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CGAN participa de reuniões das comissões técnicas
e 7ª Reunião Plenária do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
A CGAN esteve presente nas reuniões das Comissões Técnicas e na
7ª. Reunião Plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea nacional), realizadas respectivamente, dias 19 e 20 de
junho, em Brasília. Nas Comissões houve a discussão prévia de uma
Exposição de Motivos a ser encaminhada ao Presidente da República
versando sobre a “Regulação Sanitária para inclusão produtiva na
perspectiva da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”, para
contribuições ao documento a ser aprovado pelo Consea. Essa Reunião
Plenária teve por objetivos:
a) Identificar os principais entraves e bloqueios sanitários que têm
impedido e/ou dificultado o acesso dos produtos da agricultura familiar,
camponesa e de base artesanal aos mercados;
b) Incidir sobre a agenda governamental para que sejam adotadas
normas sanitárias mais justas, inclusivas e adequadas às dinâmicas de
produção, circulação e consumo de alimentos que expressam a riqueza das
tradições, saberes e sabores da alimentação brasileira e da nossa cultura
alimentar.
A Exposição de Motivos foi aprovada por unanimidade pelo plenário
do CONSEA, que previamente havia realizado mesas de discussões trazendo
experiências locais de cooperativas de agricultores familiares e de VISAs
municipais quanto a aplicação da RDC 49, de 2013 (ANVISA) e abordagens
sobre a complexidade da legislação sanitária nacional e os entraves e
dificuldades trazidas para a inclusão no mercado de produtos da agricultura
familiar, economia solidária e produtos artesanais. Houve ainda uma mesa
com a participação de representantes governamentais com interconexões
com a temática (ANVISA, MAPA/, SEAD, FNDE), que responderam aos
questionamentos elaborados pela Mesa Diretiva do Consea, encaminhado a
eles previamente, e às perguntas e dúvidas apresentadas pelos
participantes do plenário.

Foto: Ascom/Consea
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Apresentação dos resultados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA
– Brasil)
Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT do
Ministério da Saúde promove reunião para apresentação dos
resultados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA –
Brasil) nas áreas de alimentação, nutrição e atividade física
para as áreas técnicas que desenvolvem políticas públicas
nessas temáticas. Entre os convidados, estiveram presentes a
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do
Departamento de Atenção Básica, Coordenação de Média e
alta Complexidade da Secretaria de Atenção à Saúde e
representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde. A pesquisadora e nutricionista Sheila
Alvim da Universidade Federal da Bahia, apresentou os
resultados, que puderam ser discutidos e sanado dúvidas por
parte dos convidados. Os pesquisadores coordenadores dos
Foto: Eq. comunicação DECIT/MS
demais Centros de investigação do país (ES, SP, RJ, MG, RS)
que compõem o comitê de realização do estudo em âmbito nacional também acompanharam e contribuíram com a
apresentação e discussão. Na ocasião foi disponibilizado às áreas técnicas um compilado com o resumo de cinquenta
artigos publicados em revistas de alto impacto com achados de estudos realizados a partir do banco de dados do
ELSA e planilha consolidando os principais resultados por temas de interesse para as áreas.
Os resultados dos estudos são de grande importância para apoiar políticas públicas em prol de melhorias das
condições de saúde e nutrição da população, assim como a redução de fatores de risco que acarretam doenças e
agravos. A aproximação das áreas técnicas com os pesquisadores que conduzem o ELSA é fundamental também para
fomentar e ratificar novas perguntas de pesquisa que alinhem os interesses e tempos do campo da ciência e
tecnologia e a gestão.
Confira aqui os boletins produzidos pelos centros de investigação do ELSA Brasil.

