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1. Consulta Nacional – Brasil 

1.1. Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 6º andar, Sala 617 – Brasília/DF 

1.2. Data: 11 de agosto de 2017 (9h30-12h) 

1.3. Metodologia:  

A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), em sua reunião 

plenária, ocorrida em 02 de agosto de 2017, com a participação da Secretaria-Executiva do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) , pactuou que o 

processo de consulta no Brasil se daria da seguinte forma: 

 Elaboração de minuta de documento de referência pela Secretaria-Executiva da 

CAISAN, considerando todo o acúmulo de discussão já existente no Brasil sobre este 

tema; 

 Compartilhamento do documento com os órgãos governamentais integrantes da 

Câmara e com o CONSEA para leitura e envio de contribuições; 

 Sistematização das contribuições recebidas; 

 Apresentação e debate do documento em reunião com a presença de todos os 

envolvidos no dia 11/08; e 

 Aprimoramento do documento, a partir das reflexões do debate, e envio à organização 

do Simpósio no formato do Informe sugerido.  

1.4. Programação da Consulta Nacional: 

 9h30 às 9h50: Objetivos do Simpósio Regional e expectativa da participação do Brasi l  -  

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 

 9h50 às 10h10: A inserção do Simpósio Regional no debate internacional sobre 

sistemas alimentares sustentáveis - Elisabetta Recine, Presidenta do CONSEA e 

membro do Painel de Especialistas de Alto Nível do Comitê de Segurança Alimentar da 

FAO. 

 10h10 às 10h30: Apresentação do documento de referência - Secretaria-Executiva da 

CAISAN  

 10h30 às 12h: Debate sobre o documento. 

 12h: Encerramento.  

2. Resumo por área temática 

2.1.1. Área Temática 1 - Disponibilidade 



 

 

A respeito da produção e abastecimento alimentar, pode-se dizer que o Brasil é autosuficiente 

na produção dos alimentos básicos consumidos pela população, à exceção do trigo. A 

agricultura familiar representa importante setor quando se fala na produção de alimentos para 

consumo interno. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este  

público representa 85% dos estabelecimentos rurais brasileiros sendo, com apenas 24% da 

área agrícola, responsável pela produção de 70% dos alimentos mais consumidos no país como 

o arroz, o feijão, a mandioca, e outros. Além da questão produtiva propriamente dita, a 

agricultura familiar está associada a diversas dinâmicas sociais, econômicas, políticas e 

culturais, que se identificam com os conceitos de Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional no país.  

Por outro lado, estes números mostram uma estrutura agrária ainda muito concentrada. Em 

2016, por exemplo, o Brasil produziu uma safra de 184 milhões de toneladas de cereais, 

leguminosas e oleaginosas. Porém, mais de 90% desta produção e mais de 80% da área 

plantada estava concentrada em apenas 3 produtos: cana-de-açúcar, soja e milho, ref lexo da 

predominância do agronegócio. 

2.1.2. Área temática 2 - Acesso e Consumo 

Os sistemas alimentares determinam as possibilidades de acesso e consumo de al imentos.  O 

sistema alimentar vigente, forjado em escala industrial e de alta tecnologia, apesar de ter 

contribuído para o aumento da oferta de produtos alimentícios a preços mais baixos, gerou 

um processo de concentração de poder, recursos e riquezas e induziu, tanto por estratégias de 

aumento da oferta destes produtos como também por incidência no comportamento dos 

indivíduos, alterações nas práticas alimentares com fortes impactos negativos na saúde. O 

acesso cada vez maior da população a alimentos com altos teores de gordura, sal e aditivos 

alimentares tem gerado diversas formas de má nutrição.  

Estudo da OPAS/OMS aponta evidências que associam o maior consumo de alimentos 

industrializados e ultraprocessados a uma maior prevalência de excesso de peso. No Brasil, 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE) mostram que, entre 2002 e 2013, as 

prevalências de excesso de peso e de obesidade aumentaram continuamente tanto para os 

homens quanto para as mulheres. Para os homens, a prevalência de excesso de peso 

aumentou de 42,4% em 2002-2003 para 57,3% em 2013 e a obesidade de 9,3 % para 17,5%. 

No caso das mulheres, este aumento foi mais acentuado, passando de 42,1% em 2002-2003 

para 59,8% em 2013, ao passo que a obesidade passa de 14,0% para 25,2%. Em relação às 

crianças e adolescentes, dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 (POF/IBGE) 

relevam que 1/3 das crianças (5 a 9 anos) e 1/5 dos adolescentes (10 a 19 anos) apresentam 

excesso de peso. 



