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Nesta edição do Radar de Bens de Consumo da BMJ Consultores

Associados, você verá que o mês de agosto apresentou avanços

significativos em pautas que vinham sendo discutidas há algum

tempo. Nomeadamente, o Ministro Marcos Montes reforçou seu

interesse em levar para o Ministério da Agricultura o dever de

regulamentar os produtos plant based, ao passo que a Secretária

Nacional do Consumidor (Senacon) realizou sequência de debates

sobre o direito dos consumidores com deficiências. Tais

movimentações, realizadas no âmbito do Poder Executivo,

contrastam com a falta de movimentações no Legislativo, ainda

afetado pela proximidade das eleições.

Aproveite a leitura!
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REGISTROS DE CASOS NOS ESTADOS  

Registrados  em Julho

Registrados em Agosto

O Ministério da Saúde (MS) divulgou boletim epidemiológico acerca da

varíola dos macacos – Monkeypox – no país, que contabiliza cerca de 4000 casos da

doença e 2 óbitos de homens dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, ambos

com comorbidades. Ainda esse mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

abriu Consulta Pública acerca da autorização extraordinária e temporária da venda livre

e doação de álcool etílico na concentração de 70% e autorizou o uso emergencial de 24

mil kits moleculares para diagnóstico laboratorial da doença. O Brasil é hoje o 3º país do

mundo com mais casos notificados de Monkeypox, o que acaba por aumentar a pressão

internacional de que se deve incentivar as autoridades responsáveis a tomar precauções

visando evitar a disseminação da doença. De tal modo, a abertura da referida consulta

pública representa o primeiro passo concreto da Anvisa na luta contra a disseminação

da doença. Espera-se que o MS siga monitorando o tema, ao passo que a Anvisa deve

seguir adiante com as referidas análises.

PANORAMA DE SAÚDE: MONKEYPOX
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O novo diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Daniel

Meirelles Fernandes Pereira, tomou posse no dia 12 de agosto, com mandato previsto

até 24 de julho de 2027. A posse ocorreu após um período de incerteza, com

especulações de que Pereira não assumiria a vaga decorrente do fim do mandato de

Cristiane Jourdan, em julho deste ano.

A posse de Daniel na Anvisa provocou mudanças no comando das diretorias

da Agência. Pereira assumiu a 5ª diretoria no lugar de Alex Campos, que por sua vez

passou a comandar a 3ª diretoria, vaga anteriormente ocupada por Jourdan. Tal

redistribuição é comum na Anvisa, ocorrendo quando existem substituições entre os

componentes da Diretoria Colegiada do órgão. Daniel, que até então ocupava o cargo

de secretário executivo do Ministério da Saúde e é próximo ao Ministro, Marcelo

Queiroga, demonstrou indícios de que terá uma atuação moderada frente a diretoria da

Anvisa. Em seu discurso inicial, Pereira afirmou que chega no cargo para somar e que se

pode esperar dele uma atuação técnica, pautada na ética, no diálogo e na justiça.

DANIEL PEREIRA ASSUME DIRETORIA NA ANVISA



Com a ida de Pereira para a Anvisa, Bruno Dalcolmo, ex-secretário-executivo

do Ministério do Trabalho, assumiu o cargo de secretário-executivo do Ministério da

Saúde. Queiroga afirmou que “recebeu ótimas referências do trabalho de Dalcolmo dos

ministros Paulo Guedes (Economia) e Bruno Bianco (Advocacia Geral da União)”.

Outros nomes foram cotados para o cargo, considerando opções já

integrantes da estrutura do Ministério da Saúde, como Arnaldo Correia de Medeiros,

secretário de Vigilância em Saúde, e Marcus Vinícius Fernandes Dias, secretário-

executivo Adjunto. Entretanto, Queiroga optou por nome externo, o que evita criação

de novas vacâncias em outras instâncias do Ministério.

Dalcolmo é bem-visto pela equipe econômica do governo e trabalhou na

elaboração de programas para a criação de empregos e gestão da Previdência desde o

início da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Assim, a oportunidade de alocá-lo em

cargo no mesmo nível hierárquico – mesmo que em outro Ministério –, agrada a equipe

responsável pela agenda econômica dentro do governo.

NOVO SECRETÁRIO-EXECUTIVO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE



O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Marcos

Montes, participou de reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e

Derivados para discutir a regulamentação de produtos à base de vegetais — também

chamados de plant based. Na ocasião, o Ministro anunciou seu interesse em trazer para

o Ministério a tarefa de regulamentar o tema e reforçou sua proposta de restrição dos

rótulos e marcas comerciais que usem o nome de produtos tradicionais de origem

animal em produtos de origem vegetal.