Sobre o ELSA Brasil:
O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA Brasil - é uma investigação multicêntrica de coorte
composta por 15 mil funcionários de seis instituições públicas de ensino superior e pesquisa das regiões Nordeste,
Sul e Sudeste do Brasil. A pesquisa tem o propósito de investigar a incidência e os fatores de risco para doenças
crônicas, em particular, as cardiovasculares e o diabetes. O mesmo teve início em 2016 e até o ano de 2022 será
concluída sua terceira onda de coleta de dados dos participantes.
Em cada centro integrante do estudo, os sujeitos da pesquisa – com idade entre 35 e 74 anos – fazem
exames e entrevistas nas quais são avaliados aspectos como condições de vida, diferenças sociais, relação com o
trabalho, gênero e especificidades da dieta da população brasileira.
Além de fomentar o desenvolvimento de novas investigações, o estudo será fundamental para a adequação
de políticas públicas de saúde às necessidades nacionais. O ELSA torna-se possível pelo interesse do Ministério da
Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia em realizar pesquisas nacionais de grande porte sobre a saúde da
população adulta no Brasil.
fonte: http://www.elsa.org.br/oelsabrasil.html
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Tomada Pública de Subsídios (TPS) para Rotulagem Nutricional de Alimentos
Como resultado de um longo processo de discussão sobre a necessidade de melhorias na rotulagem
nutricional dos alimentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) elaborou o Relatório de Análise
Preliminar de Impacto Regulatório (AIR) sobre Rotulagem Nutricional, apresentando um cenário mundial de
tendências de utilização de rotulagem nutricional frontal, propostas de soluções apresentadas por diversos setores e
estudos comparando os diferentes modelos. Dando continuidade ao processo, foi aberta em 21/05/2018 a Tomada
Pública de Subsídios (TPS) nº1, um mecanismo de consulta, aberto ao público, para coletar dados, informações ou
evidências sobre o AIR, a fim de auxiliar a tomada de decisão regulatória pela Anvisa. As contribuições serão feitas
em quatro blocos, conforme imagem abaixo, no entanto não é necessário o preenchimento de todos os blocos para
poder participar. Considerando a importância do tema, e frente a necessidade de fornecer informações mais claras
sobre a qualidade nutricional dos alimentos comercializados, contamos com o apoio de todos(as) na divulgação
dessa importante iniciativa e convidamos a todos(as) para participar desse processo, que se encerra em 09 de julho
de 2018. Para tanto, basta acessar o portal da Anvisa, disponível no endereço http://portal.anvisa.gov.br/tomadapublica-de-subsidios<http://portal.anvisa.gov.br/tomada-publica-desubsidios.%20e%20deixar%20sua%20contribuição/> e deixar sua contribuição/ manifestação.
Maiores informações sobre o tema podem ser acessadas em: http://portal.anvisa.gov.br/tomada-publica-desubsidios

CGAN/DAB participa de oficina de Capacitação de conteudistas de cursos EAD no RN
Representantes do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (URFN) reuniramse, no último dia 15 de junho, em Natal, para participarem de uma oficina de capacitação dos pesquisadores para a
produção de recursos educacionais abertos para a formação humana em saúde.
O Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges), da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde (SGTES), responsável por acompanhar a elaboração de cursos à distância, esteve presente na
reunião, por meio de representantes da Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde (CGAES).
Na avaliação da área técnica da CGAES, o encontro foi importante para garantir a construção de um
conteúdo dialógico, objetivo e convidativo para a modalidade autoinstrucional, bem como assegurar que a oferta
educacional esteja em consonância com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).
A Oficina de Capacitação dos Conteudistas para os Módulos
Educacionais teve como finalidade fornecer instruções para os
profissionais do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Secretaria de
Atenção à Saúde (SAS); do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit),
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e da
Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA), da Secretaria Executiva
(SE), que estão envolvidos na elaboração e construção de cursos EAD.
Fonte: Texto de Amilton Marques, do NUCOM/SGTES
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Relatórios de produção do Sisvan

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da Saúde

Informamos que, a partir de agora, estão disponíveis
publicamente relatórios de produção no Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional – SISVAN (conforme apresentado na tela
abaixo). Estes relatórios apresentam, de maneira simplificada, o
total de indivíduos com avaliação dos marcadores de consumo
alimentar, estratificados por municípios e faixa etária. A partir
deles, é possível obter a cobertura dos marcadores de consumo
alimentar. O próximo passo será construir o mesmo modelo de
relatório para cálculo da cobertura de estado nutricional.