 

 

2.1.3. Área Temática 3 – Governança Intersetorial 

Uma governança intersetorial é imprescindível para a efetiva implementação de um sistema 

alimentar sustentável. É fundamental que as políticas públicas de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) sejam formuladas de forma intersetorial e participativa. Os setores 

responsáveis pela formulação, implementação e monitoramento das políticas de SAN precisam 

estar articulados em instâncias e fóruns nacionais, regionais, locais e internacionais, de modo a 

fortalecer suas institucionalidades, aprimorar políticas e programas, compartilhar experiências 

e produzir resultados efetivos no desenvolvimento de um sistema alimentar sustentável para 

alimentação saudável.  

No caso brasileiro, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) , criado em 

2006 pela n° 11.346, representa uma concepção abrangente e intersetorial da Segurança 

Alimentar e Nutricional. Tal Sistema tem como objetivo assegurar que todas as pessoas que 

vivem em território nacional estejam livres da fome, além de garantir o direito à comida de 

verdade - conceito muldimensional consagrado na 5ª Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, realizada em novembro de 2015.  

O SISAN criou as condições para a instituição da CAISAN em 2007, composta de 20 órgãos 

setoriais; fortalecimento do CONSEA, composto por 2/3 de sociedade civil e 1/3 de governo; 

formulação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) em 2010 e 

elaboração dos Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2012-2015 e  

PLANSAN 2016-2019), com orçamento definido e sistema de monitoramento anual de suas 

metas e resultados. O SISAN já conta com a adesão das 27 unidades da federação e 221 

municípios. O momento atual é de fortalecimento no nível estadual e de estímulo à adesão 

municipal, passos fundamentais para sua efetiva implementação e para o estabelecimento de 

condições que possibilitem a pactuação federativa e o controle social das políticas públicas de 

SAN, de forma que os governos subnacionais (estados e municípios) também se comprometam 

com o Direito Humano à Alimentação Adequada. 

3. Recomendações para alcançar um sistema alimentar sustentável para uma alimentação 

saudável 

Primeiramente, faz-se necessário mencionar que as recomendações aqui apresentadas estão 

ancoradas no conceito de SAN adotado pelo Brasil em sua Lei nº 11.346/2006, que define a 

segurança alimentar e nutricional como a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 

a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis. Ou seja, para o Brasil, a Segurança Alimentar e Nutricional 



 

 

ultrapassa as questões puramente biológicas da nutrição, que certamente são de suma 

importância para o tema, mas sozinhas não respondem aos múltiplos determinantes da SAN. 

De maneira complementar, o Guia alimentar para a População Brasileira conceitua 

alimentação adequada e saudável como um direito humano básico que envolve a garantia ao 

acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada 

aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades 

alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, 

raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e 

qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e  baseada 

em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. 

A interrelação entre estes dois conceitos deve orientar políticas e programas relacionados 

tanto à produção e ao abastecimento de alimentos, como ao provimento e atenção à saúde. 

Neste sentido, o alimento produzido, comercializado, oferecido e consumido será adequado e  

saudável não apenas por atender a critérios nutricionais, mas a diversas dimensões, colocando 

uma outra referência e objetivo para a relação entre sistemas alimentares e nutrição.  

Importante registrar, ainda, que as recomendações aqui apresentadas vão ao encontro dos 

pilares da Década de Ação para a Nutrição 2016-2025 e dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS). O Brasil tem se comprometido internacionalmente com a melhora da 

qualidade da alimentação das populações e a promoção de um sistema alimentar sustentável 

para a alimentação saudável. Ambos compromissos, assumidos pelos países nas Assembleias 

da ONU de 2015 e 2016, oportunizam um cenário político global que deverá impulsionar o 

planejamento de estratégias articuladas e mais específicas. 

A intenção é apresentar os compromissos brasileiros para a Década na 44ª sessão do Comitê 

de Segurança Alimentar Mundial que ocorrerá em outubro do corrente ano. Algumas metas 

foram antecipadas por ocasião da Assembleia Mundial da Saúde realizada em maio de 2017, 

na qual o governo brasileiro anunciou o compromisso de atingir três metas até 2019: 1. Deter 

o crescimento da obesidade na população adulta (que atualmente está em 20,8%); 2. Reduzir 

o consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais em pelo menos 30% na população adulta  

(atualmente em 16,5%); e 3. Ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos que 

consomem frutas e hortaliças regularmente (atualmente em 35,2%).  

