
RADAR DE BENS DE 
CONSUMO
9ª Edição. Setembro de 2022.



A edição de setembro do Radar de Bens de Consumo inicia-se apresentando o

impacto do tema de insegurança alimentar nas eleições, considerando o 1º turno neste

domingo. Também na pauta de alimentos, destaca-se outras movimentações

importantes ao longo do mês, relacionadas à rotulagem, plant based, Câmaras setoriais

da Agricultura e defensivos agrícolas.

Ainda sobre alimentos, vale ressaltar avalição sobre mudanças na condução da

Gerência-Geral de Alimentos da Anvisa (GGALI), considerando os primeiros seis meses

da gestão de Patrícia Castilho.

Também sobre a Anvisa, o Radar apresenta destaque sobre mudanças na

rotulagem e embalagem e para regularização de produtos de higiene pessoal,

cosméticos e perfumes.

Por fim, a edição de setembro do Radar conta com incremento na análise da

Agenda de Autoridades, que passa a incluir o Ministro da Saúde e o seu Secretário-

Executivo.

Aproveite a leitura!
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Dados da Rede Penssan apontam que cerca de 33 milhões de pessoas sofrem de

insegurança alimentar grave no Brasil. Diante de tal contexto, percebe-se porque o tema

se tornou um dos mais importantes na corrida eleitoral deste ano.

Durante o horário eleitoral, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro

(PL), afirmou que o Programa Alimenta Brasil será uma das prioridades do seu próximo

governo, caso reeleito. Já o candidato à presidência, Lula da Silva (PT) tem reafirmado o

seu compromisso com o tema, e promete a saída do Brasil do Mapa da Fome.

Cabe destacar que neste mês os programas de assistência alimentar, à exemplo do

próprio Alimenta Brasil, tiveram cortes que variam de 95% a 97% no Orçamento de

2023. Visto a redução, aumenta-se o receio de que se agrave o cenário de insegurança

alimentar, o que pode pressionar o atual e o próximo governo a tomarem decisões para

conter o problema.

INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PANORAMA ELEITORAL



Em fevereiro, após 6 anos no cargo, Thalita Antony, deixou a liderança da

Gerência-Geral de Alimentos da Anvisa (GGALI). Em seu lugar assumiu a farmacêutica

Patrícia Castilho. Após 6 meses no cargo, é possível perceber mudança na forma de

conduzir a GGALI, em especial no modelo de interlocução com o setor regulado.

Em linhas gerais, Castilho tem apresentado uma postura menos aberta em

relação a temáticas sensíveis e que possuem impacto transversal em diferentes setores.

Vale destacar que parte deste perfil vem de seu histórico de atuação na Anvisa, que se

deu em larga medida com o setor de medicamentos, que é uma área sabidamente mais

fechada ao diálogo com a indústria.

Nesse contexto, a diminuição na abertura e no diálogo com a GGALI tem

sido um ponto de atenção. Um exemplo é o novo marco da rotulagem nutricional de

alimentos industrializados, que entra em vigor no dia 9 de outubro, mas segue causando

diversas dúvidas no setor e expectativa era de uma GGALI mais aberta para colocações

externas, como foi ao longo do processo de consolidação da norma.

MUDANÇAS NA CONDUÇÃO DA GGALI



NOVO MARCO DE ROTULAGEM NUTRICIONAL

Em outubro entrará em vigor as novas regras de rotulagem nutricional de

alimentos embalados (Resolução de Diretoria Colegiada 429/2020 e Instrução

Normativa 75/2020), dois anos após a aprovação do marco regulatório pela Anvisa. Com

as novas regras, alguns produtos alimentícios deverão se adequar para identificar alto

teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio.