Participe da elaboração de material auxiliar
para o aprimoramento de profissionais no
tratamento da obesidade
A Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com
o Ministério da Saúde está elaborando um material (Instrutivo)
para auxiliar no aprimoramento dos profissionais da Atenção
Básica e da Média Complexidade quanto ao tratamento da
obesidade. Para que esse material responda às expectativas dos
profissionais foi elaborado um questionário virtual com o
objetivo de apurar as principais dúvidas e dificuldades sobre o
tema.
Contamos com a participação de profissionais de saúde da
Atenção Básica e da Média Complexidade, especificamente
nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, médicos e
psicólogos, respondendo o questionário até o dia 15 de
julho. Os resultados obtidos poderão contribuir para a
construção de materiais que atendam às necessidades
vivenciadas nos serviços, favorecendo melhorias no cuidado
ofertado ao usuário com obesidade.
Acesse
o
link
para
questionário: https://goo.gl/forms/Hn7bqxeYkaY778dS2

o

Com obesidade em alta, pesquisa mostra brasileiros
iniciando vida mais saudável. Isso mesmo, a Vigitel
aponta possível estabilidade nos dados de obesidade e
de excesso de peso e uma mudança nos hábitos dos
brasileiros. A prática de atividades e o consumo de
hortaliças aumentaram. A ingestão de refrigerantes e
bebidas açucaradas reduziu. Saiba mais no Portal da
Saúde https://goo.gl/WB9rkd
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Reuniões e agendas estratégicas
Cooperação Técnica Brasil - Canadá
Na agenda internacional, a CGAN participará, nesta semana, de uma visita de prospecção para a
continuidade da Cooperação Técnica Brasil-Canadá, juntamente com a Assessoria Internacional e representantes da
saúde mental e saúde indígena. Dentre os temas de interesse na nutrição, está a produção e uso de evidências para a
formulação e implementação de políticas e programas de alimentação e nutrição, a elaboração e implementação de
guias alimentares baseados em alimentos e a rotulagem frontal de alimentos.

Oficina Técnica de discussão sobre redução do teor de açúcar em produtos lácteos
O Ministério da Saúde realizará a sexta oficina técnica que discutirá redução do teor de açúcar em produtos
lácteos. A oficina ocorrerá dia 06 de julho de 2018, das 9h00 às 13h00. O objetivo da atividade é conhecer os
desafios tecnológicos, discutir metodologias de análises e metas de redução de açúcar na categoria lácteos,
conforme programação anexa. Local: Auditório Emilio Ribas, Ministério da Saúde; Endereço: Bloco G, Térreo,
Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF

Encerramento do estágio da Residência da ESCS/FEPECS e HUB/UNB no DAB / MS
Após três meses de convívio e aprendizado coletivo os residentes da ESCS e HUB encerram o período de
estágio no Departamento de Atenção Básica. No dia 25 de junho de 2018, das 13:00h as 17:00h, na FIOCRUZ serão
apresentados e discutidos os trabalhos de conclusão de estágio.
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Espaço dos Estados e Municípios

Coordenação de Alimentação e Nutrição do Maranhão realiza Oficina do Programa
Crescer Saudável
No dia 19 de junho de 2018 a Coordenação de Alimentação e
Nutrição do Maranhão realizou Oficina com municípios sobre o
Programa Crescer Saudável. Foram apresentadas a epidemiologia da
Obesidade, com destaque para dados de inquéritos nacionais e do
estado do Maranhão sobre a situação de antropometria e consumo
alimentar em crianças menores de 5 anos; Objetivos, linhas de ação e
monitoramento do Programa Crescer Saudável; Financiamento do
Programa e demais incentivos financeiros da área de alimentação e
nutrição para potencializar a gestão de programas e ações no campo;
Como potencializar as ações de vigilância alimentar e nutricional na
saúde e educação; Como potencializar as ações de Promoção da
alimentação adequada e saudável na Atenção Básica e nas escolas;
Resultados de parceiras realizadas com a área de vigilância sanitária na
promoção da alimentação adequada e saudável no estado do Maranhão
– experiência do Educanvisa; Campanha sobre rotulagem adequada e
divulgação da Consulta pública da ANVISA sobre a temática; Realização
do registro das ações realizadas no PSE e Crescer Saudável nas fichas do E-SUS. Houve também um momento destinado à construção dos
planos de trabalho do Programa, onde os gestores e trabalhadores dos municípios puderam contar com o apoio da equipe da secre taria
estadual de saúde para elaborá-los.

