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É com orgulho e satisfação que apresentamos os primeiros cinquenta anos da ABIA. Aqui narramos
como desde sua criação, em 1963, lutamos e vencemos inúmeros desafios para fazermos da indústria
da alimentação um gigante na economia do Brasil.
Trata-se não apenas da história da ABIA, mas também da história da indústria brasileira e de sua posição global. Hoje a indústria da alimentação representa 9,5% do produto interno bruto (PIB) do país,
e, mesmo em meio à crise internacional de 2012, recebeu R$ 11,1 bilhões de investimentos naquele
ano, garantindo emprego a mais de 1,6 milhão de pessoas.
A ABIA esteve à frente da estruturação desse importante setor, superando desafios impostos pelas
oscilações dadas pela conjuntura econômica e tantos outros entraves que surgiram pela frente, para
chegar a 2013 estruturada e fortificada.
Os acordos voluntários para redução dos teores de gordura e sódio nos alimentos, por exemplo,
mostraram à população que a indústria está alinhada com suas demandas e preocupada com a saúde
de todos os brasileiros.
Estamos particularmente atentos a iniciativas que são apresentadas à sociedade, sempre
defendendo a qualidade dos serviços ofertados e a liberdade de escolha dos consumidores.
Desejamos a todos uma boa leitura!
It is with pride and satisfaction that we present ABIA’s first fifty years. Here, we talk about how, ever
since its 1963 foundation, we faced and overcame countless obstacles to make the food industry an
economic powerhouse in Brazil.
This is not just about the history of ABIA, but rather about that of Brazilian industry and its global
standing. The food industry now answers for 9.5 percent of the country’s gross domestic product (GDP)
and, even in the midst of the 2012 international crisis, received R$11.1 billion in investments that year,
ensuring jobs for more than 1.6 million workers.
ABIA has been at the forefront of the structuring of this important industry, overcoming the challenges presented by an oscillating economic situation and many other hurdles that have emerged,
reaching the year 2013 in structured, strong shape.
Voluntary agreements to reduce the fat and sodium contents of food products, for instance, showed the
population that the industry is aligned with its demands and concerned with the health of every Brazilian.
We are particularly attentive to initiatives presented to society, and always stand for the quality of the
services provided and consumer freedom of choice.
We wish everyone an enjoyable read!
Edmundo Klotz
presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
President, Brazilian Food Industry Association (ABIA)
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C R E D I B I L I D A D E Q U E A L I M E N TA O M E R C A D O
CREDIBILITY THAT FEEDS THE MARKET

Nenhum produto deve pesar na balança como débito a
países estrangeiros, porque tudo o Brasil pode produzir.
No product should tilt the trade balance in favor of foreign
nations, because Brazil can produce everything.
CONDE FRANCESCO MATARAZZO (1854-1937)

Dai-nos cada dia o necessário em pão e entendimento.
Give us each day as we need in bread and understanding.
DE UMA ANTIGA VERSÃO ARAMAICA DO PAI-NOSSO
FROM AN ANCIENT ARAMAIC VERSION OF THE LORD’S PRAYER
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O primeiro pão
The First Bread

Os tempos dessas auroras são naturalmente imprecisos, mas o que se sabe é
que nossos ancestrais, até então coletores e caçadores, chegaram 11 mil anos
atrás à agricultura e séculos depois, na Mesopotâmia, ao trigo cultivado. O primeiro vestígio de indústria alimentar que temos é uma padaria egípcia, de aproximadamente 3000 a. C., em Gizé.
Indispensável em todas as mesas, sagrado nos altares, o pão foi também, ao que
tudo indica, nosso primeiro alimento processado. E o processamento desse e de
outros alimentos só faria aumentar e se diversificar no decorrer da história, sobretudo a partir da Revolução Industrial e do crescimento das cidades modernas – que
expulsaram para mais longe o alimento in natura das lavouras, hortas e pomares.
Com a explosão da indústria alimentícia, o setor foi em muitos países criando
suas próprias instituições. Assim, em outubro de 1963, nascia entre nós a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, a ABIA, que em 2013 celebra seus
cinquenta anos com muitas histórias para contar – de si mesma e do Brasil.
Things in the dawn of time are naturally hazy, but we do know that our ancestors, who had been hunters-gatherers until then, discovered agriculture 11,000
years ago and arrived at the culture of wheat a few centuries later, in Mesopotamia. The earliest vestige of a food industry comes from an Egyptian bakery in
Giza, dated around 3,000 B.C.
Indications are that bread – a must on every table, a hallowed item on altars –
was also our first processed food. The processing of this and other items would
only expand and diversify as time went by, particularly since the Industrial Revolution and the growth of modern-day cities – which made for more distant in-natura
foods from plantations and gardens.
As the food industry boomed, it created its own representative institutions in
several countries. The year 1963 saw the birth of the Brazilian Food Industry Association (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, ABIA), which now,
in 2013, celebrates its fiftieth anniversary and a world of stories to tell – about itself
and about Brazil.
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Na página anterior,
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trigo para feitura de pão.
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hieroglyphics representing
labor, hunting and the
harvest of wheat for
baking bread.

É com justo orgulho que, ao comemorar a data, a ABIA exibe nos últimos dois
anos números de seu trabalho, até porque eles são importantes para o Brasil:

RESUMO GERAL DO DESEMPENHO, 2011–2

DESEMPENHO

COMÉRCIO EXTERIOR

MERCADO INTERNO

EMPREGO

CRESCIMENTO
NOMINAL

2011

2012

Faturamento ind. alimentação

R$ 383,4 bilhões

R$ 431,6 bilhões

12,6%

• Alimentos

R$ 316,5 bilhões

R$ 353,6 bilhões

11,7%

• Bebidas

R$ 66,8 bilhões

R$ 77,9 bilhões

16,7%

Crescimento da produção física

4,86%

3,6%

Crescimento das vendas reais

5,90%

4,5%

Exportações

US$ 44,8 bilhões

US$ 43,4 bilhões

-3,3%

Importações

US$ 5,5 bilhões

US$ 5,6 bilhões

2,3%

Saldo comercial

US$ 39,3 bilhões

US$ 37,8 bilhões

-3,8%

Varejo alimentar

R$ 203,5 bilhões

R$ 227,7 bilhões

11,9%

Food service

R$ 88,0 bilhões

R$ 100,5 bilhões

14,3%

Total mercado interno

R$ 291,5 bilhões

R$ 328,2 bilhões

12,6%

Nível de emprego

1,583 milhão

1,633 milhão

3,1%

Novos postos de trabalho

94 mil

59 mil

Fontes: SECEX, ABIA.

ABIA is justifiably proud to celebrate the date by showing numbers that represent its work – figures that are important to Brazil as well:

OVERALL PERFORMANCE SUMMARY, 2011–12
2011

PERFORMANCE

FOREIGN TRADE

DOMESTIC MARKETPLACE

EMPLOYMENT

2012

NOMINAL
GROWTH

Food industry sales

R$383.4 billion

R$431.6 billion

12.6%

• Food

R$316.5 billion

R$353.6 billion

11.7%

• Beverages

R$66.8 billion

R$77.9 billion

16.7%

Physical production growth

4.86%

3.6%

Real sales growth

5.90%

4.5%

Exports

US$44.8 billion

US$43.4 billion

-3.3%

Imports

US$5.5 billion

US$5.6 billion

2.3%

Trade balance

US$39.3 billion

US$37.8 billion

-3.8%

Food retail

R$203.5 billion

R$227.7 billion

11.9%

Food service

R$88.0 billion

R$100.5 billion

14.3%

Domestic total

R$291.5 billion

R$328.2 billion

12.6%

Jobs count

1.583 million

1.633 million

3.1%

New jobs

94,000

59,000

Nesse contexto, a indústria da alimentação representa cerca de 9% no PIB.
Chegar a tais conquistas não foi fácil, como se verá. Elas atravessam momentos
cruciais da história brasileira, com diferentes regimes e planos econômicos, controles e descontroles de preços, crises nacionais e mundiais.
Esta, pois, não é apenas a história da ABIA. É um pouco, ou muito, a história do
Brasil nos últimos cinquenta anos.
Mas não custa começar lembrando como caminhou, ou patinou, a própria indústria alimentícia brasileira nos séculos desde o Descobrimento, até vir a se tornar uma das mais vigorosas e respeitadas do mundo.
In this context, the food industry represents about 9 percent of the Brazilian GDP.
These accomplishments were not easy to achieve, as we will see. They traverse
crucial times in Brazilian history, under different regimes and economic stabilization plans, with or without stable prices, under domestic and global crises.
This, therefore, is not just the history of ABIA. It is also a little, or a lot, the history
of Brazil over the past fifty years.
It is worth beginning by remembering how the Brazilian food industry progressed at different paces from the time of the Discoveries until it became one of
the most vigorous and respected in the world.

Sources: SECEX, ABIA.
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Um lento despertar
A Slow Awakening

Entre as muitas coisas em que o Brasil foi longe para quem começou tão tarde,
está o parque industrial.
Nossa indústria começou mal, sufocada. De 1500 a 1822, durante a Colônia, ela
simplesmente não existia. Mais: era proibida por lei. Até 1808, produtos manufaturados, só os que nos chegavam de Portugal. Depois, com a vinda da família
real, as vantagens alfandegárias impostas pelos ingleses inviabilizavam qualquer
concorrência nacional. Por estas bandas, a Europa queria saber apenas de consumidores. Produtores? Nem pensar. Chances brasileiras? Só para o que vinha da
roça, pura commodity caseira.
Foram séculos de timidez industrial, portanto, e só com a Independência despontaram as primeiras indústrias – de óleo comestível extraído do algodão. O processamento de alimentos se iniciaria por essa atividade, pelo beneficiamento e moagem
de cereais, pelos laticínios e pelas bebidas. No entanto, a industrialização foi hesitante até a metade do século 19 e deslancharia apenas na virada para o século 20.
Não é nenhum bairrismo dizer que a cidade de São Paulo esteve à frente dessa
nova era.
Brazil’s industrial plant was one of the many areas where the country made great
progress for such a late bloomer.
Brazilian industry started out badly, choking. In Colonial days, from 1500 to 1822,
it was simply not there. It was also illegal: until 1808, all manufactured goods had
to come from Portugal. After that, with the arrival of the Portuguese royal family
in Brazil, the customs advantages imposed by the English prevented any form of
domestic competition. All that Europe wanted from Latin America was consumers.
Producers? No way. Domestic opportunities? Only for what came from the fields,
simple household commodities.
After centuries of industrial shyness, the early industries – making edible oil
from cottonseed – only appeared after Brazil became an independent country.
Food manufacture began by that and by processing and grinding grains and
making dairies and beverages. But industrialization was hesitant until the mid19th century and would only take off in the late 1800s and early 1900s, with São
Paulo City spearheading that process.
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Na página anterior,
propagandas de
doces, licor de café e
chocolate, início do
século 20.
Previous page: Candy,
coffee liqueur and
chocolate ads, early
20th century.

Acima, a rua Direita,
cidade de São Paulo,
início do século 20.
Na página seguinte, o
Theatro Municipal de
São Paulo, 1912.
Above: Direita Street,
São Paulo City, early
1900s. Next page: The
São Paulo City Theater
(Theatro Municipal), 1912.

BANDEIRA, THE EXPERT

BANDEIRA, BOM NO ASSUMPTO

Between 1880 and 1913, São Paulo City stirred from its 350 years of solitude
and, driven by the profits from coffee exports and the technical and human vitality

Entre 1880 e 1913, a cidade de São Paulo acordou de seus 350 anos de solidão
e, impulsionada pelos lucros do café e pela vitalidade técnica e humana dos imi-

of immigrants, jumped from eighth to second largest urban center in Brazil, after
Rio de Janeiro alone. In the meantime, it watched the frantic-paced rise of banks,

grantes, passou de oitavo a segundo maior centro urbano do país, atrás somente
do Rio de Janeiro. No período, viu surgirem, freneticamente, bancos, escolas,

schools, railways, small industries and… consumers!
That beautiful period for São Paulo – and, by extension, for Brazil – is richly

ferrovias, pequenas indústrias e… consumidores!
Aquele belo momento paulista e, por extensão, brasileiro se encontra ricamen-

described in “Manufacturing in São Paulo State in 1901” (A indústria no estado
de São Paulo em 1901), by Antonio Francisco Bandeira, Jr. In the preface to this
priceless book published that same year, Brazilian historian Toledo Piza assures it
is the “fullest, most comprehensive study of the subject ever written among us.”
Bandeira offers a detailed inventory of the city’s companies active at the time,
which employed 50,000 laborers, “including men, women and children, almost all
of whom are Italian.” He describes São Paulo State as both agricultural (with its
fertile soil and mild weather) and industrial in every field. It could also import and
export merchandise in and from a seaport all its own (Santos) and stood as a required channel to reach two other major Brazilian states (Minas Gerais and Goiás).
The author takes special pride in the claim that, in the food industry in particular, São Paulo has products to offer that are in no way inferior to their European
and American peers:

te descrito em A indústria no estado de São Paulo em 1901, de Antonio Francisco
Bandeira (Filho). No prefácio desse livro precioso, publicado no mesmo ano, o
historiador Toledo Piza garante tratar-se do “estudo mais completo, mais comprehensivo, que até hoje se tem feito desse assumpto entre nós”.
Bandeira faz um inventário detalhado das empresas paulistanas em atividade
na época, tocadas por 50 mil operários “entre homens, mulheres e crianças, quasi
em sua totalidade italianos”. Descreve São Paulo como um estado tanto agrícola,
de terra fértil e clima ameno, quanto fabril em todos os ramos, sendo ainda capaz
de receber e exportar por um porto inteiramente seu (Santos) e constituindo canal obrigatório para dois outros grandes estados (Minas Gerais e Goiás).
O maior orgulho do autor é poder afirmar que, especialmente na indústria alimentícia, São Paulo conta com produtos que nada ficam devendo aos similares
europeus e americanos:

Salted meats and other charcuteries that Brazil used to import in bulk, such as
hams, salamis and smoked meats, are as properly prepared here as they are in
Italy or Germany.

As carnes salgadas e outros produtos de charcutaria, que importávamos em
grande escala, como presunto, salames, carnes defumadas, preparam-se aqui
tão bem como na Itália e na Alemanha.
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Talvez vá mesmo um pouco de ufanismo nessa veemência de Bandeira, mas é
bom ouvir:
Nossos produtos de confeitaria da C. Castelões, Carlos Norder, Irmãos Falchi,
Reichert & Irmãos, já estão no mesmo nível da Suchard, Melliès, afamados
productores extrangeiros. Nossos biscoutos já rivalizam tranquilamente com
os Huntley & Palmers.
Sobre isso, vale a pena nos adiantarmos um pouco no tempo para falar de um
marco. Por volta de 1910, o imigrante francês Pierre Duchen, talentoso confeiteiro,
adaptaria com muito sucesso para o gosto nacional a arte europeia dos biscoitos
finos. Estabelecido na cidade de São Paulo desde fins do século 19, Duchen começara no comércio de comestíveis importados e, com o tempo, resolvera embarcar
na fabricação própria. Belamente decoradas, suas embalagens de lata para biscoitos, manufaturadas pela Metalúrgica Prata, ganhariam quase status de porta-joias.
Mas voltemos a 1901. Quanto às cervejas, Bandeira se mostra encantado com
o capricho e a arte das oficinas e vasilhames ostentados pelas fábricas da Bavaria
e da Antarctica,
em tudo eguaes às européas. Eguaes elogios merecem as fábricas de vermouth, licores, bitter, cognac, vinho quinado, além de caramelos, pastilhas com
licores de fructas e flores nacionaes.
Ainda assim, o autor se queixa do escasso apoio às pratas da casa:

There may be a little excess in Bandeira’s vehemence, but it is nice to hear:
The confectioneries from C. Castelões, Carlos Norder, Irmãos Falchi and Reichert
& Irmãos are already at a par with Suchard and Melliès, the famed foreign producers. Our biscuits can now easily hold their own against Huntley & Palmers’s.
In this respect, it is worth getting a little ahead of ourselves to talk about a milestone. Around 1910, French immigrant Pierre Duchen, a talented confectioner,
successfully adapted the European art of fine biscuits to Brazilian preferences. A
São Paulo resident since the late 1800s, Duchen had started out in imported foods
retail and later decided to make his own. Duchen’s beautifully decorated cookie
tin cans, made by Metalúrgica Prata, would have a status close to jewelry cases.
But back to 1901. When it comes to beer, Bandeira is enthralled by the care and
art of the workshops and bottles that brewers Bavaria and Antarctica boasted,
equal in every respect to those from Europe. Similar compliments are in order
for the makers of vermouth, liqueur, bitter, cognac and mulled wine, as well as
of caramels and pastilles filled with the liqueur of Brazilian fruits and flowers.
Still, the author complains of the little support given to the home team:
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Na página anterior,
fábrica de cerveja,
século 19.
Previous page:
19th-century brewery.

The lack of protection that Brazilian industry has been enduring has led a powerful industrialist to become so disheartened that he sent a new discovery of
his to Europe so it could come back as a foreign product.

A falta de protecção que essa indústria tem sofrido deu lugar a que um poderoso industrial mandasse para a Europa uma nova descoberta sua para voltar como producto
extrangeiro, tal o desânimo que se apoderou de seu espírito.

As for higher-sustenance products, Bandeira writes enthusiastically of the flour
and starches factory that Paulo Kunchk built close to São Paulo City, in Mogi das
Cruzes, with its annual production of 50,000 kilos of wheat and banana flour, plus
cassava, sweet-potato and yam meals, “products that the medical class recognizes as appropriate for children’s diets.”
Given the massive Italian presence, the food industry’s real forte was in wheat
mills and pasta factories – after all, you just had to have noodles. Bandeira:

Entre os nossos produtos de maior sustança, Bandeira cita com entusiasmo a fábrica
de farinha e féculas alimentares estabelecida por Paulo Kunchk em Mogi das Cruzes,
onde anualmente se fabricavam 50 mil quilos de farinhas de trigo e de banana, mais
raspa de mandioca, batata-doce e inhame, “productos estes reconhecidos pela classe
medica como adequados para a alimentação das creanças”.
Mas, considerando-se a forte presença italiana, o forte da indústria alimentícia eram
mesmo os moinhos de trigo e as fábricas de massa, porque, antes de tudo, era preciso
garantir o macarrão. Bandeira:

The pasta from F. Secchi e Quaranta is equal to Europe’s, according to the Italian immigrants for whom it is the main source of sustenance. All we import to
make it is wheat, which is ground according to the latest grinding practices in
the opulent Matarazzo mill, in which any industrial city would rightly take pride.

As massas alimentícias dos fabricantes F. Secchi e Quaranta, diz a colônia italiana, que
dellas faz o seu alimento preferido, são eguaes às européas. Para isso importamos
unicamente o trigo, que é triturado, segundo os preceitos mais modernos da moagem, no opulento moinho Matarazzo, do qual se ufanaria qualquer cidade industrial.

It was an industry dominated by the Romali, Bertazzi, Scarpa, Giuntini, Orsi, Linguarto, Santis and Macciota families, as well as the brave Secchi Brothers, whose
goods won the first prize in the 1898 General Italian Exposition in Turin. On the latest
Matarazzo Mill, founded in 1900, Bandeira insists on the adjective opulent, naming
the mill “one of the most opulent testimonials to the advanced São Paulo industry.”
And its owner, Francesco Matarazzo, became a symbol of the period.