A participação do Ministro no evento reforça seu alinhamento à cadeia

produtiva do leite e indica que o MAPA deve adotar posicionamento mais restritivo no

que tange a rotulagem de produtos plant-based. Tal posicionamento acende um alerta

no setor privado, uma vez que a expectativa é que a pasta faça isso de ofício – ou seja,

sem submeter seus normativos à consulta pública. Assim, a expectativa é que o setor

privado atue de diferentes maneiras para tentar influenciar o processo de construção

dessa política pública – seja através de ofícios e reuniões privadas com o Ministério ou

até mesmo via pressão setorial ou parlamentar.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA BUSCA REGULAMENTAR 
PRODUTOS PLANT-BASED



Estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirma que 7 a cada

10 pediatras recebem patrocínio da indústria de substitutos do leite materno. Ainda

segundo os dados divulgados – disponíveis aqui – dentre os profissionais que atendem

eventos custeados pela indústria, 1 a cada 3 pediatras recebe patrocínio para refeições

ou festas e quase metade deles é presenteado com materiais de escritório.

A publicação em questão foi repercutida por diversos veículos de

comunicação e pode impulsionar a adoção de medidas restritivas contra a prática.

Nomeadamente, destaca-se que atualmente o Poder Executivo vem discutindo a

possibilidade de publicação de uma Medida Provisória (MP) para regular a transparência

entre empresas e profissionais do setor de saúde (Sunshine Act Brasileiro). Embora a

minuta da MP que circulou não apresente impactos para a indústria de alimentos, é

possível que essa seja eventualmente modificada no parlamento – sendo, portanto, um

risco a ser monitorado pela indústria de substitutos. Similarmente, reforça-se que o mês

de agosto é marcado pelo Agosto Dourado, o que dá maior ênfase à questões

relacionadas ao aleitamento materno e pode impulsionar atores políticos a proporem

novas políticas públicas com base nos dados do referido estudo.

FIOCRUZ APONTA LAÇOS ENTRE PEDIATRAS E INDÚSTRIA DE 
FÓRMULAS INFANTIS

https://www.scielo.br/j/rsp/a/NPSYCjqDDx4FzmBLf7SsgpQ/?lang=pt


Entre o final de agosto e início de setembro estão ocorrendo reuniões do

Subgrupo de Trabalho Nº 3 (SGT-3) de Regulamentos Técnicos e Avaliação da

Conformidade do Mercosul. Um dos tópicos previsto para ser discutido é a rotulagem

nutricional de alimentos. Nos últimos anos, países da América do Sul têm reformulado

seus dispositivos legais sobre a rotulagem nutricional de alimentos. Uma das principais

discussões, especialmente no âmbito do Mercosul, é a harmonização das regras de

rotulagem. No entanto, pela sensibilidade do tema e movimentação de atores internos,

a padronização regional não acontece atualmente.

Nesse contexto, dois dos principais países do bloco têm a implementação

de modelo de rotulagem no segundo semestre de 2022. A primeira fase do novo marco

argentino foi iniciada no dia 20 de agosto, com a marcação hexagonal em produtos

considerados altos em açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, calorias e sódio. Já

no Brasil, o novo marco, trará o selo frontal no formato de lupa em alimentos

considerados altos em sódio, açúcar adicionado e gordura saturada e entra em vigor em

outubro. Dessa forma, novos esforços para harmonização da rotulagem no bloco terão

mais dificuldade de avanço.

ROTULAGEM NUTRICIONAL - MOVIMENTAÇÕES NA AMÉRICA DO 
SUL



A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), por meio da

Comissão Especial sobre Políticas Públicas para a Acessibilidade do

Consumidor, realizou audiência pública com foco nos direitos das pessoas

com deficiência nas relações de consumo e suas garantias constitucionais.

Durante o evento, pessoas com deficiência apresentaram suas sugestões ao

governo, destacando-se a importância do uso de Braille em embalagens.

Nesse sentido, Claudio Panoeiro, Secretário Nacional dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, defendeu a ampliação de produtos que devem

adotar a medida. Além disso, o Secretário Nacional do Consumidor, Rodrigo

Roca, colocou a acessibilidade como um dos três pilares de sua gestão e

pontuou a necessidade de dar mais concretude à legislação em vigor por

meio de reuniões, ofícios e outras medidas. Assim, a audiência reforçou o

interesse da Senacon em seguir com discussões relacionadas ao tema, o que

pode resultar na proposição de novas políticas públicas.