SES-MG e Ministério da Saúde realizam oficina sobre o NUTRISUS
O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) realizaram na última quinta-feira, 21 de junho,
em Montes Claros, reunião técnica de qualificação da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes (vitaminas e
minerais) em pó - NutriSUS. O encontro contou com a participação de representantes de secretarias de saúde e educação de 31 municípios
que, em 2017, aderiram ao Programa. Os municípios integram as áreas de atuação das Regionais de Saúde de Montes Claros, Januária e
Pirapora.
Link da reportagem que saiu no site da SESMG: http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/10629-ministerio-da-saude-e-ses-mgavancam-na-implementacao-do-nutrisus-no-norte-de-minas
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Alimentos regionais brasileiros em ritmo de copa 2018
Saiba mais sobre a beldroega, uma dos ingredientes principais para a preparação do bolo brasileirinho:
Características: hortaliça folhosa herbácea, suculenta, ramificada, com ramos de 20 cm a 40 cm. É considerada planta invasora, por sua
impressionante rusticidade. Desenvolve-se em climas diversos e diferentes tipos de solo, mas, se cultivada em solos férteis, produz folhas maiores
e mais suculentas. É comum encontrar beldroega em hortas caseiras, podendo-se aproveitar sua germinação espontânea, fazendo um manejo
(raleio e transplante) de forma a obter plantas de melhor qualidade. Podem-se efetuar colheitas sucessivas ou uma única com a remoção de toda
a planta.
Uso culinário: na culinária, é usada quase que totalmente, com exceção das raízes. Pode ser consumida na forma de saladas cruas e em sucos,
normalmente associada a frutas. O caule e as folhas são crocantes quando crus e, quando adicionados no preparo de sopas, caldos e ensopados,
dão consistência cremosa.
Você sabia que: todas as partes desta planta vêm sendo usadas na medicina tradicional há séculos em todo o mundo, sendo de 500 a.C. seu
primeiro registro na literatura na China. É uma planta muito apreciada pelos coelhos. Outra variedade, a Portulaca grandiflora, é muito apreciada
por ser ornamental. Seu nome genérico Portulaca provém do latim portula, que significa pequena porta, referindo-se à maneira de como sua
cápsula se abre. Seu nome específico oleracea refere-se a seu uso na cozinha

Copa 2018: aprenda a fazer um
bolo saudável nas cores verde e
amarelo
Saúde-na-copa: Que tal assistir aos jogos da
Copa do Mundo de Futebol comendo um
bolo saudável nas cores do Brasil? A TV
Saúde preparou a receita do Bolo
Brasileirinho, do livro “Alimentos Regionais
Brasileiros”, uma publicação do Ministério
da Saúde.
Vale a pena conferir, seguir a receita e
surpreender seus convidados! Esta e outras
receitas fazem parte do livro "Alimentos
Regionais Brasileiros", que você pode baixar
gratuitamente. Confira!

Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/53373-copa-2018-aprenda-a-fazer-um-bolo-saudavelnas-cores-verde-e-amarelo
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Monitoramento dos Programas
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa
Família (Resultado Parcial 1ª vig/2018 – 25/06/2018)