Era um setor onde pontificavam as famílias Romali, Bertazzi, Scarpa, Giuntini, Orsi, Linguarto, Santis e Macciota e aqueles bravos Irmãos Secchi, que tiveram seus produtos premiados com medalha de primeira classe na Exposição de Turim de 1898. Ainda sobre o
mais novo Moinho Matarazzo, fundado em 1900, Bandeira repete aquele adjetivo, considerando-o “um dos mais opulentos attestados do adiantamento da indústria paulista”.
E Francesco Matarazzo se tornou símbolo dessa época.
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fábrica de biscoitos,
início do século 20.
Previous page: Pasta
factory, 19th century.
Above: Cookie factory,
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DA BANHA À GLÓRIA
Em 1881, quando deixou a Itália rumo ao Brasil, Francesco Matarazzo estava
com 27 anos e não era um imigrante qualquer. Tinha certa experiência e algum
capital. E enxergava não só longe, como também de longe: trouxe consigo caixas
de banha de porco, produto que o Brasil importava em barricas dos EUA.
Não deu sorte: aquele capital inicial se perdeu já ao desembarque no porto do
Rio. Mas Francesco não era homem de recuar. Em 1882, enquanto trabalhava com
pequeno comércio em Sorocaba, começou a processar banha extraída das barrigadas de porco que sobravam nos matadouros. Francesco usava um tacho e uma
prensa adaptada de madeira. Na falta de madeira adequada para barricas, teve a
ideia de acondicionar o produto em latas de vários tamanhos, facilitando tremendamente o transporte e a comercialização. Logo tinha também uma fábrica de
beneficiamento de grãos, e seu fubá foi pegando fama. Depois passou a comercializar tanto azeite importado misturado à banha líquida quanto óleo de cozinha.
Em 1889, após ter estabelecido algumas fábricas nos municípios interioranos de
Itapetininga e Capão Bonito, investiu firme num moinho de trigo na capital pauAcima, propaganda da Gordura
Selecta, comercializada por
Francesco Matarazzo no final
do século 19. Na página
seguinte, inspetores do
Departamento de Agricultura
dos EUA verificam barris de
banha, Chicago, 1941.
Above: An ad for Selecta Lard,
which Francesco Matarazzo
marketed in the late 1800s.
Next page: US Department of
Agriculture inspectors checking
lard barrels, Chicago, 1941.

lista. Na época, a farinha de trigo consumida em São Paulo ainda vinha do Rio.
Em 1902, Francesco está produzindo óleos vegetais na cidade de São Paulo,
onde inaugura também a primeira máquina de refinação de óleo de algodão.
Em 1904, diversifica: funda no bairro da Mooca uma tecelagem de algodão. Três
anos depois, entre as quatrocentas fábricas existentes na cidade, duzentas são

FROM LARD TO GLORY
In 1881, when he left Italy and came to Brazil, Francesco Matarazzo was 27 and
not your average immigrant, for he had some experience and capital. He also saw
beyond the horizon: he brought along crates of pork lard, which Brazil used to
import from the United States in barrels.
He failed at first: the lard – his startup capital – was lost as soon as he left the ship
in Rio. But Matarazzo was not one to give up. In 1882, as a small trader in Sorocaba,
in the São Paulo State countryside, he used a potboiler and an adapted wooden
press to process lard from pork bellies, which slaughterhouses used to discard. In
the absence of appropriate wood for barrels, he placed the product in cans of various sizes, which enormously facilitated freight and sales. He soon owned a grains
processing factory as well, and his cornmeal became famous. Then he started selling
both cooking oil and imported olive oil-liquid shortening mix. In 1889, after setting
up factories in the countryside towns of Itapetininga and Capão Bonito, he made a
big investment in a wheat mill in São Paulo City. Back then, São Paulo’s wheat flour
still came from Rio (which would remain the Brazilian capital until the early 1960s).
By 1902, Matarazzo was already producing vegetable oils in São Paulo City, where
he also unveiled his first cotton-oil refining machine. In 1904, he branched out and
founded a cotton textiles factory in the Mooca district. Three years later, out of 400
factories operating in São Paulo City, 200 were in the food industry, and Matarazzo’s
inputs and finished goods proved themselves essential. By 1916, he was making
24

do setor alimentício, e os insumos e produtos acabados Matarazzo se mostram
essenciais. Em 1916, Francesco fabrica macarrão e está a caminho de ter o maior
e mais variado e complexo industrial da América latina. Em 1928, é um dos fundadores e o primeiro presidente do Centro das Indústrias de São Paulo (Ciesp). E,
em 1931, lá está ele entre os luminares da recém-criada Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).
Quando morreu, em 1937, era o homem mais rico do país, e, dentre os estados
brasileiros, só o de São Paulo tinha PIB superior à receita anual das Indústrias
Reunidas Fábricas Matarazzo. Sempre preocupado com a substituição de importados, Francesco (já havia muito aportuguesado para Francisco) via o Brasil como
país de imenso futuro agroindustrial pela frente, capaz de atender ao consumo
interno e ainda exportar: “Nenhum produto deve pesar na balança como débito
a países estrangeiros, porque tudo o Brasil pode produzir!”
pasta and was on his way to building the biggest and most variegated industrial
complex in Latin America. In 1928, he co-founded and became the first president of
the São Paulo State Industries Center (Centro das Indústrias de São Paulo, CIESP).
And, in 1931, he was among the notables of the recently formed São Paulo State
Industrial Federation (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP).
At the time of his death, in 1937, he was the wealthiest man in Brazil, and among
Brazilian states, only São Paulo itself had a bigger GDP than the annual sales of Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo (“Matarazzo United Industries”). Always with
imports substitution in mind, Matarazzo (who had been made a count by a grateful
Italian King, but whose first name had long been Brazilianized to Francisco) regarded
Brazil as a country with a bright agroindustrial future ahead of itself, capable of meeting domestic demand and exporting surpluses: “No product should tilt the trade balance in favor of foreign nations, because Brazil can produce everything!”
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PEIXE, A PIONEERING, AWARD-WINNING BRAND
Let us return to 1901. Bandeira’s book pointed out that the food industry’s presence was felt elsewhere in Brazil, even if not as strong and varied as in São Paulo.
Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe and Bahia stood out for their sugar and ethanol
production. Rio Grande do Sul, for its salted meats and lard. Mato Grosso, for yerba
mate. Minas Gerais, for simpler pork products, in addition to cheese, butter and wine.
Meanwhile, in Pesqueira, Pernambuco, the renowned quality of the Peixe brand
became a national favorite for sweets and preserves, making the town an industrialization pioneer in the Brazilian Northeast.
It all began with Maria da Conceição “Yayá” Cavalcanti de Britto’s homemade
guava fudge. It was so successful that her husband, Carlos de Britto, founded a
cannery, Indústrias Alimentícias Carlos de Britto “Carlos de Britto Food Industries”), in 1898 to market products under the Peixe (“Fish”) brand. In 1904, with

Nesta página, anúncio da
goiabada da marca Peixe,
comercializada pelas Indústrias
Alimentícias Carlos de Britto.
Na página anterior, lata de
um dos famosos doces e
conservas Peixe.

the purchase of steam boilers made in Britain, the company mechanized and expanded production.
In 1910, the flavor and texture of the Peixe guava preserve won the Grand Prix
at the Brussels International Food Exposition.
The company grew as the decades went by, reaching the 1980s as one of the
country’s largest tomato processors and the owner of the world’s largest privately

This page: An ad for Peixe
guava fudge, marketed by
Indústrias Alimentícias Carlos
de Britto. Previous page: the
can of one of the famed Peixe
sweets and preserves.

owned tomato plantation.

PEIXE, MARCA PIONEIRA E PREMIADA
Voltemos, mais uma vez, a 1901. Em sua obra, Bandeira assinalava que a indústria alimentícia marcava presença em outras partes do Brasil, ainda que sem a
mesma e variada pujança de São Paulo
O Rio, Pernambuco, Sergipe e Bahia se distinguiam pela produção de álcool e
açúcar. O Rio Grande de Sul, pelas carnes salgadas e pela banha. Mato Grosso,
pela erva-mate. Minas, pelos produtos suínos pouco elaborados, além de queijo,
manteiga e vinho.
Enquanto isso, em Pesqueira (PE), a reconhecida qualidade da marca Peixe
ia se tornar preferência nacional em doces e conservas, fazendo da cidade uma
pioneira na industrialização do Nordeste.
Tudo começara com a goiabada caseira feita por Maria da Conceição Cavalcanti de Britto, a dona Yayá. O sucesso foi tanto que o marido, Carlos de Britto,
fundou em 1898 as Indústrias Alimentícias Carlos de Britto para comercializar os
produtos da Peixe. Em 1904, com a compra de tachos a vapor feitos na Inglaterra,
a empresa mecanizou e aumentou a produção.
Em 1910, o sabor e a consistência da goiabada Peixe conquistaram o Grande
Prêmio da Exposição Internacional de Alimentos de Bruxelas.
A empresa cresceria ao longo das décadas e chegaria aos anos 1980 como
uma das maiores processadoras de tomate do país e a dona da maior plantação
particular de tomate do mundo.
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NOSSA INDÚSTRIA LEVANTA VOO
Com a crise econômica de 1929 e a subida de Getúlio Vargas ao poder no ano
seguinte, o Brasil tomou consciência de que era hora de estabelecer bases sólidas para sua própria indústria.
Durante o primeiro governo Vargas (1930-45), a industrialização ganha sério
impulso, estimulada quando se estabelecem as estatais Companhia Siderúrgica
Nacional e Companhia Vale do Rio Doce. A criação da Petrobras, no segundo
governo Vargas (1951-4), e o Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek
(1956-61) são outros marcos desse caminho sem volta.
Nossa indústria tanto cresce e se diversifica que alguns setores, como o de
alimentos, começam estabelecer suas próprias instituições.
É o que determina o nascimento da ABIA.

BRAZILIAN INDUSTRY TAKES OFF
With the economic crisis of 1929 and Getúlio Vargas’s rise to power in the following year, Brazil realized that the time had come to lay down sound foundations
for its own industry.
During the first Vargas administration (1930-45), industrialization got a marked
boost with the establishment of two major state-owned companies, Companhia
Siderúrgica Nacional (steel) and Companhia Vale do Rio Doce (mining). Other
milestones included the creation of PETROBRAS in the second Vargas term (195154) and the Juscelino Kubitschek administration’s Goals Plan (1956-61).
There was so much growth and diversification that certain industries, like the
food industry, started to create their own representative institutions.
Which brings us to ABIA.
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Os primeiros passos
Early Steps

Em princípios da década de 1960, empresários brasileiros do ramo de alimentos
que participaram das discussões setoriais da Associação Latino-Americana de Livre
Comércio (Alalc) saíram convictos da urgente necessidade de uma entidade própria.
Esta deveria representar especificamente os interesses deles, até então sob o âmbito
genérico da Fiesp e da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Tal grupo decidiu
criar a ABIA para ter voz e voto na representação empresarial do país, fazendo-o por
livre iniciativa e fora do sistema compulsório de representação trabalhista e patronal
vigente por meio dos sindicatos, federações e confederações.
A assembleia de fundação se realizou em 30 de outubro de 1963. Foi no escritório da Cia. Antarctica Paulista, na rua Senador Queirós, 605, 8o andar, conjunto
803, centro de São Paulo. A nova entidade começou de forma materialmente modesta, ocupando dependências provisórias, primeiro na praça Dom José Gaspar
e depois na rua Quinze de Novembro. Seria assim por dez anos.
Mas, institucionalmente, a ABIA já nascia sólida: as primeiras quinze empresas
associadas representavam 80% da industria de alimentos. Entre elas, grandes corporações como a Antarctica, a Le Roy, o Frigorífico Armour, a Refinações de Milho
Brasil, a Maguary e a Quaker. E a ABIA deu início a sua batalha incessante por voz
e votos nas grandes frentes da indústria brasileira. De 1963 a 1972, seria presidida
por Antonio Manuel de Carvalho, da Cia. Antarctica Paulista.
In the early 1960s, Brazilian food-industry businessmen who took part in the
sectoral discussions of the Latin American Free Trade Association (LAFTA) came
out convinced of the urgent need for an institution of their own. Such an entity
was to specifically represent their interests, which were until then under the overall
umbrella of FIESP and the National Industrial Confederation (Confederação Nacional da Indústria, CNI). The group decided to create ABIA in order to have its
own voice and vote in the nation’s business representation, under its own initiative
and outside the mandatory workers and employers representation system in force
in Brazil through unions, federations and confederations.
The founding meeting was held on October 30th, 1963, in the Cia. Antarctica
Paulista offices at 605 Senador Queirós Street, 8th floor, suite 803, in downtown
São Paulo. The new entity started out relatively modest in means, using temporary
facilities, still downtown, first on Dom José Gaspar Square and later on Quinze de
Novembro Street, where it would remain for ten years.
Institutionally, however, ABIA was solid from the very beginning: its first fifteen
members answered for 80 percent of the Brazilian food industry. They included major corporations like Antarctica (beer and soda), Le Roy (fine foods and beverages),
Frigorífico Armour (meatpacking and cannery), Refinações de Milho Brasil (vegetable
fats), Maguary (fruit juices) and Quaker (oatmeal and flours). So began ABIA’s endless
battle for a voice and vote on the major fronts of Brazilian industry. From 1963 to 1972,
its president was Cia. Antarctica Paulista’s Antonio Manoel de Carvalho.
33

Na página anterior,
a posse do primeiro
presidente da Associação,
Antonio Manoel de
Carvalho, realizada na
Fiesp, 1963.
Previous page:
Inauguration of ABIA’s
first president, Antonio
Manoel de Carvalho, a
ceremony held at FIESP,
São Paulo City, 1963.

Reunião de criação da
ABIA, na rua Senador
Queiroz, cidade de São
Paulo, 1963.
The meeting that
originated ABIA, at
Senador Queiroz Street,
São Paulo City, 1963.

A PRIMEIRA DIRETORIA DA ABIA | THE FIRST ABIA ADMINISTRATION
PRESIDENTE

|

PRESIDENT

Antônio Manuel de Carvalho – Cia. Antarctica Paulista
VICE-PRESIDENTES | VICE PRESIDENTS
1º VICE-PRESIDENTE | 1st VICE PRESIDENT

Armando Soares dos Reis – Le Roy Exportadora e Importadora Ltda.
2º VICE-PRESIDENTE | 2nd VICE PRESIDENT

Arnaldo Luiz Martinelli – Frigorífico Armour do Brasil SA
3º VICE-PRESIDENTE | 3rd VICE PRESIDENT

Clóvis Britto de Freitas – Prods. Alimentícios A Sul América SA
DIRETORES-SECRETÁRIOS | SECRETARY DIRECTORS
1º DIRETOR-SECRETÁRIO | 1st SECRETARY DIRECTOR

Thomas Emanuel Dzialoszynski – Refinações de Milho Brasil
2º DIRETOR-SECRETÁRIO | 2nd SECRETARY DIRECTOR

Paulo Rocha Romanoschi
3º DIRETOR-SECRETÁRIO | 3rd SECRETARY DIRECTOR

Antônio Maria da Silva – Ind. Alimentícias Maguary SA
DIRETORES-TESOUREIROS | TREASURER DIRECTORS
1º DIRETOR-TESOUREIRO | 1st TREASURER DIRECTOR

Hélio Ramos Ferreira – Cia. Bras. de Leite e Café Solúvel – Lei-Caf
2º DIRETOR-TESOUREIRO | 2nd TREASURER DIRECTOR

Francisco Pitta Britto
3º DIRETOR-TESOUREIRO | 3rd TREASURER DIRECTOR

Marius Smith – Produtos Alimentícios Quaker SA
CONSELHO FISCAL (1964) | AUDIT COMMITTEE (1964)
MEMBROS TITULARES | FULL MEMBERS

Millo Gambini – Refinações de Milho Brasil
Ruy Vieira Barreto – Laticínios Mococa
Waldir dos Santos – Produtos Alimentícios Dillis SA
MEMBROS SUPLENTES | ALTERNATE MEMBERS

Élcio Guerrazzi – Cia. Industrial de Conservas Alimentícias – Cica
Karl Hermann Ende – Cia. Cervejaria Bohemia
Luiz Munhoz Paduan – Paradiso Imp. Ltda.
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APRIMORAR LEIS, UM BOM COMEÇO
Em 1963, o país ainda respirava os ares desenvolvimentistas da era JK, com a mudança da capital para Brasília, o fortalecimento da infraestrutura de energia e transportes, a implantação da indústria automobilística e o clima de interiorização dos avanços,
levando à ocupação do cerrado e ao início da expansão agrícola. Mas o Brasil ainda
dependia muito da exportação de commodities, sobretudo café. O PIB, de US$ 20,6
bilhões, não era expressivo para uma população de 78,8 milhões de pessoas.
A partir de 1964, com a deposição do presidente João Goulart e o posterior fechamento do Congresso, o governo militar (que duraria até 1985) procurou a seu
modo apoiar um projeto de desenvolvimento, alimentando a ideia de um Estado-empresário nos setores básicos. A ideia era, nos vinte anos seguintes, colocar o
país entre as dez maiores economias do mundo.
O marechal Castelo Branco, primeiro presidente do novo regime, sancionou
um decreto que conferia à ABIA o status de órgão técnico e consultivo do poder
público. Começa aí o relevante papel que a entidade desempenhará fornecendo apoio técnico e econômico às negociações com o governo e com a Alalc. A
ABIA também se torna filiada da recém-fundada Associação Latino-Americana de
Indústrias e Câmaras de Alimentação (Alica), a cuja presidência chegarão vários
dirigentes da entidade brasileira.

LEGISLATIVE IMPROVEMENT: A GOOD START
In 1963, Brazil was still under the developmentalist momentum of the Kubitschek
era, with the central government’s move to the new capital city of Brasília, the improvement of the power and transport infrastructure, the implementation of the automotive
industry and the progress towards the hinterlands, bringing about the occupation
of the Cerrado (the central Brazilian savannas) and the beginning of the agricultural
expansion. But Brazil still depended heavily on commodities exports, particularly coffee. The US$20.6 billion GDP was inexpressive relative to a population of 78.8 million.
Starting in 1964, with the overthrow of the João Goulart administration and
the subsequent closing of Congress, the military regime (which would remain in
power until 1985) attempted in its own way to support a development project,
feeding the notion of state capitalism in basic industries. The idea was to make
Brazil one of the world’s top ten economies in twenty years’ time.
Marshal Castelo Branco, the new regime’s first president, sanctioned a decree
that gave ABIA the status of a public technical and consultative organization.
This marked the beginning of the entity’s relevant role in providing technical and
economic support to negotiations with the government and LAFTA. ABIA also
became a member of the recently formed Latin American Association of Food
Industries and Boards (Associação Latino-Americana de Indústrias e Câmaras de
Alimentação, ALICA), which several ABIA managers would chair over the years.
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This was also the beginning of a constant – sometimes daily – involvement in
the struggle to modernize Brazilian food-product laws. At the time, the legislation
was confusing – a jumble of federal, state and town decrees, ordinances, regulations and laws. Bad for the industry, bad for the population.
During the economic stabilization efforts conducted under Brazilian presidents
Castelo Branco (1964-67) and Costa e Silva (1967-69), ABIA played an active role
in the drafting of relevant laws and in a broader debate on the fundamentals of
a healthy diet. ABIA proposed creating a working group to make the law clearer.
After months of studies, with the support of technicians and businesses, the entity
submitted a study whose 600 articles covered the various food segments. In 1966,
at ABIA’s suggestion, the Brazilian president appointed a task force to review the
laws governing food manufacturing and draft a National Food Code (Código Nacional de Alimentos). The Code, which entered into force in 1967, took account of
the ABIA’s proposal; in addition, ABIA was a member of the commission created
to establish and unify food quality and identity standards. According to the early
members of the Association, government technicians were at first distrustful of the
new entity, but they gradually turned around thanks to the ethical and professional
nature of ABIA’s interventions.

Tinha início também aí um envolvimento contínuo, às vezes quase diário, na luta
para modernizar a legislação brasileira de alimentos. Mesmo porque, na época,
a legislação era confusa – um emaranhado de decretos, portarias, regulamentos
e leis federais, estaduais e municipais. Sofriam as indústrias e sofria a população.
Em meio aos esforços de estabilização econômica dos governos Castelo Branco e Costa e Silva, a ABIA participava ativamente fosse da elaboração de leis para
o setor, fosse dos debates mais amplos acerca das bases de uma alimentação
saudável. A proposta da ABIA foi criar um grupo de trabalho para codificar de forma mais clara a legislação. Após meses e meses de estudos, que contaram com
o franco apoio de técnicos e empresários, a entidade apresentou um trabalho
cujos seiscentos artigos abrangiam os diversos ramos alimentícios. Em 1966, por
sugestão da ABIA, o presidente da República nomeou um grupo de trabalho para
rever a legislação sobre manufatura alimentícia e estabelecer um Código Nacional de Alimentos. Este, instituído em 1967, levava em conta as proposta da ABIA,
que participou também da comissão estabelecida para fixar e unificar padrões
de qualidade e identidade de alimentos. Os primeiros membros da ABIA contam
que, embora no começo os técnicos do governo olhassem a nova entidade com
certa desconfiança, eles aos poucos foram sendo convencidos pela ética e pelo
profissionalismo que embasavam as intervenções da ABIA.
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OTHER FRONTS

OUTRAS FRENTES DE BATALHA

ABIA’s early steps included other actions worth remembering; after all, with
slight background changes, they became the Association’s bread-and-butter for
the fifty years that followed.
Among legislative interventions, ABIA was a participant in the debates and decrees
involved in the National Tax Code (Código Tributário Nacional). In 1965, one major
discussion concerned the payment of rural social security rates; the Ministry of Labor
eventually accepted ABIA’s view, which released producers from an undue tax.
In 1966, ABIA took part in a debate about Brazilian general policy for nutrition. At
the time, the main diet-related issue in Brazil was, according to the Alliance for Progress mentors, the low protein content of traditional staples. In the following year, with
strong ABIA participation, the Nutrition Foundation (Fundação Nutrição) was formed
to help improve Brazilian dietary habits in every way possible. Also in 1967, in São
Paulo City, ABIA partnered with the Brazilian Military Medicine Academy (Academia
Brasileira de Medicina Militar) to organize the National Dietary Problems Congress.
As seen, ABIA in the 1960s was already sufficiently structured to provide services to the country’s public and private sectors. In addition to the actions discussed
above, the entity collaborated with the Executive Group for the Food Products Industry (Grupo Executivo da Indústria de Produtos Alimentares, GEIPAL, a federal
government task force) and took part in discussions about the implementation of
the sales tax (then called IVC, later ICM and now ICMS) and the stable prices policy put into place by the National Commission for Production Stimuli (Comissão
Nacional de Estímulos à Produção, CONEP).
Such prestige for such a young entity: in 1965, the National Survey conducted
by Fundação Getúlio Vargas used ABIA and its members as a base of operations,
in order to develop recommendations for the National Economic Development
Bank (BNDS, later BNDES) on financing for the transformation industry.