A adoção da medida é tendência entre outros países da região e foi

amplamente discutida, mas restam preocupações sobre sua operacionalização. Nesse

sentido, a Gerência-Geral de Alimentos (GGALI) sinalizou que a realização de ajustes

ocorreria apenas após a normativa entrar em vigor, o que provocou grande

descontentamento na indústria. Todavia, devido a menor abertura da GGALI desde a

última troca de liderança (conforme destacado na página anterior), existem receios em

relação ao nível de comunicação que será disposto para a indústria apresentar suas

considerações. Nesse sentido, o papel das associações setoriais ganha relevância como

canal de pressão para diálogo entre empresas e Anvisa.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-429-de-8-de-outubro-de-2020-282070599
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-75-de-8-de-outubro-de-2020-282071143


A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou o Relatório das

oficinas virtuais para identificação do problema regulatório e dos agentes afetados dos

alimentos plant-based. A Gerência-Geral de Alimentos (GGALI) da Anvisa chegou à

conclusão de que o problema regulatório é a assimetria de informação no mercado de

alimentos plant-based. Como próximos passos, antes de seguir com as próximas fases

de Análise de Impacto Regulatório (AIR), a Agência irá analisar o estoque regulatório

nacional, propostas que tramitam no Congresso e normativas internacionais sobre

alimentos plant-based.

Atualmente a discussão sobre regulamentação dos alimentos plant-based

não está concentrada apenas em um órgão. Além da Anvisa, o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem atuado ativamente nas discussões sobre o tema.

Assim, a publicação do relatório da Anvisa cumpre uma função importante de situar os

avanços do processo regulatório sobre o tema.

ANVISA PUBLICA RELATÓRIO SOBRE ALIMENTOS PLANT-BASED

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/Relatoriodasoficinasparaidentificacaodoproblemaregulatorio150922.pdf


REUNIÕES DAS CÂMARAS SETORIAIS EM SETEMBRO

Neste mês, foram realizadas 12 reuniões das Câmaras Setoriais do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo 9 ordinárias e 3

extraordinárias. O Ministério contabiliza hoje 38 Câmaras, sendo 32 Setoriais e 6

Temáticas, que objetivam impulsionar a interlocução com o setor produtivo para

debater instrumentos e mecanismos técnicos, econômicos e financeiros para o

agronegócio.

As reuniões deste mês estavam dentro da programação ordinária e não

indicam uma movimentação maior do MAPA, ainda que frente ao período eleitoral.

Contudo, os setores envolvidos na cadeia aguardam os resultados das eleições para

definir a sua atuação frente à próxima gestão do governo. No caso de Bolsonaro, o

agronegócio se destaca como um dos principais temas do plano de governo, que deve

seguir alinhando com a Frente Parlamentar da Agropecuária. No caso de Lula, o foco

permanece nos pequenos e médios agricultores, na agricultura familiar e tradicional, e

na produção orgânica e sustentável.



REUNIÕES DAS CÂMARAS SETORIAIS EM SETEMBRO

Reunião Câmara Data

Reunião Extraordinária Câmara Setorial do Cacau e RF 12/09/2022

Reunião Conjunta Câmaras de Milho e Sorgo e Soja 13/09/2022

Reunião Extraordinária Câmara Setorial do Cacau e RF 14/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Setorial Produtiva de Açúcar e Álcool 14/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Setorial Produtiva de Caprinos e Ovinos 15/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Setorial Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel 15/09/2022

Reunião Extraordinária Câmara Setorial Produtiva de Pescados 19/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Produtiva de Fibras Naturais 20/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Temática de Insumos 20/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Setorial Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais 21/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Setorial Produtiva de Feijão e Pulses 22/09/2022

Reunião Ordinária Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Equideocultura 26/09/2022



Alimentos escolhidos para coleta

Amendoim Feijão

Batata
Farinha de 
mandioca

Brócolis Maracujá

Café em pó Morango

Laranja Pimentão

Quiabo Repolho

Farinha de trigo

RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a retomada das

atividades de coleta no Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos

(PARA). As atividades foram suspensas em 2020, devido a pandemia. Para o atual ciclo

foram escolhidos 13 produtos (tabela ao lado) e dentre as novidades está a celebração

de Acordo de Cooperação Técnica com a Associação Brasileira de Supermercados

(Abras), para melhoria da qualidade dos alimentos consumidos in natura.