Reforçamos a necessidade
de ampla mobilização dos serviços
e profissionais de saúde, a fim de
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079
garantir
o
registro
do
acompanhamento
das
- 56,78% de famílias acompanhadas:
condicionalidades de saúde no
 6.290.249 famílias acompanhadas;
Sistema de gestão do PBF na
 Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 7,54 pontos percentuais (p.p.); saúde, especialmente para os
 Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 10,2 pontos percentuais (p.p.);
municípios
que
apresentam
cobertura de acompanhamento
- 314.147 gestantes localizadas:
inferior a 30%. Lembrando que os
municípios que encerrarem a
 Em relação à estimativa (360.854), estamos com 87,05% de gestantes localizadas; vigência com cobertura de famílias
acompanhadas na saúde igual ou
inferior a 30%, ficarão impedidos
- Descumprimento na atual vigência:
de receber o repasse financeiro do
 38.860 crianças sem vacina em dia
Índice de Gestão Descentralizada
 1.243 gestantes sem acesso ao pré-natal
(IGD-M) pelo período de 6 meses.
O prazo para o registro no
- Municípios:
Sistema de gestão do PBF na saúde
 48 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
foi prorrogado, impreterivelmente,
 5.092 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
até o dia 06 de julho de 2018.
 139 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 1ª vigência de 2018, por Unidade Federativa.
2ª vigência 2017 (parcial 26/12/17)
UF

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

1ª vigência 2018 (parcial 18/06/18)

Nº famílias perfil saúde

Nº famílias
perfil
saúde
acomp.

Cobertura
(%)

70.882
304.439
314.485
55.869
1.309.844
785.149
62.718
128.851
245.958
755.465
804.681
99.705
127.432
726.104
379.144
829.438
326.621
276.932
584.067
259.382
70.717
36.302
274.041
90.984
204.282
1.076.669
98.726
10.298.887

42.644
215.608
257.800
28.036
909.300
625.707
18.698
77.584
143.610
534.586
608.896
39.673
78.775
493.909
266.715
586.720
241.409
181.214
185.622
163.180
34.495
18.056
157.414
59.083
151.093
430.740
73.716
6.624.283

60,16
70,82
81,98
50,18
69,42
79,69
29,81
60,21
58,39
70,76
75,67
39,79
61,82
68,02
70,35
70,74
73,91
65,44
31,78
62,91
48,78
49,74
57,44
64,94
73,96
40,01
74,67
64,32

Nº famílias perfil saúde

Nº famílias
perfil
saúde
acomp.

Cobertura
(%)

76.497
323.215
340.332
62.832
1.400.059
840.616
65.181
137.469
259.603
802.991
861.796
105.778
137.485
774.742
398.540
884.172
343.264
302.640
638.497
273.926
72.766
37.459
294.030
99.598
218.197
1.222.523
104.871
11.079.079

45.682
195.270
252.976
23.993
872.631
570.936
25.453
71.630
145.834
482.300
587.650
38.398
71.708
468.761
247.988
587.086
224.040
172.791
183.853
159.929
31.627
17.390
132.187
53.298
146.078
415.982
64.778
6.290.249

59,72
60,41
74,33
38,19
62,33
67,92
39,05
52,11
56,18
60,06
68,19
36,30
52,16
60,51
62,22
66,40
65,27
57,09
28,79
58,38
43,46
46,42
44,96
53,51
66,95
34,03
61,77
56,78

Diferença
percentual
1ª vigência
2018/2ª
vigência
2017
-0,44
-10,41
-7,65
-11,99
-7,09
-11,77
9,24
-8,10
-2,21
-10,70
-7,48
-3,49
-9,66
-7,51
-8,13
-4,34
-8,64
-8,35
-2,99
-4,53
-5,32
-3,32
-12,48
-11,43
-7,01
-5,98
-12,90
-7,54
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 25/06/2018:

- 842.689 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 14,4 % da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com junho de 2017, estamos com menos 1.048.585 crianças suplementadas e menos 15,6 pontos
percentuais.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (14,4%): DF, RJ, CE, MT, SP, PA, RS, AC, RN, ES, AM e AL.
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 18/06/2018 por Unidade Federativa.

UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BRASIL

60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
57.925
223.404
493.617
193.885
74.890
117.020
580.482
223.325
522.713
190.877
56.640
153.413
183.396
99.072
37.739
45.844
21.848
131.685
319.468
95.731
5.857.513

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
6.431
29.476
40.207
8.884
129.692
29.681
0
7.877
49.615
75.256
45.309
15.074
10.218
52.406
56.617
110.907
28.549
8.286
3.295
22.865
14.966
9.625
4.325
4.734
21.819
27.934
28.641
842.689

Cobertura
10,6%
14,0%
13,8%
16,0%
15,9%
5,9%
0,0%
13,6%
22,2%
15,2%
23,4%
20,1%
8,7%
9,0%
25,4%
21,2%
15,0%
14,6%
2,1%
12,5%
15,1%
25,5%
9,4%
21,7%
16,6%
8,7%
29,9%
14,4%

Observação: Atualmente, estamos ainda iniciando o processo de regularização do abastecimento das cápsulas de
vitamina A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Saiu na Mídia

Sai que é suuuuuuua, Anvisa
Equilíbrio entre ataque e defesa é fundamental no debate sobre a colocação de alertas nos rótulos de
alimentos. Mas há quem jogue na base do chutão
Pelas barbas do profeta! Acostumada a jogar no ataque, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação
(Abia) armou a retranca, apresentou dados imprecisos e caiu em contradição no debate sobre a colocação de
advertências nos rótulos. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Não pode ficar fazendo cera porque atrapalha o
espetáculo. O juiz precisa coibir.
O sarceiro se armou depois que a Anvisa manifestou a intenção de adotar alertas para o excesso de açúcar, sal
e gorduras saturadas, nos moldes do que faz o Chile desde 2016. De outro lado, as empresas insistem na adoção de
um semáforo que já se provou ineficaz.
“O departamento econômico da Abia fez um estudo para estimar o impacto da implementação de um modelo
de rotulagem nutricional com alertas, similar ao adotado no Chile”, foi a resposta que a assessoria de imprensa nos
enviou. “Esse estudo, de caráter preliminar, demonstrou que a medida poderia resultar em uma perda de
aproximadamente 200 mil empregos no Brasil. O cálculo foi desenvolvido com base nas estimativas enviadas por
associados da entidade.”
Abrem-se as cortinas. Começa o espetáculo
Pedimos à Abia informações detalhadas sobre o número apresentado inicialmente em reportagem do Correio
Braziliense em 8 de junho. A associação não quis ir além da resposta enviada acima, o que repete a estratégia
utilizada no Chile, onde não se permitiu acesso às estimativas sobre impactos econômicos da implementação das
advertências.
Lá, durante o processo de discussão da medida, também o viés econômico respondeu por boa parte dos
argumentos mobilizados. Como o Chile é o único país até aqui que adotou esse padrão obrigatório de rotulagem,
gastamos os últimos dias analisando as informações disponíveis para saber se os dados mostrados pela Abia têm
procedência.
O exagero nos números em debates regulatórios é uma tática tão comum do setor privado que está
documentada em pesquisas. Assim como a indústria do cigarro, as fabricantes de alimentos costumam carregar nas
tintas sobre o impacto de medidas adotadas pelo Estado.
A estimativa apresentada publicamente contradiz a própria projeção da entidade em documento
encaminhado à Anvisa. Protocolado em 15 de maio, ou seja, menos de um mês antes da reportagem do Correio, e
também com base em “estudos preliminares”, indica a perda de 145 mil postos de trabalho – 55 mil a menos. A
queda do faturamento anual ficaria em R$ 77 bilhões, ou 12,5%, acompanhada por uma redução de R$ 2,4 bilhões
nas exportações. A Abia não explicou ao órgão regulador como chegou a esses números.
Olha a confusão na cozinha!
O Ministério do Trabalho do Chile nos disse que não tem estudos específicos sobre os efeitos da lei,
implementada há dois anos. A ABChile, equivalente à Abia, tampouco apresenta dados concretos.
Fomos, então, buscar informações nos relatórios anuais das empresas. Esses documentos são direcionados a
acionistas. E, se tem uma coisa que você não pode fazer com acionistas, é mentir. Dá até para enfatizar um dado ou
outro, pintar um cenário melhor que o real. Mas não pode ir na base do chutão.
Quem é que sobe?
Comecemos pela campeã. A Coca-Cola tem duas engarrafadoras no Chile.