Os primeiros passos da ABIA são marcados por outras ações que merecem ser recordadas, mesmo porque elas, com ligeiras mudanças de cenário, haverão de constituir o indispensável feijão com arroz da entidade pelos cinquenta anos seguintes.
Entre as intervenções de ordem legislativa, a ABIA participa dos debates e decretos relativos ao Código Tributário Nacional. Em 1965, uma das grandes discussões diz respeito ao pagamento da taxa de Previdência Social Rural; a visão da
ABIA, que desonera o produtor de um tributo indevido, terminará vitoriosa junto
ao Ministério do Trabalho.
Em 1966, a ABIA marca presença num debate sobre a política geral de alimentação no Brasil. Na época, o grande problema da subnutrição no país era, segundo os mentores da Aliança Para o Progresso, a falta de proteínas nos alimentos
tradicionais. No ano seguinte, com forte participação da ABIA, cria-se a Fundação
Nutrição para colaborar com todos os meios possíveis na melhoria dos hábitos
alimentares dos brasileiros. Também em 1967, numa parceria com a Academia
Brasileira de Medicina Militar, a ABIA organiza em São Paulo o Congresso Nacional de Problemas da Alimentação.
É possível perceber quanto, já na década de 1960, a ABIA conta com estrutura
suficiente para prestar ao país serviços quer para o setor público, quer para o privado. Além das ações que já mencionamos, a entidade colabora com o Grupo Executivo da Indústria de Produtos Alimentares (Geipal) e participa das discussões para a
implementação do Imposto Sobre Vendas e Consignações e para a política de preços estáveis, instituída pela Comissão Nacional de Estímulos à Produção (Conep).
Veja-se o prestígio conquistado por entidade ainda tão jovem: em 1965, a Pesquisa Nacional da Fundação Getúlio Vargas toma como base de operações a
ABIA e seus associados para, assim, elaborar recomendações ao BNDES sobre o
financiamento da indústria de transformação.
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SPAP, DINAL, RIISPOA…
From its foundation, ABIA has always had two very strong operation channels:

SPAP, DINAL, RIISPOA…

Before braving the precipitous 1980s, let us quickly review the prosperous, optimistic period that became known as the “Brazilian Miracle”.

Desde sua fundação, a ABIA manteve sempre dois canais muito fortes de atuação: a Comissão Jurídica, no começo com Mário Costa (Swift) à frente; e a Comissão
Técnica, esta sob a coordenação inicial de Roberto Floriano Kohlmann (Sanbra). Tais
departamentos eram então simples comitês, formados de associados que a eles
dedicavam parte do tempo.
À Comissão Jurídica cabia a discussão do IVC (depois ICM e atual ICMS) e as primeiras
reformas tributárias do governo. Não havia repartições federais em São Paulo, e as questões deviam ser encaminhadas a certo Serviço de Policiamento da Alimentação Pública
(Spap), que concedia os registros e fiscalizava os produtos. Só em fins da década de 1960
é que surgiria no Ministério da Saúde a Divisão de Alimentação (Dinal, hoje Anvisa)
Entenda-se: os produtos alimentícios e afins de origem vegetal eram controlados
pelo Ministério da Saúde. No que se referia de alimentos de origem animal – carnes,
leites, queijos e embutidos –, a responsabilidade pela fiscalização era do Ministério
da Agricultura, o qual já possuía estrutura não muito diferente da que tem hoje e,
desde 1960, mantinha o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos
de Origem Animal (Riispoa). A interlocução com esses órgãos se revelava muito boa e
produtiva, mas às vezes certos produtos ficavam boiando numa área cinzenta – maionese é da Saúde ou da Agricultura? Da Dinal ou do Riispoa?
Em todo caso, eram produtivas também as relações com o Instituto Nacional de
Pesos e Medidas (INPM, antecessor do Inmetro), que se esforçava para estabelecer
critérios claros de massa e volume para sólidos e líquidos na crescente gama de
produtos da indústria.
A ABIA, pois, nasce sabendo o que quer, trabalhando duro, ganhando confiança
dos associados, impondo respeito aos interlocutores e adquirindo musculatura institucional para os próximos altos e baixos do Brasil e da economia.
E, antes dos trepidantes baixos da década de 1980, vamos repassar, rapidamente,
a bonança que se convencionou chamar “Milagre Brasileiro”.
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the Legal Commission, initially led by Mário Costa (Swift); and the Technical Commission, initially coordinated by Roberto Floriano Kohlmann (SANBRA). At the
time, these departments were simple committees made up of members that devoted some of their working hours to the job.
ABIA’s Legal Commission debated the sales tax and the government’s early tax
reforms. There were no federal representations in São Paulo, and food companies
should deal with a Public Food Surveillance Service (Serviço de Policiamento da
Alimentação Pública, SPAP), which issued registrations and inspected products.
Only in the late 1960s would the Food Division (DINAL, currently ANVISA) appear
within the Ministry of Health.
Plant-based food and similar products were under the control of the Ministry
of Health. As for animal products – meat, milk, cheeses and preserved meats –,
regulatory authority belonged to the Ministry of Agriculture, whose structure was
already similar to today’s and which had since 1960 enforced the Animal Products
Industrial and Sanitary Inspection Regulation (Regulamento de Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal, RIISPOA). Dialogue with government
agencies was good and productive, but sometimes products fell into a limbo – did
mayonnaise belong to Health or Agriculture? To DINAL or RIISPOA?
In any event, there was also a fruitful relationship with the National Weights and
Measures Institute (Instituto Nacional de Pesos e Medidas, INPM, now INMETRO),
which endeavored to set clear mass and volume criteria for solids and liquids out
of the growing range of industrial goods.
ABIA, therefore, was born with clear goals in sight. It worked hard, won the
members’ trust, commanded respect from counterparties and gained institutional
muscle for the coming ups and downs of Brazil and its economy.

Nos breves anos do Milagre
The Fleeting Years of the Miracle

A travessia dos anos 1970 é de relativa tranquilidade para a ABIA. Especialmente no início, sob o governo Médici, a década se revela tão promissora que o
período chega a ser conhecido como Milagre Brasileiro.
Na década, o PIB cresce em média 8,6% ao ano; cresce também a exportação de produtos primários. O crédito é abundante, os investimentos estrangeiros
idem, e as taxas de juro são baixas. Por fim, a inflação está relativamente domesticada pelo controle de preços que a Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab) e o Conselho Interministerial de Preços (CIP) exercem.
Para melhor esclarecer e evitar prejuízos aos associados, a ABIA cria uma Comissão de Logística. Essa orientação envolve leis que regem a comercialização de
produtos no Brasil e no exterior – questões como o transporte, a armazenagem,
a circulação de mercadorias e o desembaraço da documentação nas zonas fronteiriças. Os associados também passam a receber com regularidade informações
precisas sobre as políticas fiscais relativas ao ICM e ao IPI, as legislações estaduais, as regulamentações do frete e mesmo as condições das estradas.
The 1970s were relatively peaceful for ABIA. Especially at first, when General
Médici was the Brazilian president (1969-74), the decade looked so promising that
the period is even known as the Brazilian Miracle.
In that decade, GDP growth averaged 8.6 percent a year, and primary goods
exports soared. Credit and foreign investment were abundant, and interest rates
were low. Finally, inflation remained comparatively tamed due to the price controls put into place by the National Supplies Superintendence (Superintendência
Nacional de Abastecimento, SUNAB) and the Inter-Ministry Prices Council (Conselho Interministerial de Preços, CIP).
To keep members informed and prevent losses, ABIA set up a Logistics Commission to provide guidance on the domestic and foreign marketing of products
– covering issues like freight, storage, merchandise circulation and documentation clearance across national borders. Members also started to regularly receive
accurate information on tax policies associated with the sales tax (ICMS) and the
manufactured products tax (IPI), on state laws, on freight regulations and even on
highway conditions.
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Na página anterior,
a unidade-protótipo
do trem do metrô
paulistano na estação
Jabaquara, 1972.
Previous page: The
prototype São Paulo
City metro unit at the
Jabaquara Station, 1972.

Ao lado, placa comemorativa da instalação
da primeira sede própria da ABIA, num
casarão da avenida Nove de Julho; o ano é
1973. Na página anterior, o então presidente
da ABIA, Marius Smith (direita), com Paulo
Affonso Lages de Aguiar (centro).
Next: Plate celebrating the opening of
ABIA’s first own headquarters, in a town
house on Nove de Julho Avenue; the year
is 1973. Previous page: ABIA’s president at
the time, Marius Smith (right), with Paulo
Affonso Lages de Aguiar (center).

The first dark cloud in that fine period was the 1973-74 oil crisis, which made global
inflation spike, pushed up interest rates, reduced exports and increased national debt.
During General Ernesto Geisel’s administration (1974-79), the government relied on
the creation of PROALCOOL, the national ethanol fuel program, as an alternative to
high oil prices, providing a significant boost to the sugar-cane agroindustry.
A period of managed prices began, and ABIA was a constant presence in negotiations with the regulatory authorities.

A primeira nuvem negra nos céus desses bons tempos se apresenta na forma da crise
do petróleo de 1973-4, que faz a inflação mundial crescer, as taxas de juro subirem, as exportações se reduzirem e o endividamento do país aumentar. O governo, já na presidência do general Ernesto Geisel (1974-9), vale-se da criação do Proálcool como alternativa
aos altos preços do petróleo, impulsionando grandemente a agroindústria canavieira.
Tem início um período de controle administrado de preços, e a ABIA se faz
presente nas negociações junto aos organismos reguladores.

A NEW HOME

DE CASA NOVA

But not even the oil crisis could affect ABIA’s growing structure dealings with governmental agriculture and health authorities, providing guidance to members and exchanging information with associations from other industries. With many of its members
affiliated with multinationals, ABIA was able to provide significant cooperation in terms
of the adaptation to Brazilian standards for expiration-dates, packaging and more.
In 1972, Quaker’s Marius Smith was elected ABIA’s president for the next twoyear term. After the many years during which the Association had been under Antonio Manoel de Carvalho, Smith was then the second president in ABIA’s history.
With him, ABIA reinforced and expanded its field of operation: its presence grew
to twelve Brazilian states from the previous five.
At that time, ABIA was active in areas as diverse as foreign trade; technology,
legislation; customs and tax policy; business promotion, price controls; and promoting, sponsoring and taking part in events. In 1973, to facilitate the efforts of its many
commissions and sectors, the Association finally moved to offices of its own – a town
house on Nove de Julho Avenue. Smith was reelected for the 1974-76 term, but was
unable to complete it, and Nestlé’s Paulo Affonso Lages de Aguiar filled in.
From 1976 to 1980, ABIA’s president was Hugo Crespi, CEO of Refinações de
Milho Brasil, at the head of a ten-member executive board.
The entity’s horizons grew broader. In 1977, it attended its first internationallyoriented event – the Brasil Export Trade Fair, in São Paulo City – and took the
first steps towards harmonizing Brazilian food laws with the international Codex
Alimentarius standards.

Mas nem a crise do petróleo afetará a crescente estruturação e expansão da
ABIA, em sua atuação juntos aos órgãos estatais da agricultura e da saúde, orientando os associados e trocando informações com entidades de outros setores.
Com muitos associados ligados a multinacionais, a ABIA pôde colaborar bastante
no que se referia à adaptação às normas brasileiras para validade, embalagem etc.
Também em 1972, Marius Smith, da Quaker, é eleito para o biênio. Após tantos anos
em que a ABIA fica sob o comando de Antonio Manoel de Carvalho, Marius é o segundo presidente da história da entidade. Com ele, a entidade reforça e amplia seu campo
de atuação: antes presente em cinco estados brasileiros, ela passa a operar em doze.
Naquele tempo, a ABIA se mostra atuante em áreas tão diversas como comércio exterior; tecnologia; legislação; política aduaneira e fiscal; promoção de negócios; controle de preços; e promoção, participação e patrocínio de eventos. E em
1973, para facilitar os trabalhos de suas muitas comissões e setores, a entidade se
muda enfim para a sede própria – um casarão na avenida Nove de Julho. Marius
é reeleito para o biênio 1974-6, mas não pode concluí-lo, sendo substituído por
Paulo Affonso Lages de Aguiar, da Nestlé.
De 1976 a 1980, a ABIA será presidida por Hugo Crespi, presidente da Refinações de Milho Brasil, à frente de uma diretoria executiva de dez membros.
A entidade não para de ampliar seus horizontes. Em 1977, participa pela primeira vez de um evento destinado ao mercado externo – a Brasil Export Trade
Fair, no Anhembi – e dá os passos iniciais para harmonizar a legislação brasileira
de alimentos com os modelos internacionais do Codex Alimentarius.
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OTHER ACTIONS IN THE LATE 1970s
Over the course of the 1970s, as it had since its foundation, ABIA’s efforts before
government agencies took place on several fronts.
On the technical level, it worked with the National Food Norms and Standards
Commission (Comissão Nacional de Normas e Padrões Para Alimentos, CNNPA).
In 1978, ABIA was able to collect all of CNNPA’s resolutions for the industry’s various segments in a single volume. Published at last in 1985, the “Compendium
of Food Legislation – Ministry of Health Acts” (Compêndio da legislação de alimentos – atos do Ministério da Saúde) added to ABIA’s efforts to keep members
abreast of changes in laws and standards.
On the legal area, ABIA provided guidance to members on the manufactured products tax (IPI) laws and took part in the drafting and discussion of decrees and laws governing administrative tax proceedings, the Civil Procedure Code (Código de Processo
Civil), sanitary infractions and the Tax Assessments Act (Lei de Execuções Fiscais).
In April 1980, as it chose its fifth president – CICA executive João Franco de
Camargo Neto –, ABIA was already firmly in place as a necessary and respected
link between producers, consumers and the government. And it realized that, in
addition to carrying out the necessary job of negotiating prices and costs with
authorities, it was in a position to provide data and support to increase Brazilian
companies’ competitiveness both home and abroad.
In ways that were at times critical, the 1980s ended up driving Brazil along these
new paths.

OUTRAS AÇÕES NO FIM DA DÉCADA
Durante os anos 1970, como de hábito desde a fundação, o trabalho da ABIA
junto a organismos governamentais envolveu várias frentes.
No plano técnico, atuou junto à Comissão Nacional de Normas e Padrões Para
Alimentos (CNNPA). Em 1978, a ABIA conseguiria reunir numa só obra todas as
resoluções que a CNNPA instituíra para os diversos segmentos da indústria. Enfim
publicado em 1985, esse Compêndio da legislação de alimentos – atos do Ministério da Saúde viria completar os esforços da ABIA para manter os associados a
par das mudanças na legislação e nas normas.
Na área jurídica, orientou os associados quanto à legislação do IPI e participou
da elaboração (e concomitantes debates) de decretos e leis que dispunham sobre
o processo administrativo fiscal, o Código do Processo Civil, as infrações sanitárias e a Lei de Execuções Fiscais.
Em abril de 1980, quando elegeu seu quinto presidente – João Franco de Camargo Neto, executivo da Cica –, a ABIA já se firmara plenamente como necessário e respeitado elo entre a produção, o consumidor e o governo. E percebia
que, junto com a indispensável tarefa de negociar preços e custos com o governo, tinha condições de oferecer dados e estímulos para que nossas empresas se
tornassem cada vez mais competitivas no Brasil e no exterior.
Por vias às vezes críticas, a década de 1980 terminaria trazendo estímulos para
esses novos caminhos.
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Acima, da esquerda para a
direita, Hugo Crespi, João Franco
de Camargo Neto, Paulo Affonso
Lages de Aguiar, José Fernando
Gonçalves Féria e Heitor Proença.
Na página anterior, a posse de
Hugo Crespi, presidente da ABIA
de 1976 a 1980, e sua diretoria;
estão também presentes Leo
Feinick Bick, na lateral direita, e
João Franco de Camargo Neto,
na lateral esquerda.
Above, from left to right: Hugo
Crespi, João Franco de Camargo
Neto, Paulo Affonso Lages de
Aguiar, José Fernando Gonçalves
Féria and Heitor Proença. Previous
page: The inauguration of Hugo
Crespi, ABIA’s president from
1976 to 1980, and his executive
board; also present, Leo Feinick
Bick (far right) and João Franco de
Camargo Neto (far left).

Ganhos de uma “década perdida”
Gains from the “lost decade”

Tanto na primeira metade (governo Figueiredo, 1979-85) como na segunda (governo Sarney, 1985-9), os anos 1980 se revelaram bastante incômodos para todos
os setores da economia.
Os indicadores do início da década permanecem vivos na memória do país.
Juros internacionais elevados, uma sequela da segunda crise do petróleo (1979).
No PIB, crescimento negativo ou quase negativo de 1981 a 1983. Desvalorização
brusca da moeda. Inflação em alta. Esgotamento do modelo militar de desenvolvimento, apressando a redemocratização no país.
Em 1985, na troca do comando militar pelo civil, o governo Sarney não veio melhorar este panorama. Também aqui as lembranças não são felizes. Inflação média
de 638% ao ano. Planos salvadores como o Cruzado. Congelamento artificial de
preços e salários. Descontrole nos gastos públicos. Deterioração da balança comercial. Sérias desconfianças de investidores internacionais.
Controlar a frenética carestia virou obsessão nacional, mas, apesar das melhores intenções dos planos Cruzado, Cruzado II, Bresser e Verão, ela teimava em
não descer de índices que chegavam a 40% ao mês. Nesse quadro, as missões da
ABIA não são difíceis de imaginar: dia e noite, renegociar com o governo preços
de produtos que eram contínua e inutilmente tabelados.
Both the first (Figueiredo administration, 1979-85) and the second (Sarney administration, 1985-89) halves of the 1980s were uncomfortable for every industry in the economy.
Indicators from early in the decade remain alive in national memory: high international interest rates due to the second oil crisis (1979); negative or near-negative
GDP growth from 1981 to 1983; abrupt currency devaluations; soaring inflation;
and the exhaustion of the military’s development model, speeding up Brazil’s return to democratic rule.
In 1985, when the military regime gave way to a civilian president, the Sarney
administration did nothing to improve matters. Memories from this period are
not happy, either: inflation rates averaging 638 percent a year; failed stabilization plans, such as the Cruzado; artificially frozen prices and wages; out-of-control public spending; deteriorating trade balances; severe mistrust on the part
of international investors.
Bringing the runaway inflation under control became a national obsession, but
in spite of the intentions of the Cruzado, Cruzado II, Bresser and Verão stabilization
plans, inflation stayed at levels as high as 40 percent per month. Given the situation,
ABIA’s mission is easy to imagine: daily negotiation with the government over the
prices of products that were subjected to constant and useless state controls.
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Na página anterior, o VIII
Congresso de Indústrias
Latino-Americanas de
Alimentação e a I Exposição
Latino-Americana da
Indústria de Alimentação,
14 a 16 de junho de 1983.
Na primeira imagem, o
presidente da República,
general João Baptista
de Oliveira Figueiredo; o
governador de São Paulo,
Franco Montoro; e o quinto
presidente da ABIA, João
Franco de Camargo Neto.
Previous page: The 8th Latin
American Food Industries
Congress and the 1st Latin
American Food Industry
Exposition, June 14th-26th,
1983. The first image shows
Brazilian President Gen.
João Baptista de Oliveira
Figueiredo; São Paulo State
Governor Franco Montoro;
and the fifth ABIA’s
president, João Franco de
Camargo Neto.

Na página seguinte, reunião com órgãos
governamentais, anos 1980. Estão presentes Edmundo
Klotz, Leo Feinick Bick, Arnaldo Cardoso Franco, Oscar
Goldschmidt, Armando Soares dos Reis, Samuel Aguirre
Díaz, Jacques-Louis Rochat, Vicente Raiola Neto, Telma
T. Gouveia e Rodrigo da Rocha Loures.
Next page: A meeting with government authorities,
1980s. Those present include Edmundo Klotz,
Leo Feinick Bick, Arnaldo Cardoso Franco, Oscar
Goldschmidt, Armando Soares dos Reis, Samuel Aguirre
Díaz, Jacques-Louis Rochat, Vicente Raiola Neto, Telma
T. Gouveia and Rodrigo da Rocha Loures.