O retorno do PARA acontece em um contexto de atenção da opinião pública em

relação ao tema de defensivos agrícolas. Em agosto, o Instituto de Defesa do

Consumidor (IDEC) lançou a cartilha “Tem Veneno Nesse Pacote?”, pesquisa que indica a

presença de químicos em alimentos industrializados. Além disso, a aprovação na Câmara

dos Deputados do Projeto de Lei 6299/2002, que trata de registro de agrotóxicos,

também movimentou o debate sobre o tema. Assim, com a divulgação dos resultados, é

esperado aquecimento da pauta dos impactos do uso de agrotóxicos na saúde dos

consumidores, especialmente considerando os debates sobre segurança alimentar.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=46249


NOVA REGULAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nova Resolução

de Diretoria Colegiada (RDC 752/2022) que regula os requisitos técnicos para rotulagem

e embalagem e para regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e

perfumes. A norma internaliza a Resolução GMC MERCOSUL nº 48/2021, visando

atualizar requisitos técnicos que já haviam sido incorporados pelas Resoluções GMC nº

36/1999 e 36/2004. Dentre as atualizações estão, por exemplo, novas advertências que

devem constar em rotulagens específicas de produtos como aerossóis, entre outros.

Nesse sentido, para a Anvisa, os ajustes estabelecidos pela RDC não apresentam

alterações de mérito e apenas buscam dar maior clareza a alguns dispositivos.

Ademais, a RDC promove a consolidação de outras cinco resoluções e prevê

o prazo de 3 anos para adequação das rotulagens. Desde 2021, o setor encontra

entraves na Agência em termos de comunicação e avanço nos processos de

regularização de produtos. Nesse sentido, a RDC se coloca como uma medida inicial da

Anvisa em busca de maior organização e de solucionar o atual cenário.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-752-de-19-de-setembro-de-2022-430784222
https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/88143_RES_048-2021_PT_RTM%20Rotulagem%20Cosm%C3%A9ticos%20e%20Perfumes.pdf
https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/17797_RES_036-1999_PT_RTRotulaCosmet.pdf
https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/11088_RES_036-2004_PT_RTM%20Rotul.Obrigat_Ata_04_04.pdf


EXONERAÇÕES 
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O mês de setembro foi marcado pela baixa movimentação em cargos no

âmbito do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Tal

fato ocorre em função da proximidade com as eleições. Nesse período, é comum que o

Poder Executivo reduza suas atividades, uma vez que os ocupantes de cargos

estratégicos tendem a estar focados na campanhas eleitorais, para garantir a eleição dos

atores de interesse.

O cenário deste ano não é diferente, considerando a campanha para

reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Destaca-se, por exemplo, o caso o Ministro

da Saúde, Marcelo Queiroga, que atua como o principal porta-voz da campanha para os

temas de saúde. O ministro tem comparecido à diversos eventos organizados pelo setor,

bem como apresentando políticas importantes para a área, além de ser cotado para

seguir no cargo em uma eventual segunda gestão de Bolsonaro.

PRINCIPAIS EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES



Cícero Dedice Júnior
Secretário-executivo da 
Comissão Intergestores

Tripartite (CIT)

Pamela Moreira 
Costa Diana

Coordenadora-Geral da 
Força Nacional do SUS

VAGO

Augusto Bencke Geyer
Gerente-Geral de 

Tecnologia de Produtos 
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Giselle Pereira Calais
Gerente-Geral de 

Tecnologia em Serviços de 
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Secretário-executivo da 
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Hélio Bomfim 
Gerente-Geral Substituto 

de Tecnologia de Produtos 
para Saúde

Cristina Ramos da Mata
Gerente-Geral Substituta 

de Tecnologia em Serviços 
de Saúde

Ana Cecília de Morais
Coordenadora-Geral de 
Aquisições de Insumos 

Estratégicos

VAGO
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AGENDA DE AUTORIDADES
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ministério da Saúde apresenta diálogo com setor privado e

Poder Executivo

No cenário pré-eleições, representantes do Governo Federal se

mobilizam para deixar mais evidentes os resultados do mantado, o

Ministério da Saúde — aqui representados pelo Ministro Marcelo

Queiroga e pelo Secretário-Executivo Bruno Dalcolmo — se dedicou a

articulações com diferentes partes do Poder Executivo Federal para dar

seguimento a ações na área de saúde. Nesse contexto, ocorreram

reuniões com representantes desde o Ministério da Economia até

serviços vinculados à pasta de saúde, como a Agência para o

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps).