Tal compromisso é resultado de um processo de discussão intersetorial e participativo, levado 

a cabo a partir da V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reali zada em 

2015, que culminou na elaboração do II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PLANSAN 2016-2019). O PLANSAN organiza um conjunto de políticas, programas e ações, com 

121 metas estabelecidas, envolvendo ações de 14 Ministérios e um orçamento estimado em 



 

 

quase 100 bilhões anuais. É com base neste processo, que o Brasil apresenta suas 

recomendações para o Simpósio Regional. 

3.1.1. Recomendações para o tema Disponibilidade: 

Nos últimos anos foi expressivo o investimento do Estado brasileiro em políticas de apoio ao 

fortalecimento da agricultura familiar. O Brasil implementou um conjunto de ações e pol íticas 

públicas específicas para este setor, tais como: linhas de crédito específicas, apoio à 

comercialização, apoio à agroindustrialização, assistência técnica e extensão rural, seguro-

safra e subsídios. 

Políticas de apoio à comercialização agrícola têm considerável relevância na garantia da 

segurança alimentar da população. Em relação à comercialização destacam-se, no Brasil, os 

programas de compras públicas da agricultura familiar, quais sejam o PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos) e a compra de no mínimo 30% dos recursos repassados pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de produtos da agricultura familiar. 

Por reconhecer que, no Brasil, o fortalecimento de políticas públicas direcionadas à agricultura 

familiar garantiu a diminuição da pobreza e da desigualdade no meio rural, uma maior 

diversificação na produção de alimentos, o fortalecimento do abastecimento alimentar em 

localidades distantes e a consequente dinamização das economias locais, recomenda-se: 

 A implementação de políticas públicas com orçamento e metas definidas que integrem 

políticas de nutrição, alimentação e agricultura, fortalecendo a produção e o 

processamento local de alimentos; 

 O fortalecimento da agricultura familiar, o estímulo à produção orgânica e à transição 

agroecológica e o empoderamento de mulheres e jovens rurais. No Brasil, o Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) está em seu segundo ciclo, 

2016-2019, articulando diversos Ministérios, unidades setoriais e entidades 

governamentais em torno de programas e ações indutoras da transição agroecológ ica 

e da produção orgânica e de base agroecológica. São 194 iniciativas, distribuídas em 

30 metas e organizadas a partir de seis eixos estratégicos: Produção; Uso e 

Conservação de Recursos Naturais; Conhecimento; Comercialização e Consumo; Terra 

e Território e Sociobiodiversidade. 

  A implementação ou expansão das compras públicas da agricultura familiar 

articuladas às estratégias de proteção social (entidades socioassistenciais, pessoas em 

situação de insegurança alimentar) 

 Fortalecimento da agricultura familiar por meio de políticas de crédito rural, 

assistência técnica e extensão rural e apoio à comercialização. 



 

 

 Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para a produção de alimentos. 

3.1.2. Recomendações para o tema Acesso e Consumo: 

Um conjunto de políticas estruturais e sociais inverteram as tendências históricas de 

concentração de renda e ampliaram o acesso da população brasileira aos alimentos como, por 

exemplo, as políticas de valorização do salário mínimo, aumento do crédito, geração de 

empregos e de transferência direta de renda. Paralelo a essas políticas tem se desenvolvido 

um conjunto de ações que promovem a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e 

adequados pela população brasileira. Assim, recomenda-se: 

 Manutenção e apoio a políticas de transferência de renda às famílias em situação de 

pobreza, a programas de alimentação escolar e a doação de alimentos em situações 

emergenciais. 

 Garantia da continuidade e do aperfeiçoamento das políticas que ampliam as 

condições de acesso à alimentação dos que ainda se encontram mais vulneráveis à 

fome, de forma a também superar a desnutrição nestes grupos. Como por exemplo, 

mais recentemente no Brasil, o Programa Criança Feliz, que surge como uma 

ferramenta para promover o desenvolvimento infantil integral de crianças entre zero e 

seis anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

 Implementação de políticas de abastecimento local que aproximem produtores de 

consumidores para enfrentar os chamados desertos alimentares, principalmente nos 

grandes centros urbanos, propiciando o acesso da população aos alimentos saudáveis.  