Oddly enough, periods of intense agitation, which are inevitable in the lives
of people and companies alike, may be totally fruitless, but also unexpectedly
fertile. It is no exaggeration to say that ABIA experienced a positive impact during the Cruzado Plan.
The new president that the entity elected in 1986 – Edmundo Klotz, a member
of ABIA since 1973 and its financial officer since 1985 – was familiar with the institutional, political and economic nuances that came with the job. His term began with
ABIA caught almost literally in the middle of crossfire. His first major meeting was
with a government spokesperson designated to explain the practical consequences
of the Cruzado Plan. Summoned for the emergency meeting, ABIA members appeared en masse. The Nove de Julho HQ was full of CEOs and officers – and of
doubt upon doubt. Nove de Julho Avenue is normally very busy; on that day, ABIA’s
facilities turned out to be too small for the event, and loudspeakers had to be set up
so that everyone, even people on the yard, could hear the exchange.
It was a moment when everyone realized that Brazil was beginning – albeit haphazardly – a lengthy and irreversible transformation process; that ABIA would have
to move along with it (to begin with, to bigger offices, the ones it now has on
Faria Lima Avenue); and that the entity would require a bigger and sharper team
of advisors, in particular economists and attorneys. They would face and interpret
the new age, providing better fundamentals for ABIA’s positions and drawing specific strategies for major challenges, such as correctly understanding the rules and
consequences of the recently announced economic plan.
Also, ABIA’s structure would have to be more comprehensive. In Brasília, Finance Minister Dilson Funaro preferred to deal with industry associations; CIP,
in its turn, remained in Rio. Over time, the government, too, positioned itself for
better interactions with the industry – another ABIA accomplishment.
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Mas é curioso notar que momentos de intensa agitação, inevitáveis na vida e
nas empresas, podem se revelar tanto completamente estéreis como inesperadamente fecundos. Não é demais dizer que, por ocasião do Plano Cruzado, a ABIA
foi positivamente sacudida.
O novo presidente que a entidade elegeu em 1986 – Edmundo Klotz, integrante da ABIA desde 1973, diretor financeiro desde 1985 – estava felizmente afeito
aos meandros institucionais, políticos e econômicos do cargo. Sua gestão começou sob fogo, quase literalmente, cruzado. A primeira grande reunião foi para
receber um enviado do governo que vinha explicar os desdobramentos práticos
do Plano Cruzado. Convocados àquela reunião de emergência, os associados
apareceram em peso. A sede da Nove de Julho estava lotada de presidentes, diretores e dúvidas – muitas dúvidas. A avenida, lembra Klotz, é uma via já normalmente movimentada. Naquela data, a sede ficou pequena, e providenciaram-se
alto-falantes para que todos, mesmo do pátio, pudessem acompanhar.
Foi um momento em que cresceu em todos a consciência de que o Brasil iniciava,
ainda que de mau jeito, um longo e irreversível caminho de transformações; de que
a ABIA devia também mudar (para início de conversa, indo para uma sede maior,
a atual, na avenida Faria Lima); e de que a entidade passaria a necessitar de uma
equipe maior e mais afiada de assessores, em especial economistas e advogados.
Eles encarariam e interpretariam os novos tempos, fundamentando mais substancialmente as posições da ABIA, providenciando não só ações pontuais, mas também estratégias específicas para grandes desafios, como o correto entendimento
das regulamentações e das sequelas do pacote econômico recém-anunciado.
Percebeu-se ainda a necessidade de uma estrutura mais abrangente. Em Brasília, o ministro Dilson Funaro, da Fazenda, preferia tratar com entidades; já o CIP
continuava no Rio. Com o tempo, também o governo haveria de se estruturar
melhor para atender ao setor – outra conquista da ABIA.
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Abaixo, reunião da diretoria
do biênio 1980-2; estão
presentes Afrânio Roberto F.
Lopes, Horácio Saccoman, Elio
Cepollina, Gilberto Gaspari,
Marcílio Aléssio, Domingos
Salvá, Zoé Silveira d’Ávila
e Mário Hercílio Costa. Na
página seguinte, a Feira de
Insumos Para a Indústria de
Alimentos, anos 1980, com a
presença de Edmundo Klotz e
João Franco de Camargo Neto.
Below: An executive board
meeting for the 1980-82 term;
those present include Afrânio
Roberto F. Lopes, Horácio
Saccoman, Elio Cepollina,
Gilberto Gaspari, Marcílio
Aléssio, Domingos Salvá, Zoé
Silveira d’Ávila and Mário
Hercílio Costa. Next Page: The
Brazilian Food Industry Inputs
Fair, 1980s, with the presence
of Edmundo Klotz and João
Franco de Camargo Neto.

Klotz was well aware that the road ahead was not going to be easy. For example, in
the many rounds of CIP’s and SUNAB’s efforts to keep inflation in check, some supermarket operators used to blame their price increases on the industry’s costs. Hence
the pressing need to have an economist available to accurately track, on a month-tomonth basis, the actual evolution of the manufacturers’ costs. The job was so seriously
and accurately done that, from that point on, every government level and even prestigious entities like Fundação Getúlio Vargas used these data from ABIA as a reference.
Increased informational clarity and safety allowed the Association to negotiate
directly and honorably with CIP on behalf of its members. Especially at the height
of inflationary surges, weekly meetings with the government’s economic team allowed detailed explanations of the reasons behind the price increases for some
products, sometimes due to external factors beyond any reasonable control.
The acquaintance and mutual respect of the participants in the process were
of great value to enable a modicum of serenity under such high inflation rates.
With subsequent Brazilian governments, the consistency of the dialogue continued to increase and expand, in interactions involving the ministries of Agriculture;
Health; Justice; Labor; Finance; Industry and Commerce; Science and Technology; Land Reform; and Foreign Relations.
The fact is that, beginning with the Cruzado crisis, ABIA grew into a true forum for debate. It was no longer limited to defending the interests of the food
industry, and its scope extended to national issues in general. Its horizon became
richer with international cooperation efforts intended to modernize production
processes and introduce technology innovations that were crucial to Brazil’s competitiveness in the global industrial context.

Klotz bem sabia que nada seria fácil. Por exemplo, nos muitos rounds das lutas
do CIP e da Sunab para controlar a inflação, alguns supermercadistas costumavam
atribuir suas elevações de preços aos custos da indústria. Donde a necessidade
premente de ter um economista para acompanhar com rigor, mês a mês, a real
evolução dos custos da indústria. Foi um trabalho tão sério e tão bem-feito que,
dali para a frente, todas as instâncias do governo e mesmo entidades prestigiosas
como a Fundação Getúlio Vargas tiveram como referência aqueles dados da ABIA.
Essa maior clareza e segurança nas informações permitiu à entidade sentar e
negociar direta e lealmente com o CIP em nome dos associados. Sobretudo no
auge dos espasmos inflacionários, uma reunião semanal com a equipe econômica do governo servia para que fossem minuciosamente explicadas as razões da
alta nos preços de alguns produtos, às vezes por incontroláveis fatores externos.
Aquele conhecimento e respeito mútuo entre os atores do processo foi de
grande valia para tocar com um mínimo de serenidade os negócios em meio à
nervosa ciranda dos preços de uma inflação sem controle. Nos governos seguintes, tal coerência no diálogo só fez aumentar e ampliar-se, em interlocuções que
envolviam os ministérios da Agricultura; Saúde; Justiça; Trabalho; Fazenda; Indústria e Comércio; Ciência e Tecnologia; Reforma Agrária; e Relações Exteriores.
O fato é que, partir da crise do Cruzado, a ABIA foi-se transformando em verdadeiro fórum de debates. Não se limitou a defender interesses das indústrias de
alimentos, mas estendeu o diálogo para questões nacionais. Enriqueceu seus horizontes, desenvolvendo trabalhos de cooperação internacional, a fim de modernizar os processos de produção e introduzir inovações tecnológicas fundamentais
para que o Brasil se tornasse competitivo no contexto industrial mundial.
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BOAS NOTÍCIAS DA DÉCADA PERDIDA
Vale lembrar que, naqueles tempos tão difíceis, o setor viveu momentos muito positivos nas exportações. Safras generosas por aqui e bons preços lá fora obrigavam a indústria a afinar visão, tecnologia e informação para competir vitoriosamente no mercado internacional. Em outubro de 1989,
as exportações atingiram o recorde mensal de US$ 2,74 bilhões.
Publicado em 1989, um balanço do Catálogo brasileiro das indústrias da alimentação dá conta
de que, desde 1963 (ano da criação da ABIA) até 1988, a indústria alimentícia ficou três vezes maior,
aumentando sua produção 4,5% ao ano. Dentre os fatores que contribuíram para isso, o balanço
cita a taxa de crescimento populacional, o aumento da renda, a urbanização e a relativa ausência
de oscilações desestabilizadoras. Os números mostram ainda um avanço no setor de laticínios e na
participação das conservas de frutas, legumes, especiarias e condimentos, participação que foi de
2,2% em 1959 para 3,4% em 1970 e 7,1% em 1980.

DEPARTAMENTOS EM AÇÃO
A tumultuada década de 1980, sobretudo em seus últimos anos, deu bastante trabalho aos departamentos da ABIA, em especial ao Jurídico, que examinava leis, decretos, normas e resoluções sobre
assuntos fiscais, tributários, metrológicos e outros de alguma relacionados à indústria da alimentação.
Em 1986, ainda na área jurídica, a ABIA foi bem-sucedida em seus pleitos para que se liberassem as importações com redução de IOF e alíquotas; durante a explosão de consumo do Plano Cruzado, o desafio
era regularizar junto às autoridades os inesperados problemas de abastecimento. Outras participações e
intervenções em defesa de esclarecimento dos associados versaram sobre a cogeração de energia pelas

GOOD NEWS FROM THE LOST DECADE
It is worth noting that, in those difficult days, the industry experienced very positive exports. Generous harvests in Brazil and favorable prices abroad forced the industry to sharpen its vision, technology
and information to compete effectively in the international marketplace. In October 1989, Brazilian
exports reached a record of US$2.74 billion monthly.
The 1989 publication “Brazilian Food Industry Catalog” (Catálogo brasileiro das indústrias da alimentação) shows that from 1963 (the year of ABIA’s foundation) to 1988, the food industry increased threefold and its production rose by 4.5 percent a year. Among the factors leading to this outcome, the article
lists population growth, rising income, urbanization and the relative lack of destabilizing oscillations.
The figures also show gains in the dairies industry and in the share of fruit, vegetable, spice and condiment preserves, which reached 7.1 percent in 1980 from 3.4 percent in 1970 and 2.2 percent in 1959.

DEPARTMENTS IN ACTION
The tumultuous 1980s, especially its final years, were a handful for ABIA’s departments, and particularly for Legal, which examined laws, decrees, standards and ordinances governing fiscal, tax,
metrological and other aspects in some way associated with the food industry.
In 1986, ABIA’s Legal Department successfully managed to clear imports with reduced IOF (financial
operations tax) and other tax rates; during the consumer explosion of the Cruzado Plan, the challenge
was to address unexpected supply shortages before the authorities. Other actions and interventions
on behalf of members included power co-generation by food companies; drafting of the Consumer
57

Protection Code (Código de Defesa do Consumidor); sales tax on exported goods;
the implementation of bar codes in Brazil; and participation in the Packaging and
Storage Industry Coordination Committee set up by the National Metrology, Standardization and Industrial Quality Council (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO). In 1988, Legal kept a watchful eye
during publication of the National Health Council’s resolution on food and beverage additives uses and ceilings. Also in 1988, the National Constitutional Assembly
approved ABIA’s proposal for the creation of the collective injunction order, which
legitimized claims filed by trade associations on behalf of their members.
Another by-product of the turbulent 1980s was the establishment of the Economics Department, which carried out the increasingly necessary job of providing,

empresas do setor alimentar; a elaboração do Código de Defesa do Consumidor; a
incidência do ICMS em produtos exportados; a implantação do sistema de código de
barras no país; e a participação no Comitê de Coordenação do Setor de Embalagem
e Acondicionamento, criado pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmentro). Em 1988, o Departamento Jurídico acompanhou
atentamente a publicação da resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre os
usos e limites de aditivos em alimentos e bebidas. Também em 1988, a Assembleia
Nacional Constituinte aprovou proposta da ABIA para que se criasse o mandato de
segurança coletivo, que conferia legitimidade às impetrações da parte de associações e entidades de classe na defesa dos interesses dos membros e associados.
Outro resultado das turbulências dos anos 1980 foi a estruturação do Depar-

guiding and inspiring members with studies and analyses of the Brazilian, international and sectoral economic activity. This added weight and efficiency to ABIA’s
actions in defense of economic policy measures to promote the production and
consumption of industrialized foods and beverages.
In April 1988, for example, the data provided by member companies allowed
creating a monthly publication called “Food Industry Situational Survey” (Pesquisa conjuntural da indústria da alimentação), a pioneering statistical survey of
the industry’s performance. Thanks to the “Survey”, it was now possible to track
the percentage evolution of physical production, sales, wages and capacity usage. Localized studies about the Brazilian industry were also developed and made
available to members.
As the 1980s came to an end, ABIA and its members cast a hopeful eye towards
the new decade and the new federal administration, the first to be elected by
popular vote since October 1960. Better times would come, indeed. But first there
would be the Collor I and Collor II plans to overcome.

tamento de Economia, que cumpria a cada mais necessária função de prover,
orientar e inspirar os associados com estudos e análises da economia brasileira,
internacional e setorial. Com isso, tornava-se mais sólida e mais eficiente a atuação da ABIA para defender medidas de política econômica que promovessem a
produção e o consumo de bebidas e alimentos industrializados.
Em abril de 1988, por exemplo, criou-se com base em dados fornecidos pelas empresas associadas uma publicação mensal, a Pesquisa conjuntural da indústria da alimentação, pioneiro levantamento estatístico sobre o desempenho do setor. Graças à
Pesquisa, era agora possível acompanhar a evolução percentual da produção física, do
faturamento, dos salários e da ocupação da capacidade instalada. Foram instituídos,
e colocados à disposição dos associados, estudos localizados da indústria brasileira.
Findos os anos 1980, a ABIA e seus associados olharam com muita expectativa e esperança para a nova década e o novo governo, o primeiro escolhido em
eleições diretas desde outubro de 1960. E tempos melhores viriam. Antes, porém,
haveria pelo caminho os planos Collor I e II.
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Acima, reunião da Comissão
de Energia, anos 1980. Na
página anterior, reunião
da diretoria da ABIA,
1981; estão presentes
Alexandre Daunt Coelho,
Willy Schworer, Walter
Mantovanini, José Fernando
Gonçalves Féria, Vicente
Raiola Neto e Getúlio
Ursulino Neto.
Above: An Energy
Commission Meeting, 1980s.
Previous page: An ABIA
executive board meeting,
1981; attendees include
Alexandre Daunt Coelho,
Willy Schworer, Walter
Mantovanini, José Fernando
Gonçalves Féria, Vicente
Raiola Neto and Getúlio
Ursulino Neto.

Crescendo na crise
Growing despite Crises

Ainda bem que, na incerta década de 1980, a ABIA aprendera a ver longe,
documentar-se e antecipar-se para não ser atropelada pelos fatos – porque o
começo dos 1990 foi mesmo um teste decisivo para essas qualidades.
E olha que tudo parecia apontar para tempos mais serenos. Festivamente eleito, Fernando Collor achava-se na obrigação de encarar e vencer nosso inimigo
maior, herança do governo anterior: uma inflação de 50% – ao mês. Na tentativa
de matar o dragão de um só golpe, o novo presidente intempestivamente decretou o congelamento de todos os ativos financeiros. O dinheiro seria depois gradualmente liberado. Na prática, os resultados decepcionaram. Confuso, o país
mergulhou na recessão e viu o PIB decrescer de US$ 437 bilhões para US$ 384
bilhões, ao mesmo tempo que uma até providencial abertura econômica desafiava a indústria nacional a um choque de competitividade. As vendas reais caíam,
e as empresas associadas da ABIA eram obrigadas a reduzir seus custos; mesmo
assim, elas fechariam o ano de 1990 com queda real de 15% no faturamento.
Fortunately, the 1980s had taught ABIA to look far beyond the present, keep
its documentation safe and not get ahead of itself – for the early 1990s put all of
these virtues to test.
Everything suggested calmer times were coming. Elected with great popular acclaim, Fernando Collor was duty-bound to face and defeat the foe Brazilians had inherited from the previous administration: inflation rates of 50 percent – per month. In
an attempt to slay the monster with a single blow, the new Brazilian president froze
virtually all financial assets. The money was to be gradually released later on. Practical results were disappointing. A confused country plunged into recession, and GDP
dropped from US$437 billion to US$384 billion, even as an admittedly necessary trade
liberalization challenged national producers to face a competitiveness shock. Real
sales dropped, and ABIA’s members, despite slashing costs, would reach the end of
1990 with a 15 percent drop in real sales.
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The government’s main concern was to magically control prices. Its controls
were unsuccessful, prices continued to rise, and there was an actual risk of goods
shortages. ABIA had to go to Brasília to negotiate on a product-by-product basis.
And it had to come in with its briefcases full of member-provided data, showing
Ministry of Finance bureaucrats what the industry had to pass on to prices.
That was what the atmosphere felt like – business firms frozen solid, consumer runs
on supermarkets, and ABIA, with the expert opinions of respected lawyers and economists, racing to Brasília for increasingly complicated and time-consuming negotiations.

A YEAR NOT ENTIRELY LOST
But the food industry was a veteran of hardship and never waited for favorable
winds to create and grow. In spite of all the hurdles created by the Collor I and II
plans, ABIA’s “Food Industry Situational Survey” shows that the industry’s growth
in 1991 reached 6 percent in terms of physical production, although the gains in
real sales were much more modest (1.75 percent, confirming the recessive period).
Also in 1991, ABIA created the Legislative Monitoring Commission (Comissão
de Acompanhamento Legislativo, COAL) to keep a closer eye on Congress bills
that directly or indirectly affected the industry’s interests.
That same year saw the beginning of a regional common market, the MERCOSUR, which included Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay. MERCOSUR
required unification of the commercial legislation governing several industries,
including food and beverages. ABIA called upon all of its sectoral coordinators to
plan future actions in the new South American market that was being unveiled. An
Agroindustrial Committee emerged to provide advice and develop studies and
surveys on MERCOSUR and agribusiness, representing ABIA before the Brazilian
Fruit Institute (Instituto Brasileiro de Frutas, IBRAF) and the Brazilian Refrigeration
Institute (Instituto Brasileiro do Frio, IBF).

A preocupação maior do governo era o controle mágico dos preços. As tabelas não funcionavam, os preços iam aumentando, o risco de desabastecimento
era grande. A ABIA tinha de ir a Brasília para negociar produto por produto. E
precisava chegar lá com as malas cheias de dados fornecidos pelos associados,
mostrando aos técnicos da Fazenda o que possível ou não para repassar.
O clima era esse – empresas travadas, o consumidor correndo para os supermercados, e a ABIA, munida pareceres de juristas e economistas renomados, correndo para Brasília para negociações cada vez mais complicadas e demoradas.

UM ANO NÃO DE TODO PERDIDO
Mas o fato é que, escaldada, a indústria de alimentos nunca esperou tempos
de bonança para criar e crescer. Apesar de todos os percalços dos planos Collor I
e II, o setor, segundo a Pesquisa conjuntural, teve em 1991 um crescimento de 6%
em termos de produção física, mesmo que com aumento bem menor do faturamento real (1,75%, confirmando a recessão).
Ainda em 1991, a ABIA estabelece a Comissão de Acompanhamento Legislativo (Coal) para acompanhar mais de perto os projetos do Congresso Nacional que
são de interesse direto ou indireto do setor.
No mesmo ano, inicia-se a gestação de um mercado comum regional, o Mercosul, com a participação do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Mercosul
exigirá que se unifique a legislação comercial de diversos setores, entre eles o
de alimentos e bebidas. A ABIA convoca todos os seus coordenadores de setor
para planejar as futuras ações no novo mercado que se abre. Um Comitê Agroindustrial surge para prestar assessoria e elaborar estudos e levantamentos sobre o
Mercosul e o agronegócio, representando a ABIA junto ao Instituto Brasileiro de
Frutas (Ibraf) e ao Instituto Brasileiro do Frio (IBF).
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A então ministra do
Trabalho, Dorothea
Werneck, com
Edmundo Klotz, 1990.
Then Minister of Labor
Dorothea Werneck with
Edmundo Klotz, 1990.

