suas modalidades 
e ainda as indústrias conexas 
ou diretamente ligadas.

* Incentivar a melhoria 
técnica, o fortalecimento 
econômico, � nanceiro 
e o progresso geral das 
INDÚSTRIAS DE 
INGREDIENTES e, 
consequentemente, 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 
classe, empresas privadas 

em geral, os conhecimentos 
especializados e a experiência 
de seus associados, em proveito 
do estudo e solução dos 
problemas relacionados com 
Ingredientes 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 para Alimentos. 

* Manter intercâmbio com 
entidades congêneres. 

* Desenvolver em seus 
associados, bem como a todas 
as Indústrias de Ingredientes 
do país, o espírito associativo, 
a leal concorrência e a franca 
e efetiva cooperação.

Conheça melhor a ABIAM

ABIAM - Associação Brasileira da Industria e Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos
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