 Elaboração de agendas intersetoriais capazes de reunir diversas ações de governo que, 

de forma conjunta, contribuam para o controle e prevenção dos agravos decorrentes 

da má alimentação.  A alimentação inadequada e o excesso de peso são fatores de 

risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como hipertensão, diabetes 

e câncer. No caso brasileiro, a Caisan Nacional elaborou a “Estratégia Intersetorial  de  

Prevenção e Controle da Obesidade”, a qual reúne diversas ações do Governo Federal  

que contribuem para a redução da obesidade no país.  

 Desenvolvimento de estratégias, metodologias e material de informação, comunicação 

e educação voltados à promoção da alimentação adequada e saudável para diferentes 

ambientes e setores da sociedade, como o Guia Alimentar para a População Brasileira.  

 Promoção do acesso universal da população a programas de saúde que impactem 

aspectos nutricionais, de forma a integrar a agenda de promoção da alimentação 

adequada e saudável às ações de saúde.  



 

 

 Implementação da atenção em saúde voltada para a prevenção e controle da 

desnutrição e das carências nutricionais 

 Definição, fiscalização e monitoramento de acordos, resoluções de regulação de 

alimentos como fortificação e alterações no perfil nutricional de alimentos. 

 Avanços na regulamentação da comercialização, propaganda, publicidade e promoção 

comercial de alimentos e bebidas processados e ultraprocessados.  

 Adoção de medidas fiscais, como subsídios para a venda de alimentos saudáveis e 

taxação de alimentos processados e ultraprocessados. 

 Construção de alianças para proteção e incentivo ao aleitamento materno, como a 

legislação brasileira que limita a comercialização de substitutos do leite materno e a 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que visa contribuir com a formação de hábitos 

alimentares saudáveis desde a infância por meio de ações de promoção do 

aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores 

de dois anos, além de aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de 

saúde como atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

 Ampliação da disponibilidade hídrica e o acesso à agua para a população, em especial 

a população pobre no meio rural.  

 Implantação de ações de saneamento básico. 

3.1.3. Recomendações para o tema Governança: 

A governança da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil  é um caso de sucesso 

reconhecido internacionalmente pelos resultados alcançados nos últimos anos. P or meio de 

engajamento político e articulação com os diferentes atores sociais, num diálogo permanente 

entre sociedade civil e Estado, reduziu-se a fome, a desnutrição e a subalimentação no país.  A 

implementação e consolidação do SISAN, de forma participativa e intersetorial, em 

consonância com a decisão política de colocar a fome no centro da agenda política, foram 

decisivos para o alcance destes resultados. Assim, recomenda-se: 

 Institucionalização da Segurança Alimentar e Nutricional a nível nacional, por meio da 

promulgação de leis e/ou outros normativos; da criação de sistemas públicos, com 

definição de diretrizes, ações, recursos e instrumentos de avaliação e monitoramento, 

envolvendo diferentes setores de governo e da sociedade civil, na busca pela 

alimentação adequada e saudável para todos. 

 Manter processos de educação permanente para gestores, profissionais e sociedade 

civil em Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e Segurança Alimentar e 

Nutricional. 



 

 

 Construção de mecanismos de exigibilidade do DHAA. 

 Criação e aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento das políticas públicas e 

dos indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 Inserção dos países, de forma coordenada, nas discussões sobre governança global dos 

sistemas alimentares internacionais, no âmbito dos fóruns multilaterais. 

 Promoção e fortalecimento da cooperação internacional em políticas para nutrição, 

desenvolvimento rural sustentável, inovação, comercialização e abastecimento, com 

foco na agricultura familiar, soberania e segurança alimentar e nutricional.  

4. Conclusões  

A complexidade dos desafios para o alcance de objetivos essenciais para a atualidade como 

equidade, erradicação da fome e da pobreza, combate a todas as formas de má nutrição e 

sustentabilidade, levaram à necessidade da articulação de agendas que historicamente vinham 

sendo desenvolvidas isoladamente, configurando-se uma oportunidade sem precedentes para 

o alcance de tais objetivos. Exemplos deste contexto é a Década de Ação para a Nutrição 2016 -

2025 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

A Década é uma oportunidade para avançar e articular as políticas de alimentação e nutrição, 

facilitando os processos políticos nas áreas apontadas pelo Marco de Ação da Segunda 

Conferência Internacional de Nutrição. A sinergia da Década com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável oferecem a possibilidade de: fortalecer a abordagem de que 

todas as formas de má nutrição devem ser tratadas simultaneamente e que todos os países 

são afetados e responsáveis pela situação global; estimular o alinhamento das políticas 

internas e externas em vários setores para o enfrentamento de todas as formas de má 

nutrição; superar a divisão tradicional entre países como doadores e recebedores; articular 

diferentes setores e sujeitos; fortalecer a visão sobre a multideterminação e dimensões da 

alimentação e suas expressões; criar condições para que se estabeleçam compromissos 

políticos e orçamentários para o alcance dos objetivos alimentares e nutricionais; e 

estabelecer um sistema de monitoramento e prestação de contas. 