As seen, 1991 – despite all the instability – was not all bad for the food industry.
According to Exame magazine’s Melhores e Maiores almanac, the 66 food products manufacturers ranked among the biggest 500 companies in Brazil had total
sales of $14.7 billion, ahead of the mighty automotive and autoparts industry, for
example. Counting the beverage segment as well, the entire sector answered for
10.1 percent of the country’s GDP.
In a statement quoted in the 1991 “Catalog of Brazilian Industry”, Edmundo
Klotz showed pride in the fact that, in spite of the crises, the industry still represented those 10.1 percent of GDP. “The past two years have been one of the most
difficult and complex periods for the Brazilian economy,” ABIA’s president acknowledged. “We had to live under experimental economic plans, price-control
laws and decrees, a constitutional reform, general elections and the highest inflation rates in recent history.” He mentioned ABIA’s intense involvement in every
political and economic debate that ensued: “ABIA feels it is directly responsible
for the rationalization and cleansing of the accumulation of decrees and laws governing the food industry.”
Political instability, high interest rates and economic recession notwithstanding,
the Economics Department’s projected industry-wide sales of US$42.5 billion in
1992, up 5.2 percent from 1991.
Investments across the industry as a whole were estimated at US$2 billion.
Dairies and beverages were the most active areas. In dairies, the bigger players
invested to form comprehensive product lines to reduce costs and increase production. In beverages, new breweries and soda plants were opened or reformulated. The coffee segment invested in quality and sophistication, and the pasta
industry – made up of 350 companies – launched new products and modernized
its plants. As for meatpackers, the rising exports encouraged investment in frozen
and canned meats and charcuteries.

Como se pode ver, o ano de 1991, mesmo vivido sob o signo da instabilidade, não
foi de todo ruim para a indústria de alimentos. Segundo o anuário Melhores e Maiores,
organizado pela revista Exame, os 66 fabricantes de produtos alimentícios relacionados entre as quinhentas maiores brasileiras tiveram faturamento somado de US$ 14,7
bilhões, à frente, por exemplo, do poderoso setor de automóveis e autopeças. Se incluído o ramo de bebidas, o setor como um todo contribuiu com 10,1% do PIB nacional.
Em palavras citadas no Catálogo da indústria brasileira de 1991, Edmundo
Klotz orgulha-se de que, apesar de todas as crises, o setor ainda represente esses
10,1% do PIB. “Os últimos dois anos constituíram um dos mais difíceis e complexos períodos para a economia brasileira”, reconhece o presidente da ABIA. “Tivemos de conviver com planos econômicos experimentalistas, leis e decretos na
área de controle de preços, reforma constitucional, eleições gerais e a recessão
mais acentuada dos últimos anos.” Ele menciona com orgulho a intensa participação da ABIA em todos os debates políticos e econômicos que se sucederam:
“A ABIA se sente responsável direta pelo esforço de racionalização e limpeza na
área de decretos e leis que se acumulavam para regular o setor de alimentos”.
Não obstante a instabilidade política, as altas taxas de juro e a recessão econômica, as projeções do Departamento de Economia indicaram para 1992 um faturamento setorial de US$ 42,5 bilhões, com aumento de 5,2% em relação a 1991.
Os investimentos do setor como um todo foram estimados em US$ 2 bilhões. As
áreas mais movimentadas foram laticínios e bebidas. No segmento de laticínios, as
grandes empresas investiram para formar linhas completas de produtos e, assim, reduzir custos e aumentar a produção. No setor de bebidas, novas fábricas de cervejas
e refrigerantes foram implantadas ou reformuladas. O ramo do café investiu em qualidade e sofisticação, e a indústria de massas – um parque com 350 empresas – lançou
produtos e modernizou fábricas. Quanto aos frigoríficos, a ampliação das exportações os animou a investir em carnes congeladas, enlatados e embutidos.

Abaixo, da esquerda para
a direita, Edmundo Klotz;
Carlos Eduardo Moreira
Ferreira, presidente da
Fiesp; e Luiz Antônio
Fleury Filho, governador
de São Paulo, 1992.
Below, from left to right:
Edmundo Klotz; Carlos
Eduardo Moreira Ferreira,
FIESP’s president; and São
Paulo State Governor Luiz
Antônio Fleury Filho, 1992.

AT THE FOREFRONT
Because of the turbulence generated by the successive attempted stabilization plans,
the Technical, Legal and Economics Departments were always on call, equipped with
data and proposals for the industries’ specific issues, offering clear answers to members’
questions or sending them copies of technical papers and literature via newsletters and
bulletins: “ABIA Informs” (ABIA Informa), “ABIA Circular Letter” (Circular ABIA) and the
“Technical Department Bulletin” (Informativo do Departamento Técnico).
As such, ABIA played an active role in matters such as adapting labels to the new Consumer Protection Act, the review of the Sanitary Code and, together with INMETRO, the
quantitative standardization of food products.
Legal also had a significant presence in everything that had to do with the drafting
and discussion of legislative pieces governing the industry, such as the Biological Safety
Act (Lei de Biossegurança), the Industrial Property Act (Lei da Propriedade Industrial),
the Environmental Crimes Act (Lei de Crimes Ambientais) or the proposed bill for beverages and vinegars. To keep members up to date on events, it also held a biotechnology
seminar and training courses on subjects of interest for the food industry. In a similar vein,
it gathered the coordinators of the meats, dairies, seafood and margarine segments to
discuss the proposed review and simplification of RIISPOA.
In 1992, ABIA – concerned with the fact that it was becoming economically and materially impossible to produce foods that complied with the various standards enforced by
different Brazilian state legislatures and town halls – developed a set of basic guidelines
applicable to any rule or legislation governing the standardization, formulation, labeling,
registration, transportation, storage, oversight or inspection of foods. The goal was to
provide elements for the harmonization of federal, state and town laws.
In September 1992, after the impeachment of President Collor and the rise of Itamar
Franco to the Brazilian presidency, the country, although still haunted by inflation, entered a new political phase.

NA LINHA DE FRENTE
Por conta das turbulências criadas pelos planos de estabilização, o Departamento
Técnico, o Departamento Jurídico e o Departamento de Economia se fizeram sempre
presentes, com dados e propostas para questões mais específicas do setor, oferecendo
respostas claras para as mais variadas consultas dos associados ou encaminhando cópias de trabalhos e literatura técnicas, divulgados pelo ABIA Informa, pela Circular ABIA
e pelo Informativo do Departamento Técnico.
Assim, a ABIA participou ativamente de ações como a adaptação da rotulagem à nova
Lei de Defesa do Consumidor, o processo de revisão do Código Sanitário e, junto ao
Inmetro, a padronização quantitativa de produtos alimentícios.
Foi grande também a presença do Departamento Jurídico em tudo o que dizia respeito à elaboração e ao debate das legislações para o setor, como a Lei de Biossegurança,
a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Crimes Ambientais ou o anteprojeto de regulamentação geral de bebidas e vinagres. Para melhor informar os associados, realizou ainda um seminário de biotecnologia e cursos com temas direcionados para a indústria da
alimentação. Na mesma linha, reuniu coordenadores dos segmentos das carnes, laticínios, pescado e margarina para discutir a proposta de revisão e simplificação do Riispoa.
Em 1992, a ABIA, preocupada com fato de que vinha se tornando economicamente
inviável e materialmente impossível produzir alimentos que atendessem aos diferentes
padrões dos estados e municípios, elaborou um conjunto de conceitos básicos que deveriam estar presentes em qualquer norma legal que visasse à padronização, formulação,
autorização, rotulagem, registro, transporte, armazenagem, fiscalização ou inspeção de
alimentos. O objetivo era fornecer elementos para que se harmonizassem as legislações
federais, estaduais e municipais.
Em setembro de 1992, com o impeachment do presidente Collor e a posse de Itamar
Franco, o Brasil, ainda assolado pela inflação, entrava numa nova fase também política.
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THIRTY YEARS OLD AND LOTS OF WORK AHEAD
In October 1993, ABIA celebrated its thirtieth anniversary with plenty of reasons
to be proud of its growth alongside Brazil and its membership, and the Association’s departments continued to prove their worth on various fronts. So much so
that ABIA was able to cooperate with the review of the 1988 Federal Constitution,
proposing tax and fiscal reforms it considered fair for the food industry and helpful
for the country’s development and modernization.
The entity was present at meetings to establish MERCOSUR regulations; at
events like the 1st Brazilian Enriched Foods Seminar, held at the Food Technology
Institute (Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL); at the International Food
Fortification Workshop, held in the University of São Paulo; and at the various
meetings of the Brazilian Codex Alimentarius Committee (Comitê Codex Alimentarius do Brasil, CCAB), to set a position on topics such as additives, analytical
methods, pesticide residue, general principles, milk and milk products, food hygiene, and food import and export inspection and certification systems.
In 1993, the Legal Department started publishing the quarterly “COAL Bulletin”
(Informativo Coal) to keep members informed of the status of bills under appreciation in Congress. At the same time, it asked companies to provide information
so that ABIA’s Brasília office might defend them concerning issues in any bills in
progress. In the following year, it formed a commission to discuss the IPI tax on
food product packaging, in an attempt to eliminate the levy.
Also in 1993, when the Ministry of Health decided to update the law governing
diet products, ABIA technicians played an active role in the studies group formed
to discuss the appropriate labeling of special-purpose foods.
As ABIA turned thirty, a new age was approaching for the Brazilian economy.
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TRINTA ANOS E MUITO TRABALHO PELA FRENTE
Em outubro de 1993, a ABIA celebra o trigésimo aniversário com sólidos motivos
para se orgulhar de seu crescimento com o Brasil e com os associados, e os departamentos da entidade continuam mostrando serviço em várias frentes. Tanto que a
ABIA se apresenta em condições de colaborar na revisão da Constituição Federal
de 1988, com propostas de reformas tributárias e fiscais que considera justas para o
setor de alimentos e úteis para o desenvolvimento e modernização do país.
A entidade se faz presente em reuniões para estabelecer regulamentos do
Mercosul; em eventos como o I Seminário Brasileiro de Alimentos Enriquecidos,
realizado no Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital); no Workshop Internacional de Fortificação de Alimentos, realizado na USP; e, ainda, nas diversas reuniões
do Comitê Codex Alimentarius do Brasil (CCAB), para definir a posição em temas
como aditivos; métodos de análise; resíduos de pesticidas; princípios gerais; leites e produtos lácteos; higiene de alimentos; e sistemas de inspeção e certificação de importação e exportação de alimentos.
De sua parte, o Departamento Jurídico começa em 1993 a publicar trimestralmente
o Informativo Coal, para deixar os associados a par da situação de projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, solicita às empresas informações
para que, através do escritório em Brasília, possa defendê-las de algum ponto da legislação em curso. No ano seguinte, forma uma comissão para discutir a incidência do IPI
sobre embalagens para produtos alimentícios, visando à eliminação desse tributo.
Ainda em 1993, quando o Ministério da Saúde decide atualizar legislação que
regulamenta os dietéticos, os técnicos da ABIA participam ativamente do grupo
de estudos que foi formado para discutir a rotulagem correta dos chamados alimentos para fins especiais.
A ABIA faz trinta, e uma nova era da economia brasileira se aproxima.
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O Brasil cai no Real
Brazil Gets Real

“Precisamos chegar ao ano 2000 como entidade realmente moderna. Caso contrário, seremos implacavelmente atropelados pelas profundas transformações que
já ocorrem no Brasil e em todo o mundo.” A partir dessa visão de Edmundo Klotz,
a ABIA coordena a publicação de estudos técnicos, econômicos e agroindustriais,
lançando ainda dois trabalhos importantes: O sistema e a indústria agroalimentar no
Brasil e A tributação nos alimentos – por que mudar, como mudar, o segundo deles
uma análise minuciosa do peso que a elevada carga tributária brasileira tem na oneração do preço final dos alimentos e na consequente subnutrição dos consumidores
potenciais. Na mesma linha, o Departamento Técnico agiliza a publicação do Informativo Apoio, que coloca à disposição dos associados informações úteis e precisas
de todos os outros departamentos, com espaço para que se esclareçam dúvidas.
Outra importante iniciativa da ABIA é estruturar o Departamento de Registro de
Produtos, para que se elaborem projetos e, por meio da seccional em Brasília, se
acompanhem todas as fases da tramitação dele. Trata-se de uma equipe habilitada
para orientar e assessorar as empresas associadas no referente a burocracia, recolhimento de taxas, legislação específica, mudanças de códigos, fórmulas, rótulos
– tudo o que se relacione com registro ou alteração de produtos e que envolva os
ministérios da Saúde, da Agricultura, do Abastecimento e/ou da Reforma Agrária.
“We need to reach the year 2000 as a truly modern entity. Otherwise, we will be mercilessly run over by the deep changes that are already under way in Brazil and abroad.”
Based on Edmundo Klotz’s vision, ABIA coordinated the publication of technical, economic and agroindustrial studies and released two important papers: “The Brazilian
Agridietary System and Industry” (O sistema e a indústria agroalimentar no Brasil) and
“Food Taxation – Why and How to Change” (A tributação nos alimentos – por que
mudar, como mudar), the latter of which carried a detailed analysis of the weight of
Brazil’s heavy tax burden on the end prices of foods and the resulting malnourishment
of potential consumers. In the same vein, the Technical Department expedites publication of “Support Bulletin” (Informativo Apoio), which would give members helpful and
accurate information from all other departments, with space for clearing doubts.
Another important ABIA initiative was to structure the Product Registration Department, so that the Brasília chapter might prepare and track projects throughout the legislative process. The team was (and is) equipped to provide guidance
and advice to members in connection with red tape, fees payment, specific legislation, code changes, formulas, labels – everything having to do with product
registration or changes and involving the ministries of Health, Agriculture, Supply
and/or Land Reform.
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SLAYING THE BEAST

DERROTANDO O DRAGÃO

Under the Itamar Franco administration (1992-94), Brazil attempted new exorcisms on

Com o governo Itamar Franco (1992-4), o país ensaia novos exorcismos para velhos

old ghosts, such as economic instability and meager development. Fernando Henrique
Cardoso, then Minister of Finance, had a team that included talented economists like

fantasmas, como a instabilidade econômica e o desenvolvimento tímido. Fernando
Henrique Cardoso, elevado a ministro da Fazenda, tem em sua equipe economistas

Pérsio Arida and Edmar Bacha. GDP rose by 5 percent in 1993, a year of growth, consolidation and modernization for the food industry: real sales expanded by 4.7 percent,

talentosos como Pérsio Arida e Edmar Bacha. O PIB cresce 5% em 1993, que se mostra
um ano de expansão, consolidação e modernização para a indústria de alimentos: seu

adding up to US$44 billion and still close to 10 percent of the Brazilian GDP.
In early 1994, the positive transition crystallized in the shape of the Real Plan.

faturamento real sobe 4,7%, totalizando US$ 44 bilhões, ou ainda cerca de 10% do PIB.
Em princípios de 1994, essa transição positiva da economia brasileira cristaliza-

The inflation monster, which had resisted all previous economic plans, fell into a
trap set up by the new economics team: the Real Unit of Value (Unidade Real de

-se no Plano Real. O dragão da inflação, que resistira aos golpes dos planos anteriores, cai numa armadilha montada pela nova equipe econômica: a Unidade

Valor, URV), instituted in February. From January to August 1994, ABIA acted as a
consultant for the Ministry of Finance in the definition of the food prices and their

Real de Valor (URV), instituída em fevereiro. Entre janeiro e agosto de 1994, a ABIA
participa como consultora junto ao Ministério da Fazenda na definição dos preços

conversion first into URVs and later into a new currency.
On July 1st, Brazil got that new currency, the real, which was initially pegged

dos alimentos e na conversão deles para a URV e, depois, para uma nova moeda.
Em 1o de julho, o Brasil ganha essa moeda, o real, equiparado num primeiro mo-

to the US dollar. A serious effort was under way to contain public deficit, and the
beast of inflation would remain relatively tame for the following nineteen years. As
a result, a large consumption boom took place as the marketplace incorporated
low-income strata – close to 15 million new consumers, bringing the industry’s rate
of occupation from 65 percent to 85 percent in the same year of 1994.
ABIA supported the Real Plan every step of the way and saw the industry’s business expand thanks also to the international market, in particular processed-food
exports – in 1994, chicken, soybean derivatives, sugar and instant coffee all increased 8 percent from the previous year.
Also in 1994, Fernando Henrique Cardoso was elected the new Brazilian president. Challenges still remained, but all signs suggested that Brazil had laid the
groundwork for a much more effective involvement in the world economy. “With
the Real,” says Edmundo Klotz, “the market’s laws were able to prevail, and profit
margins again had to come – as the food industry had argued – from business
volume rather than from financial speculation.”
From 1994 to 1999, foreign exchange crises in Mexico, Russia, Argentina and
Brazil itself threatened the success of the Real Plan, but were unable to steer the
country off the route to stability.

mento ao dólar americano. Vê-se sério esforço no controle do déficit público, e o
dragão inflacionário há de permanecer relativamente domesticado pelos dezenove
anos seguintes. Com isso, ocorre grande aumento de consumo quando o mercado
incorpora as classes de baixa renda – cerca de 15 milhões de novos consumidores,
levando a taxa de ocupação da indústria a pular de 65% para 85% ainda em 1994.
A ABIA apoia o Plano Real em todas as suas fases e vê o setor expandir os
negócios graças também ao mercado externo, em especial à exportação de alimentos processados – em 1994, frango, derivados de soja, açúcar e café solúvel
apresentam crescimento de 8% em relação ao ano anterior.
Também em 1994, Fernando Henrique Cardoso se elege presidente. Ainda há
desafios, mas tudo indica que o Brasil lança então as bases para inserir-se muito
mais efetivamente na economia mundial. “Com o Real”, diz Edmundo Klotz, “as
leis do mercado voltaram a predominar, e a margem do lucro voltou a ser buscada, como vinha defendendo a industria da alimentação, por meio do volume de
negócios, e não da especulação financeira.”
Entre 1994 e 1999, crises cambiais no México, na Rússia, na Argentina e no
próprio Brasil balançarão o sucesso do Plano Real, sem no entanto desviar o país
da rota para a estabilidade.
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GLOBALIZATION IS NOT OPTIONAL
With the stability that the Real Plan brought about, Brazil not only resumed the
path to development but also gained a more prominent role on the world stage.
In ABIA, there was growing conviction that the country’s competitive integration
must leave the level of pure theory. In many ways, the attitude was already reflected in the Association’s presence in international events and seminars even before
the adoption of the new Brazilian currency.
In 1993, for example, there had been the successful participation in the 18th
International Food & Beverage Exhibition and Conference for Japan and Asia –
FOODEX Japan 93, where ABIA was represented by its president at the head of
several domestic manufacturers in a highly popular collective stand. The main purpose was not to make sales, but to engage in an early and productive approach to
the Asian marketplace, a new and promising alternative.
That same year, another important event was the Espaço Brasil showroom in the
permanent exposition of Bercy, Paris, where potential buyers logged hundreds of
inquiries in a few months.
Still in 1993, ABIA attended the Seminar on Microbiological Food Contamination and its Foreign Trade Implications, held in Brasília under the joint sponsorship of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and the Pan
American Health Organization (PAHO), with the presence of representatives from
twenty Latin American and Caribbean countries. The event discussed the incidence of the most relevant microbiological contaminants on foods produced in
the region and their impacts on both consumer health and international trade,
with the suggestion of alternatives for prevention and control.