Além disso, também destaca-se alta receptividade a atores da

iniciativa privada durante o mês de setembro. Nesse sentido, os

principais representantes do setor produtivo perante o Ministério foram

associações e sindicatos, como a Associação Brasileira da Indústria de

Alimentos (ABIA) e a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e

Drogarias (Abrafarma).
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AGENDA DE AUTORIDADES
MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Ampla pauta temática do Ministério em setembro

Ao longo de setembro, destacou-se a atenção do Ministério da

Saúde para o setor hospitalar. Além de receber representantes de

diferentes instituições e da Associação Nacional de Hospitais Privados

(Anahp), o Ministério, por meio de Marcelo Queiroga, realizou uma série

de visitas a centros de atendimento e hospitais de diferentes regiões do

país. Nesse sentido, parte considerável da agenda do ministro também

foi dedicada à deslocamentos.

Em relação à pauta de saúde pública, que também se sobressaiu

entre os temas abordados pelo Ministério, o debate em torno do tema

foi realizado em diferentes frentes, desde internamente até com

representantes de nível municipal, também com o intermédio de

parlamentares federais. Ainda assim, o Ministério se mostrou aberto a

uma pluralidade de temas durante o mês, como indicado no gráfico ao

lado. Além disso, cabe pontuar que, devido à sua nomeação em 16 de

agosto, Bruno Dalcolmo ainda dedicou parte relevante da agenda para

ser apresentados às secretarias e diretorias do Ministério – elevando o

número de compromissos classificados como “outros”.
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Anvisa mantém agendas internas, mas amplia interações com

a iniciativa privada

Em setembro, a Anvisa seguiu tendencia observada ao longo dos

três primeiros trimestres de 2022, com concentração das suas agendas

internas. Destaca-se que a maior parte dessa agendas não é público,

com exceção das reuniões da Diretoria Colegiada, que ocorreram em

duas ocasiões ao longo do mês.

Vale destacar sutil ampliação no número de agendas com a

iniciativa privada, quando comparados com os dados do trimestre

anterior. Dentre os compromissos, destaca-se a participação de Daniel

Meirelles – responsável pelos temas de fronteiras - no evento Summit

Portos 2022, que objetivou debater medidas para ampliar a

produtividade e competitividade.

Além disso, destaca-se interação com outros atores do Poder

Público, como foi o caso de reunião de Alex Machado com o Conass e

Conasems, para debater promoção de ações e políticas que impactam o

SUS e a incorporação dos fundamentos nas redes de saúde.
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Novas pautas inéditas e o retorno do assunto sobre COVID

Diferente do mês anterior, os temas de alimentos, medicamentos e

regulamentação não obtiveram destaque nos compromissos da Anvisa.

Não obstante, cabe destacar agenda da diretora Meiruze Freitas, que se

reuniu com o IDEC e ACT para tratar sobre a nova regulamentação de

rotulagem nutricional. Os assuntos que receberam visibilidade não

foram foco durante o ano, sendo abordados pela primeira vez neste

mês, sendo esses: Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estando

presente em 18% nas pautas dos diretores; Portos, Aeroportos e

Fronteiras, aparecendo em torno de 12%; Fiscalização e monitoramento,

sendo foco de 18% das reuniões dos diretores.

Além disso, diferente de agosto, a pauta de Covid-19 voltou à

aparecer, afastando o tema de monkeypox. O coronavírus foi assunto da

Entrevista virtual com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS,

que teve como pauta a avaliação externa da resposta da OPAS à COVID-

19 (EPRC) 2020-2022, e contou com a presença do diretor-presidente,

Antonio Barra Torres.
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