Considerando a experiência brasileira e os elementos diferenciadores para os resultados 

alcançados, a oportunidade colocada no contexto global requer que as decisões e ações 

tenham como referências:  

Os direitos humanos: As ações precisam estar fortemente baseadas na realização universal dos 

direitos humanos em geral e, em especial, os direitos à alimentação adequada e saudável, à 

saúde, à água, à autodeterminação, ao trabalho digno, ao controle dos recursos naturais e à 

educação. A prioridade deve ser o avanço na realização dos direitos dos grupos 



 

 

vulnerabilizados. Especial atenção deve ser dada aos direitos (i) das crianças; (ii) das mulheres, 

incluindo os direitos sexuais e reprodutivos, e a eliminação da violência e da discriminação 

contra as mulheres é fundamental para enfrentar a má nutrição; (iii) dos agricultores 

familiares, que fornecem a maior parte do alimento para consumo, (iv) das pessoas, por meio 

de regulações ao marketing dirigido, especialmente para as crianças, de alimentos e  bebidas 

não saudáveis. As políticas macroeconômicas (por exemplo, fiscal e comercial) devem estar 

alinhadas com o Direito Humano à Alimentação Adequada e com os direitos humanos de 

forma mais ampla. 

Abordagem de todas as formas de má nutrição no curso da vida: As políticas e iniciativas 

devem garantir dietas saudáveis ao longo do curso de vida, levando em consideração e 

atendendo as necessidades nutricionais em diferentes fases da vida e de grupos específ icos. 

Neste contexto particularmente importante a proteção, promoção e apoio da amamentação e  

alimentação complementar adequada. O enfrentamento da desnutrição, do excesso de peso e  

doenças relacionadas deve ser reconhecido como prioridade, sendo necessárias abordagens 

sistêmicas e intersetoriais.  

Sistemas alimentares locais soberanos e baseados na biodiversidade: São necessárias ações 

efetivas para que os sistemas alimentares sejam remodelados e forneçam alimentos 

diversificados e saudáveis para as gerações atuais e futuras, assegurando condições de vida 

adequadas para os pequenos produtores e preservando / fortalecendo os ecossistemas e a 

biodiversidade.  A proximidade entre produtores e consumidores precisa ser promovida.  

Governança democrática e monitoramento: A governança da segurança alimentar e 

nutricional deve garantir o protagonismo dos Estados e a participação efetiva da sociedade 

civil, em especial a que representa os grupos mais vulnerabilizados. Esta participação, exercida 

à luz de processos claros que garantem a ação livre de conflitos de interesse, devem perpassar 

todas as etapas das políticas públicas. Também é imprescindível o estabelecimento de 

mecanismos de acompanhamento e responsabilização para medir o progresso das ações , 

assim como a divulgação periódica destas informações para os diferentes setores e públicos 

envolvidos. A existência de uma governança fortalecida e de um envolvimento sistemático da 

sociedade civil pode evitar retrocessos, em momentos de crises político-econômicas e redução 

de orçamento para políticas públicas basilares da segurança alimentar e nutricional, o que 

pode ameaçar resultados conquistados e gerar mais pobreza, aumento das desigualdades e da 

insegurança alimentar e nutricional. 

Marco para regulação de conflitos de interesse e da relação com o setor privado: os interesses 

públicos, a saúde pública, a justiça social, a promoção da equidade e a prioridade aos grupos 

mais vulnerabilizados são princípios que devem estar no centro das decisões multilaterais e 



 

 

nacionais. Assim, a definição das políticas públicas deve estar blindada para os conflitos de 

interesses, por meio de mecanismos e processos claramente definidos.   

Com base no exposto neste documento de consulta que expressa o processo e os resultados 

da história recente nacional, o Brasil se dispõe a facilitar a articulação de redes de ação para a 

agenda de compras públicas, governança de SAN, redução do sódio e guias alimentares. 
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