GLOBALIZAR-SE É PRECISO
Com a estabilidade trazida pelo Plano Real, o Brasil não só retoma o desenvolvimento, como também começa a assumir maior protagonismo no plano mundial. Na
ABIA, cresce a convicção de que integração competitiva do país precisa deixar o plano meramente teórico. De muitas formas, essa postura já se refletia na presença da
entidade em eventos e seminários internacionais anteriores mesmo à nova moeda.
Em 1993, por exemplo, foi muito bem-sucedida a participação na 18th International Food & Beverage Exhibition and Conference for Japan and Asia – a Foodex
Japan 93, em que a ABIA se fez representar por seu presidente, à frente de produtores nacionais, num concorrido estande coletivo. O principal objetivo dessa
participação eram não vendas, mas uma primeira e produtiva aproximação com o
mercado asiático, nova e promissora alternativa de mercado.
No mesmo ano, outra participação expressiva foi no showroom do Espaço Brasil da exposição permanente de Bercy, em Paris, onde em poucos meses se registraram centenas de consultas de potenciais compradores.
Ainda em 1993, a ABIA integrou o Seminário Sobre Contaminação Microbiológica dos Alimentos e Suas Implicações Para o Comércio Internacional, realizado em Brasília, sob o patrocínio conjunto da Organização das Nações Unidas
Para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), com a presença de representantes de vinte países da América Latina e
do Caribe. No evento, discutiu-se amplamente a incidência dos contaminantes
microbiológicos mais importantes em alimentos produzidos na região e o impacto disso tanto na saúde dos consumidores quanto no comércio internacional, e
apontaram-se alternativas para a prevenção e controle.
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Internationally as well, the entity increased its presence in the establishment
of norms and standards of both the Codex Alimentarius and the MERCOSUR, the

Ainda no plano internacional, intensificou-se a presença da entidade no estabelecimento das normas e padrões quer do Codex Alimentarius, quer do Mercosul,

world’s fourth largest economic bloc, with far more than 200 million potential consumers. Since the creation of the MERCOSUR, ABIA, as seen, had been working to
harmonize technical regulations, point out business opportunities, organize events
and debates and shed light on members’ inquiries about this new market. In it, the
food industry was highly important from the start – so much so that, from the first half
of 1991 until yearend 1994, the food area was responsible for seven out of 68 MERCOSUR-approved decisions and 91 out of 292 MERCOSUR resolutions. In 1995, to
better inform its members, ABIA developed the “MERCOSUR Compendium: Food
and Beverage Laws” (Compêndio Mercosul – legislação de alimentos e bebidas).
Also in 1995, an important milestone for the industry in South America was the establishment of the MERCOSUR Food and Beverage Industries Coordination (Coordenadoria das Indústrias de Produtos Alimentícios e de Bebidas do Mercosul, CIPAM), a valuable forum where Brazilian, Argentinean, Paraguayan and Uruguayan producers could
discuss their interests. Its first president was none other than ABIA’s Edmundo Klotz.

o quarto maior bloco econômico do mundo, com bem mais de 200 milhões de
consumidores em potencial. Já vimos que, desde a criação do Mercosul, a ABIA
trabalhava para compatibilizar regulamentações técnicas, apontar oportunidades
de negócios, organizar eventos e debates e esclarecer dúvidas dos associados
sobre esse novo mercado. Nele, o setor de alimentos se revelou importantíssimo
desde a origem – tanto que, do primeiro semestre de 1991 ao fim de dezembro
de 1994, foram da área alimentícia sete das 68 decisões aprovadas e 91 das 292
resoluções. Em 1995, para melhor orientar os associados, a ABIA desenvolveu o
Compêndio Mercosul – legislação de alimentos e bebidas.
Também em 1995, um marco importante para o setor na América do Sul foi a
criação da Coordenadora das Indústrias de Produtos Alimentícios e de Bebidas
do Mercosul (Cipam), valioso fórum para que se discutissem os interesses dos
produtores brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios. Seu primeiro presidente foi justamente Edmundo Klotz, da ABIA.
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Atenta ao destino dos produtos brasileiro no exterior, a ABIA sempre acompanhou de perto os eventos e resoluções do Codex Alimentarius. Essa organização,
que já tivemos ocasião de mencionar algumas vezes, unifica internacionalmente
a legislação sobre qualidade dos produtos. Assim, em 1993, a ABIA marcou presença na 8ª Reunião do Comitê Coordenador do Codex Para a América Latina e
o Caribe (CCLAC), cujo tema central foi avaliar a situação do Mercosul e debater
problemas ligados ao intercâmbio comercial entre os países-membros. No ano
seguinte, na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), as
normas do Codex Alimentarius foram reconhecidas como base técnica para resolver divergências na área sanitária e fitossanitária do setor.
Nosso país participa da elaboração das normas Codex por meio do também já
mencionado Comitê Codex Alimentarius do Brasil (CCAB). A ABIA, na condição
de membro do CCAB, tem voz ativa no processo de elaboração de tais normas,
expressando os comentários de seus associados. Todos os trabalhos técnicos da
ABIA têm no Codex o documento-base tanto para fundamentar seus pleitos junto
aos ministérios quanto para elaborar padrões de identidade e qualidade (PIQs)
de diversos alimentos e orientar os exportadores. A ABIA, a propósito, dispõe da
mais completa coleção das normas Codex do Brasil.
Ever concerned with the fate of Brazilian products abroad, ABIA kept a watchful eye
on Codex Alimentarius events and resolutions. The organization, which we have already mentioned, internationally unifies product quality laws. In 1993, ABIA was present at the 8th Meeting of the Codex Coordination Committee for Latin America and
the Caribbean, whose central topic was the status of MERCOSUR and the discussion
of problems associated with commercial exchanges between member nations. In the
following year, during the Uruguay Round of the General Accord on Tariffs and Trade
(GATT), Codex Alimentarius standards were recognized as the technical grounds to
address disputes in the industry’s sanitary and plant-sanitary arena.
Brazil takes part in the development of Codex standards through the previously
named Brazilian Codex Alimentarius Committee (Comitê Codex Alimentarius do
Brasil, CCAB). ABIA, as a CCAB member, has an active role in the development of
these standards, expressing its members’ comments. All of ABIA’s technical studies rely on the Codex as the basic document both to establish grounds for claims
before Brazilian ministries and to develop Identity and Quality Standards (Padrões
de Identidade e Qualidade, PIQs) for several food products and provide guidance
to producers. ABIA, by the way, holds the most comprehensive collection of Codex standards in Brazil.
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ENDING THE CENTURY ON A BRIGHT NOTE
In early 1996, eighteen months after the implementation of the Real Plan, the
food industry showed positive performance. It had grown 10.6 percent in 1994, and
in the following year, its expansion was the same as the national GDP’s: 4.2 percent.
In 1996, ABIA and the Sanitary Inspection Center agreed to form a computerized
system covering the status of food registration processes before the Ministry of
Health that were filed in São Paulo State. Concerned with the amount of inquiries
about reduced tax rates for imports of goods without domestic similar items, ABIA
also set up its Importation Department. Throughout that year, the new department
represented members at meetings called by the relevant governmental authorities.
Given the country’s modernization and the evolution of agribusiness over the
coming years, ABIA started to insist in the notion of food safety, or food dollar, as
a source of safety and peace for Brazilians and the world.
The 20th century was coming to an end, and ABIA and Brazil prepared for the
new millennium’s challenges. One was the marked growth of out-of-home eating,
or food service, which was then rising 17 percent a year domestically. In May 1998,
the Association held the 1st International Food Industry Salon – ABIA 98, in São
Paulo City. Food service, which comprehends bars, restaurants, hotels, fast food
chains, collective meal and catering companies, confectioneries and ice-cream
parlors, had available a showcase of the technology advances that integrate the
wholesomeness and practicality that modern life requires. The event was massive
and very successful, and its opening session had the presence of President Fernando Henrique Cardoso and his cabinet, plus state governors and other highranking authorities.

UM BOM FINAL DE SÉCULO
No início de 1996, após dezoito meses de implantação do real, a indústria de
alimentação exibia desempenho positivo. Crescera 10,6% em 1994, e, no ano seguinte, a expansão foi equivalente à do PIB nacional: 4,2%.
Em 1996, a ABIA e o Centro de Vigilância Sanitária firmaram convênio para estabelecer um sistema informatizado sobre tramitação dos processos de registros de alimentos junto ao Ministério da Saúde, protocolados no estado de São Paulo. Preocupada
com o volume de consultas sobre a redução da alíquota de importação para bens de
capital sem similar nacional, a ABIA também criou seu Departamento de Importação.
Durante todo aquele ano, o novo departamento representou os associados nas reuniões que os órgãos governamentais responsáveis pelo setor convocavam.
No quadro de modernização do país e de evolução do agronegócio que marcaria os anos seguintes, a ABIA passou a insistir na ideia na segurança alimentar,
ou dólar-alimento, como fonte de segurança e paz para os brasileiros e o mundo.
O século 20 rumava para o fim, e a ABIA e o Brasil se prepararam para os desafios
do novo milênio. Um deles era o acentuado crescimento da alimentação fora do lar,
ou food service, já então com crescimento de 17% ano no país. Em maio de 1998,
a entidade realizou o 1º Salão Internacional das Indústrias da Alimentação – ABIA
98, em São Paulo. O food service, que abrange bares, restaurantes, hotéis, redes de
fast food, empresas de refeições coletivas e catering, confeitarias e sorveterias, teve
ali uma vitrine dos avanços tecnológicos que integram saúde e necessidades práticas à vida moderna. O evento tomou proporções únicas, de muito sucesso, e seu
lançamento contou com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso e
de seu ministério, mais governadores e outras altas autoridades.
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In terms of governmental relationships, one piece of very good news was the
1999 establishment of the Sanitary Inspection Agency (Agência de Vigilância Sani-

No plano das relações com o governo, aliás, foi muito boa notícia o surgimento,
em 1999, da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que vinha substituir a Secretária

tária, ANVISA), which replaced the Ministry of Health’s Sanitary Inspection Bureau
(Secretaria de Vigilância Sanitária, SVS) and freed product registration processes
from much red tape – an old ABIA request. Prior registration of new products, a
process that used to take between one and two years and sometimes prevented
commercial launch, was eliminated in favor of the promise that companies would
not market any items not in compliance with the law in force.
Today, ANVISA has sufficient data to draw a history for food industry items. As
technology evolved, risks dropped; every company knows how to balance the
ingredients in their formulas, and this is in the best interest of organization, for
reasons including the preservation of their own goodwill.
On November 5th, 1999, with the publication of ANVISA Public Inquiry No. 6,
food controls started to rely on scientific evidence and risk management, holding
manufacturers fully responsible for their products’ safety. For more complex products, however, prior registration was still required as a preventive step.
Brazil was changing, and it was time to let the 21st century in.

de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde e desburocratizar os processos de
registro de produtos – antigo pleito da ABIA. A dispensa do registro prévio para novos
produtos, processo que antes demorava de um a dois anos para tramitar e chegava a
inviabilizar o lançamento comercial, foi eliminado em troca do compromisso de que as
empresas não colocariam no mercado nenhum item fora da legislação prevista.
Hoje a Anvisa tem dados suficientes para estabelecer esse histórico negativo na
indústria da alimentação. Com a evolução da tecnologia, diminuíram os riscos, cada
empresa sabe como balancear os ingredientes das fórmulas, e isso é do máximo
interesse das organizações, até para preservar a própria imagem delas no mercado.
Com a publicação da consulta pública 6 da Anvisa, de 5 de novembro de 1999,
o moderno controle de alimentos passa a fundamentar-se na evidência científica
e no gerenciamento de risco, conferindo integralmente ao fabricante a responsabilidade pela segurança alimentar do produto. Para produtos mais complexos,
porém, permanece preventivamente a necessidade do registro prévio.
O Brasil se transforma, e que venha o século 21.
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Desafios do novo milênio
A New Millennium’s Challenges

Em que pesem os reflexos da crise asiática de 1999 e de nossa crise energética
de 2002, com seus fortes impactos na atividade econômica, a indústria de alimentos manteve boas taxas de crescimento nos primeiros anos do século 21, tendo
participação média de 10% no PIB nacional e assegurando a posição de maior
empregadora da indústria brasileira.
O governo Lula assume em 2003 e mantém a política de estabilização econômica, controlando a inflação. Ele foca a população mais carente, lançando o programa
Fome Zero. No decorrer do milênio, graças à estabilização, o governo se volta para
as preocupações da classe média, atuando fortemente em questões ambientais e
de proteção do consumidor – além de, é claro, por vezes até antecipar-se a preocupações mundiais de saúde, como as doenças crônicas não transmissíveis.
O Brasil do novo milênio insere-se cada vez mais no processo de globalização,
e as exportações aumentam. Em 2003, a indústria da alimentação exporta US$ 13
bilhões, o que significa crescimento de 21% sobre 2002 – expansão que haverá de
se manter pelos anos seguintes. Os principais mercados conquistados nessa época são a Federação Russa e outros países Leste Europeu, afora novos segmentos
em clientes tradicionais como os EUA e o Oriente Médio.
Despite the effects of the 1999 Asian financial crisis and the 2002 Brazilian energy crisis (both of which had significant impacts on economic activity), the food
industry’s growth rates remained appropriate in the early years of the 21st century,
with an average share of 10 percent of the national GDP and a position as the biggest jobs generator in Brazilian industry.
The Lula administration began in 2003 and maintained the economic stabilization policy, keeping inflation under control. The new government focused on the
underprivileged, releasing the No Hunger (Fome Zero) program. Thanks to the
stabilized economy, attention turned as the decade progressed to the concerns
of the middle classes, with incisive action towards environmental and consumer
protection issues – besides, of course, the occasional leadership role in global
health concerns, such as non-contagious chronic diseases.
Brazil in the new millennium got increasingly involved in the globalization process, and exports grew. In 2003, the food industry shipped US$13 billion in goods
abroad, a 21 percent gain from 2002 – an expansion that would be sustained over
the next years. The main markets won in this period included the Russian Federation and other Eastern European countries, in addition to new segments in traditional customers like the United States and the Middle East.
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Besides keeping an eye on major national and international trends for the industry, ABIA never gave up its basic and almost daily work before federal authorities.
The fact is that, amid so many topical battles, the first decade of the 2000s started to define the major challenges the food industry was to face in a Brazil that was
more stable, more regulated and – because of the growing participation of lowerincome consumers in the marketplace – fairer. Generally speaking, the group of
more demanding consumers in terms of quality and health came out stronger.
Given this background, issues like the hazards of trans fats, the excessive presence of salt in foods, the real or imagined consequences of labeling transgenic
grain-based foods, the reuse of containers and the expansion of out-of-home
eating all led to new responses and fruitful discussions involving the industry,
society and government entities, with clear benefits towards safer and healthier
eating nationwide.
ABIA was always at the forefront of all these welcome struggles.

Além de manter-se atenta às grandes tendências do Brasil e do mundo no setor, a ABIA em momento algum descuida do trabalho básico e quase diário junto
aos órgãos federais.
E o fato é que, em meio a batalhas pontuais, vão-se definindo durante a primeira década do século 21 os grandes desafios do setor alimentício num Brasil
mais estável, mais regulamentado e, pela maior incorporação dos consumidores
de baixa renda ao mercado, mais justo. Fortalece-se, de modo geral, o grupo dos
consumidores mais exigentes em termos de qualidade e saúde.
Nesse cenário, questões como os perigos da gordura trans; a excessiva presença de sal nos alimentos; as consequências, reais ou imaginárias, da rotulagem dos
alimentos transgênicos de sementes; e o reaproveitamento de embalagens e o
crescimento das refeições fora do lar foram motivando novas respostas e férteis
debates entre a indústria, a sociedade e os órgãos governamentais, com ganhos
evidentes para a conquista de uma alimentação mais segura e saudável no país.
A ABIA se manteve sempre na linha de frente de tão bem-vindas batalhas.
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TRANS FATS, THE FIRST VICTORY

GORDURA TRANS, A PRIMEIRA CONQUISTA

More intense discussions about healthy eating had begun in the latter half of the 20th
century, but became noticeably more significant in the first decade of the millennium.
Upon realizing that the discussion was sometimes harmed by incomplete information or fruitless radicalism, ABIA attempted to always take an unbiased and
scientific attitude while providing guidance to members and acting before government authorities. The subject never took the Association by surprise. By 2001,
ABIA had already held four seminars on food quality and five on biotechnology,
in addition to the 2003 creation of a Strategic Affairs Committee responsible for
studies and preventive action in these areas.
Particularly during 2003, ABIA’s Standards and Registration Department answered daily inquiries from members on labeling, formalization and regularization
before standardization entities. It also clarified controversial matters in the areas of
foods, additives and technology coadjutants legislation. At its own initiative, ABIA
developed studies on cutting the content of sugar, sodium and trans and saturated
fats in certain foods, based on a dossier that carried indicators for the evolution over
the previous five years. The document, presented at a 2003 meeting with Ministry
of Health officers, drew attention to the importance of dietary education and physical activity for healthy living. According to Edmundo Klotz, “ABIA understands that
there are not good or bad foods, but appropriate or inappropriate diets.”

Os debates mais intensos sobre essa alimentação saudável começaram ainda
na segunda metade do século 20, mas se exacerbaram sensivelmente na primeira
década do milênio.
Ao perceber que tais discussões ficam às vezes prejudicadas por informações incompletas ou radicalismos estéreis, a ABIA procurou sempre adotar uma posição isenta e
científica na orientação aos associados e na atuação junto aos órgãos governamentais.
A entidade, aliás, não foi surpreendida nesses temas. Em 2001, já realizara quatro seminários sobre qualidade de alimentos e cinco sobre biotecnologia; e, em 2003, instituiu
um Comitê de Assuntos Estratégicos para estudos e ações preventivas nessas áreas.
Especialmente durante 2003, o Departamento de Normas e Registro de Produtos da ABIA atendeu a consultas diárias dos associados sobre rotulagem, formalização e regularização junto aos órgãos normativos, esclarecendo ainda pontos
controversos acerca da legislação de alimentos, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Por sua própria iniciativa, a ABIA desenvolve análises sobre redução de
açúcar, sódio e gorduras trans e saturadas em determinados alimentos, com base
em dossiê que trazia indicadores da evolução nos cinco anos anteriores. O documento, apresentado em reunião com o Ministério da Saúde também em 2003,
chama a atenção para a importância da educação alimentar e da atividade física
para uma vida saudável. Nas palavras de Edmundo Klotz, “a ABIA considera que
não existem alimentos bons ou ruins, mas dietas adequadas ou não”.
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Coerente com essa visão, além de ter organizado em 2004 o I Fórum Técnico Para
Discussão da Prevenção à Obesidade, a ABIA já montara em 2003 um programa nutricional que é implementado pelo Sesi nas escolas do estado de São Paulo e atinge
cerca de 230 mil alunos. A ideia é que, aprendendo a comer de forma mais saudável
e controlar o peso, eles de alguma forma possam reeducar a própria família.
No caso da gordura trans, as primeiras conquistas começam a aparecer. Entre
2007 e 2009, depois de muita pesquisa e muito trabalho junto às indústrias, foi
possível tirar do mercado brasileiro 230 mil toneladas de gordura trans, substituindo-a por uma mais adequada. A indústria, nesse ponto, lealmente cumpria um
acordo firmado entre empresários e o Ministério da Saúde. Hoje a gordura trans
está praticamente zerada na indústria alimentícia.
A próxima tarefa deverá ser a redução gradual do sódio e do açúcar nos produtos industrializados. A ABIA considera que esse trabalho de conscientização junto
às empresas se revela mais produtivo que intervenções radicais na propaganda
ou na rotulação dos produtos.
In line with this view, ABIA hosted the 1st Technical Forum on Obesity Prevention
in 2004. And, by 2003, the Association had already set up a nutrition program implemented by the Brazilian Industrial Social Services (SESI) in São Paulo State schools,
affecting close to 230,000 children. The idea was that by learning how to eat more
healthily and control their weight, they might help re-educate their families.
In the case of trans fats, the first victories began to appear. Between 2007 and
2009, after lots of research and hard work together with manufacturers, the industry was able to remove 230,000 metric tons of trans fats from the Brazilian marketplace, replacing them with more appropriate substitutes. In this respect, the
industry faithfully honored an agreement between businesses and the Ministry of
Health. Trans fats are now practically gone from the Brazilian food industry.
The next job will be the gradual reduction of sodium and sugar in industrialized
products. ABIA believes that this awareness-building effort with producers is more
fruitful than radical interventions in advertising or product labeling.
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UM COMPROMISSO HISTÓRICO

been able to get 23 of the largest Brazilian food industries to sign a public pledge.
According to the document, they would limit food advertising for children under
the age of twelve, and their advertising materials would include the adoption of
a balanced diet and physical activities as means to a balanced, healthy life. The
self-regulating effort, presented together with the Brazilian Advertisers Association (Associação Brasileira de Anunciantes, ABA), accepted compliance with the
Brazilian Advertising Self-Regulation Code standards on advertisements of foods
and beverages for children, as well as the specific determinations arising from
its managing entity, the National Advertising Self-Regulation Council (Conselho
Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR).
First among the terms of the pledge was a promise not to advertise foods and
beverages on media and time slots where 50 percent or more of viewers were under the age of twelve, with the exception of products whose nutritional profile met
specific, scientific evidence-based criteria. The same applied to promoting foods
and beverages in schools. The Pledge further regarded as highly desirable to use
advertising materials to promote, wherever possible, the benefits of a balanced
diet and of physical activity.