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“Sou grato em afirmar que 2016 se tratou de um bom ano em matéria de crescimento do faturamento”,
escreveu o presidente da Coca-Cola Embonor. O volume de vendas avançou no ano de implementação da medida,
puxado por bebidas sem gás, em especial sucos, e água.
A empresa foi ligeiríssima em reformular produtos. Em 2016, 70% do portfólio já era de bebidas com pouca ou
nenhuma caloria. Em 2017, 79% das vendas foram desses produtos. Sim, o uso de adoçantes cresceu bastante. E é
por isso que organizações como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) defendem que a Anvisa adote
uma advertência também para a presença de edulcorantes, substâncias desde sempre envoltas em controvérsia. Isso
é assunto para outra hora.
Na Coca-Cola Andina, em 2014, quando os debates ainda estavam em curso, 56% do portfólio receberia selos
de advertência, contra apenas 7% atualmente. Isso reforça a capacidade de reinvenção dessas empresas e, portanto,
de manter os índices de faturamento e de emprego.
Empresas como Coca-Cola e Ambev estão reforçando as vendas de sucos, chás, água e energéticos, produtos
com menos rejeição que os refrigerantes. Isso independe da colocação de selos.
Tanto na Embonor como na Andina, o número de trabalhadores se manteve. Isso em um cenário de recessão e
baixo crescimento nos últimos anos no Chile.
Desandou a maionese
O Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil registra 1,8 milhão de postos de trabalho na indústria de
alimentos e bebidas. Ou seja, se os cálculos da Abia estiverem certos, estamos falando de uma tragédia, com o corte
de mais de 10% das vagas hoje existentes.
Acontece que, como mostram a lógica e o Chile, as pessoas continuam comendo. Elas não morrem! Talvez a
gente deva ouvir um especialista para ter certeza, mas parece que o que acontece é que os hábitos de consumo se
direcionam a outros alimentos. Ah, vá.
Por outro lado, é evidente que é preciso reduzir o índice de consumo de certos produtos e certos nutrientes.
Não dá para as pessoas engordarem pelo resto dos tempos, de modo que em algum momento certas empresas terão
de reduzir as margens de lucro. Isso também já vem ocorrendo, na verdade, com ou sem advertências.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) jogou contra o patrimônio e apresentou à Anvisa um estudo da
Euromonitor sobre o impacto da lei chilena. A venda de chocolates caiu de 37 milhões de toneladas em 2015 para 32
milhões em 2016. Golaço. O consumo de bolachas doces encerrou uma longa trajetória de crescimento. Dois a zero.
Ih, amigo, lá vêm eles de novo. Geleias e néctares, forte queda. Aí é pedir pra tomar. Houve uma troca de margarinas
por manteiga. Haja coração!
Tudo é muito recente, de modo que faltam estudos científicos para dimensionar alguns aspectos da mudança.
Mas já se sabe que a maior parte da população alterou hábitos alimentares. Há dois tipos de readequação. Uma,
para fora do mundo da comida-tranqueira: mais alimentos frescos e pouco processados. Outra, para produtos com
menos selos, mas ainda com foco nas prateleiras do supermercado.
Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez
O que é fora de questão é que as empresas de alimentos saudáveis se beneficiaram. A Nita, que vende frutas
embaladas e snacks mais saudáveis, registrava uma procura dez vezes maior às vésperas da implementação dos
alertas. Isso significa… Empregos.
No Brasil é de se esperar que as pessoas continuem demandando praticidade, o que abre espaço a empresas
como a Nita. Também é possível que as feiras e os sacolões vendam mais e demandem mais gente.
Outra tendência clara é a reformulação de produtos. Isso obriga à contratação de mais engenheiros de
alimentos.
“A partir de julho, entrada em vigência da lei, a Soprole pôde comprovar um reconhecimento na preferência
dos consumidores pelos produtos sem selos, fator que resulta fundamental para explicar o significativo aumento do
faturamento no segundo semestre”, registrou uma das principais fabricante de iogurtes do Chile. Essas empresas
têm muito sal, açúcar e gordura para cortar, de modo que por alguns anos os engenheiros de alimentos terão
diversão garantida.