SENACON DEBATE DIREITO DO CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA 



De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia

Aplicada (Copea), o preço médio do leite é o maior desde 2004. Se comparado ao mês

de julho, este aumento foi de 11,8%, e em alguns estados chegou a 20,7%. Este

aumento se deve a dois fatores principais: o período entressafra e a elevação dos custos

de produção, impactado pela pandemia. Segundo o Sindicato da Indústria de Laticínios

(Sindilat), a elevação do preço do leite, bem como de seus derivados, acaba tornando os

produtos inacessíveis à população de baixa renda.

Assim, destaca-se que o tema já está no radar do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA), algo evidenciado pela instituição da Comissão

Técnica Consultiva para o Monitoramento da Qualidade e da Competitividade do Leite e

Derivados. Similarmente, foram instaladas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI)

do Leite em Goiás e em Mato Grosso. Com isso, verifica-se que o tema deve seguir

atraindo atenção política - especialmente considerando o cenário de insegurança

alimentar nacional.

AUMENTO DO PREÇO DO LEITE E SEUS DERIVADOS



O “Agosto Dourado”, mês dedicado à intensificação das ações de promoção,

proteção e apoio ao aleitamento materno, chegou ao fim marcado por iniciativas de

caráter informativo. No primeiro dia do mês, o Ministério da Saúde lançou a Campanha

Nacional de Amamentação 2022. Na ocasião, foram divulgadas peças publicitárias de

apoio ao aleitamento. Instituições privadas e da sociedade civil organizada também

promoveram encontros para discutir o tema, em especial no início de agosto.

Estas discussões, no entanto, não chegaram a provocar ações mais

concretas. Por parte do Legislativo Federal, não foram apresentadas proposituras nem

promovidos debates acerca da matéria. Como o retorno das atividades legislativas neste

segundo semestre é atravessado pela campanha eleitoral, os parlamentares têm se

dedicado apenas às pautas que julgam de extrema importância, de forma que o

aleitamento materno não figure como prioridade. No que se refere ao Executivo, as

mudanças promovidas na estrutura do Ministério da Saúde em julho, que criaram o

Departamento de Saúde Materno Infantil, subordinado à Secretaria de Atenção Primária

à Saúde, podem ter causado uma mudança na agenda do ministério. Agora, a pauta

pertence a um departamento específico, que pode considerar a amamentação como

um dos subtemas não só da nutrição, mas da saúde infantil em geral.

AGOSTO DOURADO ACABA SEM NOVIDADES
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AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA

Anvisa intensifica reuniões com a iniciativa privada

Ao considerar a agenda dos diretores da Anvisa

durante o mês de agosto dois fatores se destacam: (1) as

reuniões da Diretoria Colegiada sobre tomada de decisões

do aumento de casos de Monkeypox; e (2) Daniel Pereira

assumindo o cargo de diretor.

Nesse cenário, notável parcela da agenda

disponibilizada foi destinada a questões internas (66,67%),

ainda assim, essa categoria teve a menor porcentagem

deste ano. Com isso, em relação aos outros meses, as

agendas externas aumentaram, especialmente as agendas

com as iniciativas privadas (3,03%), com o Judiciário

(3,03%) e com a imprensa (3,03%). Vale salientar que o

diretor mais ativo foi o Antonio Barra Torres. Ele, inclusive,

teve reuniões internacionais em Londres, com a

Universidade de Oxford.
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AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA

Novos Focos na Saúde

Em agosto, diferente dos meses anteriores, a COVID-19 perdeu

espaço nas discussões da Anvisa. Por outro lado, a Mokeypox ganhou

visibilidade pela primeira vez, devido ao aumento de casos da doença.

O objetivo da Agência é buscar medidas para evitar uma maior

contaminação da doença na população, sendo uma, a autorização do

uso de emergencial de testes, para identificar novos casos. O assunto

mais discutido foi medicamentos, tendo um aumento de 18,52% em

relação ao mês de Julho.

Outras mudanças também ocorreram nos assuntos dos

compromissos dos Diretores da ANVISA: a diminuição dos temas de

Serviços de Saúde, de 16,67% em julho para 7,41% em agosto,

Regulamentação, de 25,29% para 14,81% e Produtos para Saúde, que

diminuíram de 11,19% para 3,7%. No entanto, outros assuntos

ganharam relevância, como Saúde, Farmacopeia e Educação e

Pesquisa, em 12,50%, 6,25% e 11,11%, respectivamente. Os temas

foram discutidos pelos Diretores Antônio Barras Torres e Meiruze

Sousa Freitas.
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