A propaganda de alimentos e bebidas é outra das batalhas da ABIA. Em 2006,
o tema se tornou objeto de consulta pública pela Anvisa. Reuniões, seminários e
todo tipo de debate foram então fervorosos.
Eles se intensificaram quando, em 2010, uma resolução da Anvisa tentou impor restrições à propaganda de determinados alimentos, induzindo os consumidores a tachá-los, sem maiores análises, de perigosos pelo teor de sal, gordura ou açúcar, capazes,
portanto, de causar esta ou aquela doença. Em seu radicalismo, a resolução pretendia
impor aos alimentos uma advertência semelhante àquela feita em relação ao fumo, ao
álcool e aos remédios, como se houvesse gravidade em alimentos colocados à disposição para consumo. Em 2010, fiel a sua postura de que o perigo está não no alimento,
mas na má educação alimentar, a ABIA entrou com uma medida judicial que não só foi
acatada, como ainda tem se mantido vitoriosa em todas as instâncias.
Disposta, como sempre, a contribuir positivamente, a ABIA, em agosto de 2009, conseguiu que 23 de nossas maiores indústrias de alimentação assinassem um compromisso público de restringir a publicidade de alimentos para menores de doze anos e inserir
no material publicitário a recomendação de que se adote alimentação balanceada e
atividades físicas com vistas a uma vida equilibrada e saudável. Esse pledge de autorregulamentação, apresentado em conjunto com a Associação Brasileira de Anunciantes
(ABA), acatava tanto o cumprimento de normas defendidas pelo Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária a respeito da publicidade de alimentos e bebidas
dirigida a crianças quanto as determinações específicas provindas do seu órgão gestor,
o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).
Entre os compromissos assumidos, o primeiro era o de não fazer publicidade
de alimentos e bebidas em mídias e horários que tenham 50% ou mais de audiência constituída de crianças de menos de doze anos, excetuados os produtos cujo
perfil nutricional atenda a critérios específicos baseados em evidências científicas.
Os mesmos critérios se estendem à promoção de alimentos e bebidas em escolas. O compromisso considera ainda sumamente desejável o aproveitamento do
material publicitário para, quando possível, promover as vantagens da alimentação equilibrada e da atividade física.
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A HISTORIC PLEDGE
Food and beverage advertising is another battle ABIA fights. In 2006, the topic
became the subject of an ANVISA public inquiry. There were heated meetings,
seminars and debates of all kinds at the time.
The discussion intensified in 2010, when an ANVISA Resolution attempted to
restrict advertising for certain foods, inducing consumers to regard them – without greater analysis – as hazardous, high in salt, fat or sugar, and therefore capable
of causing this or that disease. That radical resolution intended to impose warning signs like those found in tobacco products, alcoholic beverages and drugs on
food products, as if the latter posed severe risk. In 2010, ABIA, loyal to its position
that the danger lies not in food but in poor dietary education, filed a lawsuit that
was accepted and has come out victorious at every jurisdiction.
In August 2009, ABIA – willing, as usual, to make a positive contribution – had

THE LOGIC OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION
Another matter that now, more than ever, poses a challenge for the food industry
is the National Solid Waste Policy (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Every
company in Brazil today is required to apply the concept known as reverse logistics
– that is, the recovery of the packaging materials that are release into the market,
be they cardboard, plastic or metal. It is, without a doubt, a good and fair cause: to
make things that would previously end up in landfills, streets and rivers come back
and undergo recycling. Recycling is at a high performance level for metal containers, due to the higher price they fetch. But much remains to be done.
And to be done in many ways, through courses, seminars, project guidance and
instruction on the collection of containers at voluntary delivery spots at supermarkets, in addition to support for scavenger cooperatives; all of this shows ABIA’s
concern with providing its membership with advice and documentation. ABIA, together with associations from the cleaning products and cosmetics areas (among
others), forms a coalition that addresses disposable and reusable containers, with
every member being devoted to putting reverse logistics into practice.
The challenge lies in providing the best tools for the process of collection, sorting and transportation to recycling centers, a job now done largely by scavenger cooperatives. ABIA has been encouraging its members to lend their support,
which may at times involve providing a truck to replace hand-pulled carts or, at the
sorting stage, offering a decent workshop instead of an improvised shed.
The fact is that, when properly guided, such legally-mandated projects are extremely beneficial to the income of underprivileged households and, of course,
to the environment. Another piece of exciting news lies in the success of environmental education programs that are provided together with schools; these programs reflect a social consensus on the need to raise increasingly aware generations of children as a guarantee against the perverse logic of wastefulness.

UMA LÓGICA PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE
Outra questão que, hoje mais do que nunca, desafia a indústria de alimentos é a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Atualmente no Brasil, toda empresa está obrigada a praticar a chamada logística reversa, isto é, o recolhimento das embalagens
de produto que coloca no mercado, sejam de papelão, sejam de plástico, sejam de
metal. Trata-se, sem dúvida, de uma boa e justa causa: fazer com que tudo aquilo
antes que ia para os lixões, as ruas e os rios volte para ser submetido a processo de
reciclagem. No caso das embalagens de metal, pelo maior valor que alcançam, essa
reciclagem se encontra em estágio adiantado. Mas há muito o que fazer.
De várias formas – promovendo cursos e seminários, orientando na formulação de projetos e no recolhimento dessas embalagens em pontos de entrega
voluntária (PEV) instalados em supermercados e dando apoio a cooperativas –,
demonstra-se a preocupação da ABIA em sempre orientar e documentar seus
associados. Ela integra hoje uma forte coalizão com outras entidades, como as
das áreas de limpeza e cosméticos, que lidam em larga escala com embalagens
descartáveis e reaproveitáveis, todos empenhados em praticar a logística reversa.
O desafio é oferecer melhores ferramentas para o processo de recolhimento,
triagem e transporte até os pontos de reciclagem, trabalho hoje feito em grande
parte por cooperativas de catadores. A ABIA tem estimulado seus associados a
prestar apoio a elas. Às vezes essa ajuda significa providenciar um caminhão para
substituir as carrocinhas ou, na fase da triagem, uma oficina decente em lugar do
barracão improvisado.
O fato é que, bem orientados, todos esses projetos, hoje obrigatórios por lei,
se revelam extremamente promissores para a renda familiar de quem mais precisa e, claro, para o meio ambiente. Outra notícia animadora é o sucesso dos
programas de educação ambiental nas escolas, os quais também são consenso
social, pela necessidade de educar gerações de crianças mais conscientes como
a garantia contra a logística perversa do desperdício.
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THE EVOLUTION OF FOOD PRODUCTS

A EVOLUÇÃO DOS ALIMENTOS

Consumers’ concern with foods has changed significantly over the past few decades.
At first, people ate simply to survive and meet their need for calories; quality

A preocupação do consumidor em relação ao alimento se transformou consideravelmente durante as últimas décadas.

was not a priority, and variety was very limited. Only after the Second World War,
first in Europe and then around the word, did a greater concern with the quantity

Num primeiro momento, comia-se apenas para sobreviver e suprir as necessidades
calóricas; a qualidade não era prioritária, e a variedade, muito limitada. Foi depois da

and quality of food spread.
In the 1950s and 1960s, there was an attempt to improve the food production
chain, with the development of new additives (preservatives, stabilizers, thickeners and more).
In the 1970s and 1980s, the focus shifted to the elimination of hazardous components and the production of foods with low energy, sugar and fat contents (light
and diet products).
Starting in the 1990s, foods began to be regarded as synonymous with wellness
and a reduced risk of disease; in sum, as drivers for better living standards.
And so the world population’s growing concern with health and wellness, together with disseminated information, has been encouraging the consumption of
the so-called distinctive foods, special note being due to functional, fortified and
special-purpose products.
The diet-, light- and distinctive-food market just grows and grows. In 2010, the
segment reported sales of R$27.5 billion, or 8.2 percent of total food sales in Brazil.

Segunda Guerra Mundial que se iniciou na Europa, e subsequentemente no resto
do mundo, uma preocupação maior com a quantidade e qualidade dos alimentos.
Nas décadas de 1950 e 1960, buscou-se melhorar a cadeia de produção de alimentos, com o desenvolvimento de novos aditivos (conservantes, estabilizantes e
espessantes, entre outros).
Já nas décadas de 1970 e 1980, o enfoque foi na eliminação de componentes
prejudiciais à saúde e na produção de alimentos com baixos teores de energia,
açúcares e gordura (produtos light e diet).
Nos anos 1990, os alimentos passaram a ser vistos como sinônimos de bem-estar e redução de risco de doenças – veículos, enfim, de melhor qualidade de vida.
Assim, a crescente preocupação da população mundial com a saúde e o bem-estar, aliada à difusão da informação, tem estimulado o consumo dos chamados
alimentos diferenciados, com destaque para os alimentos funcionais, os alimentos fortificados e os alimentos para fins especiais.
Hoje o mercado de alimentos diet, light e diferenciados não para de crescer.
Em 2010, esse segmento de produtos faturou R$ 27,5 bilhões, ou 8,2% das vendas
totais da indústria de alimentos no Brasil.
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ALIMENTOS FUNCIONAIS
Em 2006, em parceria com a Anvisa, a Fiesp e o Ilsi Brasil, a ABIA organiza o I
Congresso Internacional Sobre Alimentos Funcionais – Ciência, Inovação e Regulamentação, expondo o panorama mundial do segmento e facilitando assim o
diálogo da indústria com o governo para regulamentar esses alimentos no Brasil.
O congresso ofereceu excelentes subsídios para que se propusesse um Código
de prática para utilização de alegações funcionais em alimentos, logo encaminhado ao governo federal.
Em continuidade às ações para intensificar o diálogo entre governo, iniciativa
privada e academia sobre o tema, visando ao constante aprimoramento da regulamentação, a ABIA organizou o I e o II Workshop de Alimentos Funcionais –
Desafios Para a Evolução do Mercado de Alimentos Funcionais no Brasil, eventos
realizados em 2009 e 2011, respectivamente.

FUNCTIONAL FOODS
In 2006, ABIA partnered with ANVISA, FIESP and ILSI Brasil to hold the 1st International Functional Foods Congress – Science, Innovation and Regulation, discussing the global status of the segment and thereby facilitating the industry’s
dialogue with the government to regulate these products in Brazil. That congress
provided excellent inputs for a proposed “Code of Practices for the Use of Functional Claims with Food Products” (Código de prática para utilização de alegações
funcionais em alimentos), which was soon submitted to the federal government.
To support its actions for more intense dialogue on the topic involving the
government, the private sector and academia, ABIA, as a means to constantly
improve functional foods regulation, held the 1st and 2nd Functional Foods Workshops – Challenges Facing the Evolution of the Functional Foods Market in Brazil.
Those events took place in 2009 and 2011, respectively.

Congresso
Internacional Sobre
Alimentos Funcionais
– Ciência, Inovação e
Regulamentação, 2006.
International Functional
Foods Congress –
Science, Innovation and
Regulation, 2006.

ALIMENTOS FORTIFICADOS
Em 2002, a ABIA tornou-se membro da Comissão Interinstitucional Para Fortificação de Alimentos, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Naquele mesmo ano,
a Anvisa criava um regulamento técnico para fortificação de alguns alimentos.
Com a presença de órgãos governamentais, universidades, institutos de pesquisa, laboratórios e setor produtivo, a ABIA promoveu ainda o I e o II Workshop
de Vitaminas e Minerais. Além de uma visão sobre a fortificação de produtos no
Brasil e em outros países, discutiram-se temas como a importância nutricional, os
níveis de fortificação e a estabilidade em diferentes matrizes alimentícias.

ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS
São os alimentos especialmente formulados ou processados em que se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à utilização em
dietas diferenciadas e/ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em
condições metabólicas e fisiológicas específicas.
Nesse contexto, a ABIA vem trabalhando para fomentar junto ao governo a
discussão acerca da regulamentação do uso de alegações de conteúdo de lactose nos rótulos de alimentos, de forma a tornar claras e precisas as informações
direcionadas ao público-alvo.

FORTIFIED FOODS
In 2002, ABIA became a member of the Ministry of Health’s Inter-Institutional
Commission for Food Fortification. That same year, ANVISA drafted a technical
regulation covering the fortification of certain foods.
With the presence of government entities, universities, research institutes, labs
and manufacturers, ABIA also promoted the 1st and 2nd Vitamins and Minerals
Workshops. In addition to addressing food fortification in Brazil and elsewhere,
the workshops discussed topics such as nutritional importance, fortification levels
and stability in different food matrices.

SPECIAL-PURPOSE FOODS
These are specially formulated or processed foods that contain modified nutrients appropriate to distinctive and/or elective diets and meet the needs of people
with specific metabolic and physiological conditions.
Given this context, ABIA has been working to encourage the government to
discuss the regulation of lactose-content claims on food labels, in order to increase the clarity and accuracy of the information intended for the target public.
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EATING OUT OF HOME, A STRUCTURAL CHANGE

COMER FORA DE CASA, UMA MUDANÇA ESTRUTURAL

The increasing participation of women in the Brazilian workforce (in 1971, they were
23 percent of the economically active population; now, they are almost tied with men),

A crescente participação feminina no mercado de trabalho (em 1971, a mulheres
eram 23% da população economicamente ativa; hoje, já empatam com a partici-

the innovative role of industry and changing mores as a result of urbanization gradually crystallized the habit of eating out, strengthening the food service market.

pação masculina), o papel inovador da indústria e a mudança nos hábitos com a
urbanização foram cristalizando o hábito das refeições fora do lar, fortalecendo-se,

ABIA got involved quickly. By 1998, it was holding the 1st Survey on Out-of-Home
Eating after Leaving the Factory. Additional surveys occurred, and the entity started
giving members all manner of information, study and research on the trends for the
business. It also organized a trade show and created the Food Service Commission,
which disclosed important managerial concepts to the segment.
In 2008, ABIA launched the 1st Food Service Indicators Survey – Habits, Motivations
and Challenges in the Brazilian Out-of-Home Eating Market. The survey’s goal was
to provide insights into consumers in the Greater São Paulo City and Rio de Janeiro.
Also in 2008, in São Paulo City, there was the 1st ABIA International Food Service Congress – The Power of Out-of-Home Eating, with 310 practitioners in attendance. In the next year, the number of participants doubled, and Food Service
ABIA became consolidated as the most important event for a segment that now
answers for 30 percent of the Brazilian food industry.
Another source of support for food service comes from the Brazilian Geography
and Statistics Institute (IBGE), which carries out the country’s official population
census. According to the latest Brazilian census, there are now 5.6 million singleperson households, where individuals usually supplement their home meals.

assim, o mercado de food service.
A ABIA logo atuou nesse novo mercado. Em 1998, efetuava a I Pesquisa de Alimentação Fora do Lar na Saída da Indústria. Outras pesquisas foram realizadas, e a entidade passou a proporcionar aos associados todo tipo de informação, estudo e pesquisa
sobre as tendências do negócio. Também organizou uma feira e criou a Comissão de
Food Service, que divulgou importantes conceitos de gestão do segmento.
Em 2008, a ABIA lançava a I Pesquisa Indicadores de Food Service – Hábitos, Motivações e Desafios do Mercado Brasileiro de Alimentação Fora do Lar, com o objetivo de conhecer melhor o consumidor da Grande São Paulo e do Rio de janeiro.
Também em 2008, realizou-se em São Paulo o I Congresso Internacional de Food
Service ABIA 2008 – O Poder da Alimentação Fora do Lar, com a participação de
310 profissionais da área. Na edição do ano seguinte, simplesmente dobrou o número de participantes do Food Service ABIA, que se consolidou como mais importante evento de um setor que hoje representa 30% da indústria de alimentos.
Outro reforço para o food service vem do IBGE. Segundo o último censo, o número dos chamados lares unipessoais, onde solteiros complementam a refeição
em casa, já é de 5,6 milhões.
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Acima, anúncios
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Na página anterior,
imagens do congresso.
Above: Ads for the
1st ABIA International
Food Service Congress,
2008. Previous page:
Views of the congress.

Na página anterior,
Edmundo Klotz discursa aos
convidados no almoço de
comemoração dos 45 anos
da ABIA, 2007. Nesta página,
lembrança do evento.
Previous page: Edmundo
Klotz speaks to guests at
the luncheon celebrating
ABIA’s 45th anniversary,
2007. This page: A souvenir
from the celebration.

UM FIM DE DÉCADA BEM PROMISSOR
Apesar das intensas e fecundas controvérsias em torno de gordura trans, rotulagem de alimentos transgênicos e propaganda de alimentos, a ABIA conseguiu
manter em alto nível suas relações com o governo. Em fins de 2007, durante o I
Encontro de Presidentes da Indústria da Alimentação, foi assinada com o Ministério da Saúde a portaria que instituiu grupo técnico para discutir e propor ações
conjuntas entre indústria e governo, buscando a promoção e melhoria da oferta
de alimentação saudável. Um acordo de cooperação técnica unirá a indústria e os
órgãos governamentais num Plano Nacional de Vida Saudável, trabalhando juntos
por mais acesso da população a alimentos em quantidade e qualidade adequadas.
E pode-se dizer também que a primeira década do novo século terminou bastante promissora para a indústria da alimentação. Entre 2002 e 2012, essa indústria foi responsável por um superávit de US$ 269,4 bilhões, representando uma
taxa acumulada de 299,3% no período. No campo do emprego, foram gerados
675 mil novos postos, um incremento de 70,6% na força laboral do setor, o que só
fez aumentar o poder de consumo do país.

A PROMISING END TO A DECADE
Despite the intense and abundant controversy surrounding trans fats, transgenic food labeling and food advertising, ABIA was able to maintain a high-quality
relationship with the government. In late 2007, during the 1st Food Industry CEOs
Meeting, the Ministry of Health signed an ordinance creating a technical group
to discuss and propose joint industry-government actions, in an effort to promote
and improve the supply of healthy foods. A technical cooperation agreement will
unite the industry and government authorities in a National Healthy Living Plan
(Plano Nacional de Vida Saudável), where the parties involved will work together
to increase the population’s access to food in appropriate quantity and quality.
We might add that the new century’s first decade showed great promise for the
food industry. From 2002 to 2012, it was responsible for US$269.4 billion in trade
surpluses, an accumulated rate of 299.3 percent for the period. The industry also
generated 675,000 new jobs, a 70.6 percent increase in its workforce, which only
helped boost consumption in Brazil.
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Chegando aos cinquenta
Turning Fifty

Imersa desde 1963 em batalhas de muitas frentes, é em plena ação que a ABIA
vê aproximar-se seu bem vivido cinquentenário. Na verdade, nesses anos todos,
lei a lei, tributo a tributo, a entidade nunca deixou de buscar o ponto justo de
conquistas que se revelassem compensadoras para o governo, animadoras para
a indústria e justas para uma população cujo acesso aos alimentos só faz crescer.
Outro motivo de orgulho é saber que, nesse tempo, manteve-se atenta a cada
necessidade dos associados, muitas vezes antecipando-se a elas para evitar as
surpresas oficiais – que raramente são agradáveis…
Em 2011 e 2012, já às vésperas do cinquentenário, a ABIA se preparou para a
festa – trabalhando. Dentre as questões mais sensíveis que exigiram sua presença
política, técnica e jurídica, vale destacar algumas.
Em 2011, os grandes assuntos foram a redução do sódio nos alimentos processados; a proposta de regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos para
avaliação de matérias estranhas em alimentos e bebidas; as ações em suspensões do
crédito presumido do PIS-Cofins para café, lácteos, cereais e soja; a revisão do Riispoa;
a revisão da portaria 248 do Inmetro, que trata do peso dos produtos pré-medidos; e o
acordo para reafirmar o livre comércio entre os países-membros do Mercosul.
Fighting battles on many fronts since 1963, ABIA is fully active as its 50th anniversary approaches. Over these years, law by law, tax by tax, the entity never
ceased to strive for a balance that proved beneficial to the government, encouraging for the industry and fair for a population whose access to food continues to
grow. Another source of pride lies in the knowledge that, over this period, ABIA
remained attentive to its members’ every need, often anticipating them to prevent governmental surprises – which are seldom pleasant.
In 2011 and 2012, on the eve of its fiftieth anniversary, ABIA prepared to celebrate – by working. Here are some of the sensitive issues that required its political,
technical and legal expertise.
In 2011, the main topics were reducing the sodium content in processed foods;
the proposed technical regulation setting minimum requirements for foreign-matter
assessment in foods and beverages; actions involving the suspension of presumed
PIX-COFINS tax credits for coffee, dairies, grains and soybeans; the RIISPOA review;
a review of INMETRO Ordinance No. 248 on the weight of pre-measured products;
and the agreement reaffirming free trade among MERCOSUR member countries.
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Dentre os eventos coordenados pela entidade no mesmo ano, destacaram-se
o II Workshop de Alimentos Funcionais, o IV Congresso Internacional de Food
Service e o workshop O Mercado Europeu de Alimentos Processados. E, das
quinze publicações elaboradas pela ABIA naquele exercício, vale ressaltar Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia e Sustentabilidade na
indústria da alimentação.
Em 2012, o acordo para redução do consumo excessivo de sal nos alimentos
foi grande destaque na busca de uma alimentação saudável. Estabelecido com
o Ministério da Saúde, o acordo erige como meta nacional retirar 8700 toneladas
de sódio do mercado brasileiro até 2020.
Chief among the entity’s events that year were the 2nd Functional Foods Workshop, the 4th International Food Service Congress and the European Processed
Foods Market Workshop. Out of the fifteen publications ABIA developed in 2011,
two highlights were “The MERCOSUR-Europe Free Trade Agreement” (Acordo
de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia) and “Sustainability in the
Food Industry” (Sustentabilidade na indústria da alimentação).
In 2012, an agreement to reduce excessive consumption of salt with foods was
a major highlight in the pursuit of healthy eating. Organized under the Ministry
of Health, the agreement aims to remove 8,700 metric tons of sodium from the
Brazilian marketplace by 2020.
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SOLID AND ARTICULATED
On April 2nd, 2012, Edmundo Klotz was once again confirmed as president of ABIA. For
his personal dedication and modernizing management, he has been elected by acclamation
since 1986. Over this period, Brazil grew more stable, and the planet got smaller; ABIA, in
order to respond to this new country in this new world, restructured itself to become more
dynamic, focused on highly accurate and qualitative services and driven by the demands of
an increasingly vigorous industry and ever more demanding and aware consumers.
On the political level, ABIA expanded and cemented its spaces before the Executive and Legislative branches, becoming a respected presence in the specialty forums
within ministries and Congressional Commissions. For its vast collection of reliable data
on food products, it has been for decades a highly reliable source for entities like the
Brazilian Central Bank, IBGE and the Applied Economics Research Institute (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA).
Over the years, as it accumulated technical and scientific knowledge, ABIA has also
maintained a steady and fruitful partnership with other government entities. These include the Brazilian Farming Research Company (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA), a federal enterprise with ties with the Ministry of Agriculture; and
the previously mentioned Food Technology Institute (Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL), a São Paulo State entity that has become a point of reference for studies and
research in the areas of food and beverage packaging, transformation, preservation and
safety. Founded in 1963, ITAL is celebrating its fiftieth anniversary as well.
ABIA, with a board now made up of one president, eleven vice presidents, 29 directors and
38 advisors, represents 70 percent of the Brazilian food industry in terms of production values.

