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Principais desafios na indústria de alimentos 

18 de agosto de 2021 

 
• Segurança alimentar – impactos da pandemia 

Os temas relacionados a alimentação e nutrição estão em destaque no cenário internacional. 

O relatório “O Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI) 2021”, publicado no 

dia 12 de julho, trouxe informações sobre o tema a nível global após o início da pandemia. Os 

dados indicam que no ano de 2020 a fome cresceu em índices absolutos e proporcionais, 

ultrapassando o crescimento populacional. De acordo com o relatório, cerca de 9,9% de todas as 

pessoas sofreram de desnutrição no ano passado, o número era 8,4% em 2019. 

o Impactos regionais 

Os dados mais recentes trazidos pelo SOFI 2021 indicam que a América Latina é a região onde 

a insegurança alimentar aumentou mais rapidamente, o que faz com que a região tenha destaque 

nesse contexto. 

• Cenário internacional 

O setor produtor de alimentos brasileiro tem um desafio importante em relação a imagem 

internacional, especialmente nas temáticas ambientais. Além disso, com ascensão de novos 

temas e rápidas mudanças tecnológicas e demográficas, as transformações dos sistemas 

alimentares são importantes para articulação internacional. Nesse sentido, a participação 

brasileira da Pré-Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU, aconteceu entre os dias 26 e 28 de 

julho, em Roma, marcou a posição brasileira em relação a temas importantes. 

o Participação do Brasil na Pré-Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU 

A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou 

presencialmente do evento. O objetivo foi defender a imagem do agronegócio brasileiro no 

cenário internacional, especialmente na pauta de sustentabilidade. A ministra discursou no painel 

sobre nutrição e sustentabilidade, destacando a importância de esquemas governamentais para 

fomento de programas de alimentação escolar, salientando o programa adotado no Brasil, o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
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▪ Transformação nos sistemas alimentares 

Países do continente americano realizaram ação conjunta na Pré-Cúpula dos Sistemas 

Alimentares das Nações Unidas com a apresentação de uma posição unificada. Cinco desses itens 

são sobre transformações no sistema alimentar: 

Ao longo das últimas décadas, os sistemas alimentares mundiais têm enfrentado, em 

geral com êxito, a crescente demanda de alimentos, resultante do aumento populacional e 

do aumento da renda per capita. As futuras transformações, portanto, deverão partir dos 

pontos fortes demonstrados e das contribuições já ocorridas.  

Os produtores agropecuários e os trabalhadores dos sistemas alimentares são um elo 

imprescindível e central. Sem produção agropecuária, não há matérias-primas que se 

transformem em alimentos, colocando em sério risco a segurança alimentar. Além disso, a 

agricultura é central para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento rural, oferecendo 

serviços ecossistêmicos fundamentais para a obtenção de sistemas alimentares sustentáveis. 

A transformação dos sistemas alimentares globais deve ser equilibrada em relação aos 

seguintes atributos: capacidade de aumentar a produção e a variedade de alimentos; 

sanidade e inocuidade; diversidade e qualidade nutricional; e, sustentabilidade ambiental, 

econômica e social. Reconhece-se que não existe um modelo único e que os equilíbrios e trade-

offs serão diversos em cada país e sub-região; por isso, é importante que as transformações 

sejam levadas a cabo gradualmente segundo as reponsabilidades, as realidades e as 

particularidades de cada um, garantindo-se que ninguém fique para atrás.  

O comércio internacional aberto, transparente e previsível é central para um sistema 

alimentar global eficiente e deve ser regido por normas multilaterais, promovendo a 

liberalização agrícola e reduzindo as restrições aduaneiras e não aduaneiras. É fundamental 

que o sistema multilateral desempenhe papel cada vez mais ativo para limitar e reduzir a 

distorção do comércio e da produção, fomentando a adoção e a aplicação de medidas 

sanitárias e fitossanitárias baseadas em ciência. 

• Saúde e alimentação 

A alimentação é um dos principais temas tratados na discussão sobre doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs), como obesidade, hipertensão e diabetes. Nesse cenário, a indústria de 

alimentos tem sido envolvida no debate crescente sobre políticas públicas brasileiras. 

No dia 10 de agosto, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou o Termo de 

Compromisso Nacional para combater o avanço da obesidade infantil no Brasil, através da 

Portaria que institui a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade (Proteja). A 

Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade infantil (Proteja) 2021 reforça a 

responsabilidade de toda a sociedade por cuidar e incentivar crianças a adotarem uma 

alimentação saudável e praticarem atividades físicas. Além disso, o tema da obesidade infantil 

está sendo amplamente discutido tanto no Executivo como no Legislativo, imputando grande 

parte da responsabilidade do aumento da obesidade infantil ao maior consumo de alimentos 

“ultraprocessados”. 
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o Tributação 

Na esteira da discussão da reforma tributária, um dos itens que passou a ser discutido foi o 

chamado “imposto do pecado” ou imposto sobre produtos que “geram externalidades 

negativas”. Nesse contexto, a indústria alimentar também entra no foco das discussões sobre a 

sobretaxação de produtos açucarados e “ultraprocessados”. 

• Rotulagem nutricional 

Em 9 outubro de 2020, a Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou o novo marco regulatório de 

rotulagem nutricional de alimentos embalados, que estabelece prazos de adequação para o setor 

regulado de acordo com as características de cada produto alimentício. No entanto, esse tema 

ainda é sensível e alvo de discussões.  

o Nutriscore 

No dia 28 de junho, foi publicada decisão da Secretaria Nacional do 

Consumidor/Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, concedendo medida cautelar 

pleiteada pela ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos) para que o Carrefour 

Comércio e Indústria Ltda suspenda, imediatamente, a disponibilização da ferramenta de seu app 

"Meu Carrefour", denominada "Nutri Escolha", no que tange especificamente à classificação e à 

rotulação de alimentos. O Nutri Escolha é a versão criada pela Rede Carrefour com base na 

metodologia francesa conhecida como “Nutri-Score”. Contudo, este modelo contrasta com o 

aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2020, causando receio na 

indústria sobre a sobreposição de regras de rotulagem nutricional no Brasil. 

• Greenwashing 

O debate sobre greenwashing ganhou novo espaço a partir do anúncio de novas ações de 

grandes empresas da indústria alimentícia. Recentemente, o debate sobre o enfraquecimento 

dos compromissos ambientais frente ao impacto das atividades produtivas foi retomado pela 

sociedade civil. No debate crescente sobre sustentabilidade, um dos temas mais importantes 

para indústria alimentícia é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, particularmente o uso do 

plástico. 

O tema de greenwashing, apesar de recorrente, retorna à mídia em diferentes momentos 

sem alcance suficiente para uma modificação estrutural. Com novas legislações sendo lançadas 

na União Europeia sobre compromissos ambientais, há pressão para modificações em toda a 

cadeia produtiva, mas críticas às ações adotadas decorrentes dessas mudanças não tem ganhado 

muito espaço no Brasil. 

 