Deixou o zagueiro no chão
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Uma das maiores empregadoras do setor de alimentos no Brasil é a Nestlé, que diz contar com 20 mil
funcionários. Tentamos saber o que se deu com essa empresa no Chile, mas não há relatórios financeiros publicados
pela filial.
Observamos então o comportamento da Carozzi, também com um portfólio bem diversificado de comidatranqueira e líder em vários segmentos. O presidente da empresa começa o relatório de 2016 dizendo que a lei
“desorienta” o consumidor e “demoniza” a indústria, mas reconhece que o faturamento avançou 7,4%. Em cereais,
as vendas avançaram 25%. Em compotas de frutas, 12%. No ano passado, o número de trabalhadores aumentou.
Vamos repetir para não haver dúvidas: aumentou.
Que que eu vou dizer lá em casa?
A reportagem do Correio Braziliense traz a palavra da diretora-executiva da Associação Brasileira de
Embalagem (Abre), Luciana Pellegrino, que afirmou que as mudanças demandariam tempo e levariam cinco anos.
No Chile, foram doze meses. E dá. Como? Criando empregos. “Em alguns casos, as empresas tiveram de
aumentar os turnos na área de pré-prensa e inclusive trazer pessoal adicional aos finais de semana”, registra a
Associação de Industriais Gráficos do Chile.
Durante a tramitação e às vésperas da implementação, o setor enfrentou uma maré difícil porque as empresas
de alimentos estavam esgotando os estoques de embalagens antigas. Mas, depois, a retomada veio com tudo.
“A resposta que pudemos dar à forte demanda que se gerou depois deste impacto nos permitiu normalizar
nosso nível de entrega e inclusive ampliar nossa cota de mercado na segunda metade do ano. A margem de lucro se
recuperou de maneira importante”, registra em 2016 a Edelpa Envases del Pacífico, uma das maiores empresas de
embalagens do país. No ano passado, igualou o melhor desempenho de sua história.
As empresas de alimentos vivem mudando os rótulos. Sim, uma mudança de todas ao mesmo tempo tem um
impacto grande nos órgãos públicos e na indústria gráfica. Mas até nisso os alertas são vantajosos, porque usam
menos cores que o semáforo defendido pela Abia e, portanto, têm um custo de implementação baixo.
Agora é fechar o caixão e beijar a viúva
“O louco sistema chileno”, disse o vice-presidente da Abia, Antonio Candido Prataviera Calcagnotto, durante
um evento recente na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Sou professor universitário. Não
vejo nenhum aprendizado naquilo.”
Durante toda a discussão na Anvisa, até a aprovação do relatório, a indústria se manteve em uníssono na
tarefa de desacreditar o sistema de advertências.
Agora, perante a possibilidade de derrota, admite que funciona. E muito bem, a ponto de supostamente
colocar em risco mais de 10% dos empregos no setor.
Iiiiiiiiiihh! Tá armado o bororó. O presidente da Abia diz que o consumo se reduziu em 20% no Chile, sem
redução da obesidade. Calma, amigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Obesidade não é que nem
treinador de futebol, que cai da noite pro dia.
Os alarmantes índices de obesidade da América Latina começaram a subir na década de 1970, justamente
quando produtos ultraprocessados foram se tornando abundantes e cada vez mais baratos. Esses níveis chegaram ao
ápice ao longo desse século, quando nos tornamos campeões dos torneios de consumo de salgadinhos, biscoitos e
refrigerantes.
A ciência e o conhecimento popular mostram que perder peso é mais difícil que ganhar, como já advertia
Roberto Carlos. Não o lateral-esquerdo.
“Amo você assim e não sei por que tanto sacrifício
Ginástica, dieta, não sei pra quê tanto exercício
Olha, eu não me incomodo, um quilinho a mais não é antiestético
Pode até me beijar, pode me lamber que eu sou dietético”
Provavelmente não é a rotulagem, sozinha, que resolverá o problema. Mas nós temos de nos perguntar
quantas doenças estão sendo evitadas quando cinco toneladas de chocolate deixam de ser vendidas de um ano para
o outro. Independente dos índices de obesidade. Dados futuros irão nos dizer quantas. Enquanto isso, convém
manter a bola no chão e valorizar o futebol-arte. Sem chutão.
Pode passar a régua, seu juiz.
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