SÓLIDA E BEM ARTICULADA
Em 2 de abril de 2012, o empresário Edmundo Klotz foi confirmado mais uma vez como
presidente da ABIA. Pela dedicação pessoal e pela gestão continuamente modernizadora, sua
eleição por aclamação se repetia desde 1986. Nesse tempo todo, o Brasil ficou mais estável e
mais regulamentado, o planeta ficou menor, e a ABIA, para responder a esse novo país num
novo mundo, foi-se reestruturando de forma mais dinâmica, focada em serviços de maior precisão e qualidade e estimulada por demandas de uma indústria cada vez mais vigorosa e de um
consumidor cada vez mais consciente e exigente.
No plano político, a ABIA ampliou e solidificou seus espaços junto ao Executivo e ao Legislativo, tornando-se presença respeitada nos foros especializados dos ministérios e nas comissões do Congresso. Por seu vasto acervo de dados sobre produtos alimentares, é há décadas
considerada fonte muito confiável por órgãos como o Banco Central, o IBGE e o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Ao longo dos anos, na busca de maior conhecimento técnico-científico, a ABIA vem também
mantendo parceria contínua e fecunda com outros órgãos oficiais. Entre eles, estão a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, e o já
citado Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado ao governo do estado de São Paulo
e hoje uma referência em estudos e pesquisas nas áreas de embalagem e de transformação,
conservação e segurança de alimentos e bebidas. Fundado também em 1963, o Ital celebra seus
cinquenta anos junto com a parceira.
Com uma diretoria atualmente constituída de presidente, onze vice-presidentes, 29 diretores e
38 conselheiros, a ABIA representa 70% da industria brasileira de alimentos em valor de produção.
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FIGURES FOR A HAPPY ANNIVERSARY
ABIA reaches its fiftieth anniversary even as it celebrates promising figures,
proud to have seen the local industry become the world’s second largest exporter
of processed foods by volume, and fifth by sales, in 2011. Although semiprepared
foods weigh heavily on total Brazilian export numbers, food-exporting segments
have attained leading positions in world trade. Domestically, in the meantime, the
population is clearly migrating from in-natura products to processed foods. At
present, around 85 percent of all foods consumed in Brazil undergo some form of
industrial processing, from 70 percent in 1990 and just 56 percent in 1980.
Another piece of good news lies in jobs. Since 1992, the industry’s workforce
has grown by 70.6 percent, as we have already seen. This dynamics makes it the
biggest employer in the domestic transformation industry.
And so, with an experienced staff, efficiency in the services it provides and respect
from its partners and interlocutors, ABIA reaches its first half century in October 2013.

112

NÚMEROS PARA UM FELIZ ANIVERSÁRIO
A ABIA chega, assim, aos cinquenta anos comemorando números promissores,
com o orgulho de, já em 2011, ter visto a indústria brasileira de alimentos ser o segundo exportador mundial de alimentos processados em volume e o quinto em valor.
Embora os alimentos semielaborados tenham grande peso nos resultados totais das
exportações, os segmentos que exportam alimentos já processados alcançaram posições de liderança no comércio mundial. Enquanto isso, no mercado interno, constata-se migração da população brasileira dos alimentos in natura para os alimentos
processados. Atualmente, cerca de 85% dos alimentos consumidos no país passam
por algum processamento industrial, contra 70% em 1990 e apenas 56% em 1980.
Outras boas notícias vêm do emprego. Desde 1992, o número de profissionais
do setor cresceu 70,6%. Com essa dinâmica, a indústria de alimentos atingiu o
status de primeiro empregador na indústria de transformação do país.
É assim que, com uma estrutura experiente, sendo eficiente nos serviços que
presta e respeitada nas parcerias e interlocuções que mantém, a ABIA chega em
outubro de 2013 a meio século de existência.
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Um gosto de pão repartido
The Taste of Breaking Bread

Como mesmo o menos atento dos leitores pôde perceber, a história da ABIA, repetimos, se confunde bastante com a história do Brasil nos últimos cinquenta anos.
Na longa e tumultuada busca para se tornar um país estável, bem legislado e
mais requisitado no mundo, o Brasil nesses anos todos precisou enfrentar difíceis
travessias, diferentes regimes, diferentes moedas, eleições, inflações frenéticas,
planos salvadores, impeachment – e a ABIA esteve sempre ali, chegando junto.
E ela bem sabe que ainda vem muita batalha pela frente até sermos aquele
novo Brasil que, com seus desafios e promessas, enfim parece mais próximo.
Uma das grandes tarefas, acredita a ABIA, é aprimorar o sistema tributário, pois
o Brasil ainda paga, em média, 35% de taxas nos alimentos que elabora – o mesmo que um carro de luxo, como se comida fosse supérfluo. Países desenvolvidos
As even the least attentive reader will have noticed, ABIA’s history intertwines
with Brazil’s over the past fifty years.
Over this period, Brazil, in the lengthy and tumultuous struggle to become a
stable country, equipped with good legislation and excellent appreciation worldwide, had to brave difficult crossings, various regimes, different currencies, elections, runaway inflation, frustrated recovery plans and a president’s impeachment
– and ABIA was always there for the nation.
ABIA is well aware that there are still many battles left until Brazil becomes a
new, fairer, happier country. This status finally seems nearer at hand, with the challenges and promises it carries.
ABIA believes that one of the main tasks ahead is to improve the tax system, as Brazilians still pay an average 35 percent in taxes on food purchases – the same as a luxury car,
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as if food were a superfluous item. Developed countries only made it there by reviewing
their taxation of food products, which now lies at 8 percent for end consumers, enabling
people to eat better and have disposable income left to keep the economy running.
There are clear signs that consuming foods not only makes people happier and healthier but also, in the end, keeps government revenues equally… fortified.
ABIA president Edmundo Klotz often says: “Brazil’s full development begins with
the food industry.” According to him – who is no newcomer to the marketplace –,
the country has everything it needs to become not only a breadbasket, but actually the world’s largest food products provider: mild climate, bountiful soil, abundant
water, technology, will and expertise. In order to accomplish this, Brazil simply needs
to place more trust in its processing industry, “the only one capable of extending
products’ shelf lives and allow them to endure freight within and outside the country.”
Raw materials are abundant. In a fortunate coincidence, in the same year as
ABIA’s fiftieth anniversary, the National Supply Bureau (Secretaria Nacional de
Abastecimento, CONAB) confirms its expectations for the biggest harvest ever in
Brazil: 185 million metric tons of grains and beans. “But what really matters,” says
Klotz, “is that we process the grains and beans before they are exported, adding
value and generating jobs right here.”

só chegaram lá reconsiderando a tributação dos alimentos, da ordem de 8% na
ponta, permitindo que mais pessoas se alimentassem melhor, com sobra de renda para movimentar a economia. Há indícios seguros de que maior consumo de
alimentos não só torna a população mais feliz e saudável, como ainda, no final das
contas, mantém a arrecadação do governo igualmente… fortificada.
“O pleno desenvolvimento do Brasil começa na indústria da alimentação”, costuma dizer o presidente da ABIA, Edmundo Klotz. Na visão dele, que não é a de
alguém chegando agora no mercado, o país tem tudo para se tornar não mero
celeiro, mas o maior fornecedor global de alimentos: clima ameno, terras generosas, águas abundantes, tecnologia, garra, expertise. Para isso, entretanto, precisa
acreditar mais em sua indústria processadora. “Só ela é capaz de prolongar vida
útil do alimento e torná-lo pronto para viajar para dentro e para fora do país.”
Matéria-prima é o que não falta. Numa venturosa coincidência, justamente no
ano em que a ABIA comemora seu cinquentenário, a Secretaria Nacional de Abastecimento (Conab) confirma a expectativa da maior safra da nossa história: 185
milhões de toneladas de grãos. “Mas o importante”, diz Klotz, “é que o grão produzido seja processado aqui antes de viajar, gerando valor e emprego entre nós.”
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Na sede da avenida
Faria Lima, reunião da
diretoria da ABIA, 2013.
An ABIA executive
board meeting at the
Faria Lima Avenue
headquarters, 2013.

Na sede da avenida Faria Lima,
funcionários da ABIA, 2013.
ABIA employees at the Faria Lima
Avenue headquarters, 2013.

É temerário partir do princípio de que comida, por ser fundamental, vá sempre
existir com fartura para todos. Até 2050, segundo dados recentes da FAO, o mundo precisará de 70% mais alimentos para uma população estimada em 9 bilhões
de habitantes. Por motivos diferentes, a Europa e os EUA estão desacelerando a
produção. “Não é por nada que delegações e mais delegações de todos os pontos do mundo têm visitado a ABIA nos últimos anos”, observa Klotz.
Por tudo isso, por esse futuro grandioso para o Brasil, é com um misto de orgulho e esperança que a ABIA celebra seus batalhados cinquenta anos de existência. A entidade tem plena consciência do que fez, faz e pode fazer pelo país.
Suas filiadas formam uma cadeia produtiva que é responsável por 25 mil itens
alimentícios que levam sabor e saúde para centenas de milhões de pessoas, no
Brasil e, cada vez mais, no resto do mundo.
It is risky to assume that because food is so fundamental, it will always be abundantly available for everyone. By 2050, according to recent FAO data, the world
will need 70 percent more food to feed an estimated population of 9 billion. For
various reasons, production in Europe and the United States is slowing down. “It
is no coincidence that delegation upon delegation from everywhere in the world
has been visiting ABIA in recent years,” Edmundo Klotz points out.
For all of this, for this grand future for Brazil, it is with a mixture of pride and
hope that ABIA celebrates fifty years of hard work. The entity is fully aware of what
it has done, still does and can do for the country. Its members form a production
chain responsible for 25,000 food items that bring flavor and health to hundreds
of millions of people in Brazil and, increasingly, around the globe.
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LEVAM MUITA ALEGRIA TAMBÉM
A mesa é um dos mais antigos e sagrados símbolos da boa convivência humana, e a ABIA sabe que, para além das leis e dos tributos, dos pesos e das medidas,
das embalagens e das rotulagens, seu trabalho é propiciar a mais e mais gente o
gosto e a alegria não apenas de sobreviver, como também de viver – e conviver.
Sabe que essa alegria pode ser definida de muitas maneiras, mas que em todas
elas haverá sempre, de forma real ou simbólica, um gosto de pão repartido.

AS THEY BRING JOY
The table is one of the oldest and holiest symbols of human socialization, and
ABIA knows that beyond laws and taxes, beyond weights and measures, beyond
packaging and labeling, its job is to allow more and more people the joy of not
only surviving, but also thriving – and socializing. ABIA knows that this joy can be
defined in many ways, but that every one of them will always, really or symbolically,
taste like breaking bread.
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Depoimentos
Testemonials

A indústria da alimentação tem a sua responsabilidade em contribuir para
as políticas de segurança alimentar da sociedade, e a Associação Brasileira
de Indústria Alimentícia (ABIA) tem cumprido esse papel ao firmar importantes parcerias com o Ministério da Saúde para melhorar a qualidade de vida
da população. O acordo assinado pelo Ministério da Saúde para reduzir o
teor de sódio nos alimentos processados contribuirá para prevenir o desenvolvimento ou agravamento de doenças crônicas na população, sobretudo
entre os mais jovens. Dessa forma, o Brasil se antecipou e cumprirá escalonadamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS)
em relação ao consumo de sal, que é de menos de cinco gramas diários por
pessoa, até 2020. Sabemos que o modelo seguido pelo Ministério da Saúde
pode se tornar referência para outros países. Por isso, esperamos que as
parcerias entre a ABIA e o Ministério da Saúde continuem trazendo muitos
benefícios à saúde da população brasileira.
The food industry has a responsibility to contribute to society’s food
safety policies, and the Brazilian Food Industry Association (ABIA) has been
up to the challenge by forming important partnerships with the Ministry
of Health to improve the population’s living standards. Its agreement with
the Ministry to reduce the sodium content in processed foods will help
prevent the development or aggravation of chronic diseases, particularly
among the young. This has allowed Brazil an early start, and the country
will achieve compliance with the World Health Organization (WHO) recommended salt intake of less than five daily grams per person by 2020.
We know that the Ministry of Health’s model can become a benchmark for
other countries. Therefore, we expect the partnerships between ABIA and
the Ministry to continue adding health benefits to the Brazilian population.

A indústria brasileira de alimentação tem-se adaptado notavelmente aos desafios das transformações advindas da estabilidade, da
abertura da economia e da emergência de um novo consumidor, de
maior renda e mais exigente. A permanente atualização tecnológica
lhe permitiu ofertar produtos de crescente sofisticação, a preços cada
vez mais baixos. Apesar das deficiências da infraestrutura, sua logística é exemplar, e a distribuição beira a perfeição. A contribuição da
indústria para o bem-estar da sociedade é, pois, inequívoca. E essa
dinâmica sempre se ancorou na forte liderança da ABIA.
The Brazilian food industry has adapted remarkably to the challenges of the transformations arising from stability, an open economy and
the emergence of a new, wealthier and more demanding consumer
public. Constant technology updates have enabled offering increasingly sophisticated products and increasingly low prices. Despite the
infrastructure gaps, the Brazilian food industry’s logistics is exemplary,
and distribution borders on perfection. The industry’s contribution to
social well-being is therefore unequivocal. And this dynamics has always been anchored in ABIA’s strong leadership.
MAÍLSON DA NÓBREGA

ALEXANDRE PADILHA
ministro da Saúde | Brazilian Minister of Health
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In 1963, when ABIA was founded, Brazil was the world’s 48th largest economy and had been taking the
first steps on a journey that would make it eighth among Western countries in less than twenty years. During this period, Brazilians worked under the encouragement of policies intended to grow production, with
marked expansion of the industrial plant and exports, but with a special chapter set aside for the expansion
of the agricultural frontier, improved research and agroindustrial modernization. Brazil was devoted to accomplishing two out of the three conditions essential for the exercise of economic independence and political sovereignty: food autonomy, energy autonomy and military autonomy.
Food autonomy was first to become a reality, even before the end of the 20th century, due to extraordinary farming productivity gains and to the modernization of the food industry. Energy autonomy came
next, with the development of the hydropower matrix and, now, with the exploration of Pre-Salt oil and gas
reserves and a wide range of opportunities arising from the use of solar and wind power and from bioenergy.
The food industry has played an important role in this process, which, in half a century, has brought us
close to be the sixth or seventh largest economy in the world. At the same time, the industry is also a beneficiary of this growth, but has recently been one of the main victims of a lack of investment that has created
a bottleneck in the freight infrastructure for its products.
More than 80 percent of the food products that reach Brazilian tables undergo some form of industrial
processing, and improving freight conditions should be a priority for public investment, not only from the
federal government, but from states as well.
Under Edmundo Klotz as its president, the Brazilian Food Industry Association at no point in all these
years failed to defend resumed investment in freight infrastructure, whether from the public sector or in
partnership with the private sector, showing the importance of the performance of an industry whose activities are responsible for 10 percent of Brazil’s GDP.
As for me, whether as a member of the government or not, I testify to the positive involvement of ABIA
and its managers towards the resolution of problems that weighted on production or hampered exports that
always made important contributions to the trade balance in practically every year of ABIA’s half a century.
Regards,

Em 1963, quando nascia a ABIA, o Brasil era a 48a economia mundial e dava os primeiros passos de uma
caminhada que o trouxe, em menos de duas décadas, à nona posição no ranking dos países do Ocidente.
Foi um período em que os brasileiros trabalharam estimulados por políticas orientadas para o crescimento
da produção, com forte ampliação do parque industrial e das exportações, mas com um capítulo especial
dedicado à expansão da fronteira agrícola, ao avanço da pesquisa e à modernização da agroindústria. O
Brasil se empenhou em conquistar duas das três condições essenciais ao pleno exercício da independência
econômica e da soberania política: a autonomia alimentar, a autonomia energética e a autonomia militar.
A primeira a ser alcançada plenamente foi a autonomia alimentar, antes do final do século 20, graças
ao extraordinário aumento da produtividade no campo e à modernização da indústria da alimentação. A
segunda conquista foi a da autonomia energética, com o desenvolvimento da matriz hidrelétrica, que agora
se consolida com a extração de petróleo e gás das reservas do Pré-Sal e toda uma gama de oportunidades
de aproveitamento da energia solar e eólica e da bioenergia.
A indústria da alimentação foi parte importante nesse processo de desenvolvimento que, em meio século, nos aproxima da condição de sexta ou sétima economia mundial. Ela é, ao mesmo tempo, beneficiária
do crescimento e, em tempos mais recentes, tem sido uma das grandes vítimas da falta de investimentos
que permitiu formar o gargalo na infraestrutura de transporte de sua produção.
Mais de 80% dos alimentos que chegam à mesa do consumidor brasileiro passam por alguma forma de
processamento industrial, e melhorar as condições de transportá-los deveria ser prioridade na destinação
dos investimentos públicos, não apenas da União como também dos governos estaduais.
Sob a presidência de Edmundo Klotz, a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação não deixou
em nenhum momento, em todos esses anos, de defender a retomada dos investimentos na infraestrutura
dos transportes, sejam de origem pública, sejam em parcerias com o setor privado, mostrando a importância de um bom desempenho do setor cuja atividade responde por 10% do PIB brasileiro.
De minha parte, dentro ou fora do governo, dou meu testemunho da participação positiva da ABIA e de
seus dirigentes para a solução dos problemas que oneravam a produção ou dificultavam as exportações
que sempre deixaram importantes saldos na balança do comércio, praticamente em todos os cinquenta
anos de seu meio século de existência.
Cordialmente,
ANTONIO DELFIM NETTO

ANTONIO DELFIM NETTO
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A importância da ABIA e das indústrias da alimentação no desenvolvimento socioeconômico do país
Em nome de mais de 1,7 milhão de trabalhadores da categoria da alimentação, parabenizamos a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação pelos
cinquenta anos. À frente da representação desta categoria profissional, tivemos a
honra de desenvolver um trabalho com a ABIA, especialmente com o presidente
Edmundo Klotz, na elaboração de projetos que apresentamos ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Durante a discussão dos projetos, tivemos convicção
de que os representantes da ABIA pensavam não só nas indústrias, mas também
nos trabalhadores, pois concordaram em inserir, no projeto de redução de tributos, o compromisso de geração de emprego com qualidade. Estamos certos
de que, apesar de não termos conseguido total êxito naquele momento, fomos
pioneiros na discussão, elaboração, apresentação e divulgação de um projeto
bom para as indústrias da alimentação, para os trabalhadores e para o desenvolvimento do país.

The Importance of ABIA and of the Food Industry for the Country’s
Socioeconomic Development
On behalf of more than 1.7 million food-industry workers, we congratulate
the Brazilian Food Industry Association on its fiftieth birthday. At the head of the
union’s representation, we were honored to work with ABIA, and with President
Edmundo Klotz in particular, in the development of projects we submitted to
President Fernando Henrique Cardoso. During the discussion of those projects,
we were convinced that ABIA’s representatives did not have only manufacturers in
mind, but workers as well, as they agreed to include a commitment to generating
quality jobs in a project for tax reductions. We are certain that, although we were
not entirely successful then, we did pioneer the discussion, development, presentation and dissemination of an initiative that was good for the food industry, for
workers and for the country’s development.
ARTUR BUENO DE CAMARGO
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação e Afins (CNTA-Afins) | President of the National Confederation of Food
and Similar Industry Workers (CNTA-Afins)
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