
MP da Liberdade Econômica, desburocratização de processos e boas práticas 
estiveram entre os temas do encontro, que reuniu empresários, responsáveis 

técnicos e autoridades sanitárias de todo o Brasil

8º ENCOVISAS debate atual momento do país, gestão de riscos 
sanitários e a importância da qualidade no food service

A ANR realizou, na última quinta-feira, 1º de agosto, a oitava edição do 
ENCOVISAS – Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, maior 

evento do segmento na América Latina e um dos mais importantes do mundo. 
Com auditório lotado e uma plateia formada por algumas das mais importantes 
autoridades sanitárias, o encontro debateu como o atual momento econômico e 
social brasileiro pode ter um impacto direto na gestão de riscos sanitários. 

Foram discutidas ainda as mudanças na classificação de risco trazidas 
pela normatização 51, incluída dentro do texto recém-aprovado da MP 881, a 
MP da Liberdade Econômica; a agenda regulatória da ANVISA e sua relação 
com os serviços de alimentação; o desafio das redes para se adequarem aos 
procedimentos exigidos pelos órgãos fiscalizadores em diferentes praças; além 

de apresentados cases de sucesso 
de restaurantes que conseguiram 
um alto nível de desenvolvimento, 
sem deixar de lado a preocupação 
com a qualidade. 

“A qualidade dos alimentos e 
a segurança alimentar sempre fo-
ram focos da ANR e de seus as-
sociados. Não à toa criamos esse 
evento, que chega à 8º edição, 
como um dos mais consolidados 
do país. Em um momento no qual 
o Brasil busca a retomada de sua 
economia, tentando sair de quatro 
anos de dificuldades, vamos abor-
dar importantes temas aqui hoje 
para o desenvolvimento sustentá-
vel dos negócios como a questão 
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Influência da pauta regulatória sobre 
o setor de alimentação

PAINÉIS DA TARDE

FRASES

OPINIÕES

O segundo painel do dia - “Agenda Regulatória: Impactos para os Serviços 
de Alimentação” -, trouxe à luz as questões relacionadas aos prazos e 

os efeitos da criação e execução de novas regras sobre o setor. Apresentado 
por Thalita Antony de Souza Lima, gerente-geral de alimentos da ANVISA, o 
debate posterior percorreu os caminhos possíveis e as dificuldades do processo 
de definição de prazos para normas. “A gente recebe dados do setor, estuda 
as alternativas regulatórias, vê como o mundo fez, e acaba seguindo por esse 
caminho. Mas é justamente nesse ponto que precisamos de elementos. O prazo 
que a VISA propõe é razoável? Quais são os dados que serão apresentados 
para avaliar se há necessidade de mais ou menos prazo?”, questiona.

Thalita informou ainda que a discussão sobre alimentos trans, conduzida 
pela ANVISA, contou com importante contribuição da ANR e convidou a todos 
para participar da consulta pública sobre o tema que será aberta em breve.

O terceiro painel - “Como crescer com foco na qualidade” -, abordou 
os entraves para buscar o crescimento e a expansão sem deixar a desejar na 
excelência. Para Alessandro Pereira, diretor do Mania de Churrasco, a redução 
de custo não pode acontecer em detrimento da qualidade. “A qualidade deve 
vir em primeiro lugar. A excelência é característica de uma cultura forte que 
compartilha um objetivo primordial: o sonho de trabalhar duro e persistir para 
poder crescer”, comentou. 

A responsável técnica do Mania de Churrasco, Karine Mafra, defende que 
a preocupação com qualidade deve ir muito além das auditorias relacionadas 
aos requisitos da Vigilância Sanitária. “Buscamos trazer o que há de mais rígido 
dentro de todas as legislações para avaliarmos cada loja de forma normatizada. 
Nossos fornecedores também são auditados frequentemente com base em nossas 
ocorrências de reclamações, que nos ajudam a melhorar os processos”, conta.

Na opinião de Sergio Kuczynski, diretor do Restaurante Arábia e da ANR, 
muitas vezes não há uma percepção de valor adequada do produto. “Negociar 
com fornecedores às vezes pode ser muito difícil, porque existe uma disputa 
por preço e a gente quer oferecer um preço competitivo, é claro, mas também 
qualidade. Crescer e perder a qualidade não faz sentido para a gente, e já 
recusamos várias propostas que envolviam a perda da excelência”, observou.

Rodrigo Alves, diretor do Ponto Chic e da ANR, defendeu uma visão 
integral de negócio, orientada pela qualidade e excelência tanto nos produtos 

da MP 881 e a gestão de riscos sanitários”, ressaltou o presidente da ANR, Cris-
tiano Melles, durante a abertura do evento.

Melles também aproveitou para parabenizar a equipe do GT-Técnico da 
ANR, que teve o trabalho científico “Desafios para Garantir a Qualidade na Ofer-
ta de Alimento Seguro” aprovado para apresentação durante a 1ª Conferência 
Nacional de Vigilância Sanitária, marcada para acontecer de 6 a 8 de agosto, no 
Rio de Janeiro. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por 
meio da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoono-
ses da Prefeitura do Rio.

Alberto Lyra, diretor executivo da ANR, também ressaltou a importância do 
trabalho do GT-Tec e do evento para o Sistema Nacional de Vigilâncias Sanitárias. 
“Trata-se de um dia importante para debater pontos em comum e levar o que todos 
querem de melhor que é a qualidade e segurança alimentar ao consumidor”, disse.

Para Eliana Alvarenga, consultora técnica da ANR e idealizadora do Encovi-
sas, esta oitava edição foi a melhor entre todas as realizadas pela entidade. “O 
Encovisas é um evento de muita credibilidade e reconhecimento do setor regu-
lado. Muitos profissionais, que vieram pela primeira vez, ficaram impressionados 
com a alto nível das palestras e conteúdos apresentados”, afirmou.

Iniciativa da ANR, o ENCOVISAS foi realizado no Hotel Meliá Jardim Euro-
pa, em São Paulo, e reuniu cerca de 150 participantes entre responsáveis téc-
nicos, empresários e autoridades sanitárias de alimentos de diversas regiões do 
país. O encontro representa, além de um espaço para debates, uma importante 
oportunidade de confraternização, relacionamento e conversas diretas entre es-
ses públicos, aproximando o setor regulado dos órgãos regulatórios. O evento 
contou com patrocínio da Coca-Cola FEMSA, McDonald’s, NSF, Grupo Trigo, 
Grupo Ráscal e Ecolab. 

A seguir, você confere um resumo dos debates do dia. As apresen-
tações na íntegra podem ser solicitadas diretamente por e-mail para  
comunicacao@anrbrasil.org.br.

PAINÉIS DA MANHÃ

Riscos sanitários: novidades e boas práticas

O primeiro painel do dia - “Risco Sanitário em Estabelecimentos de Alimentos: 
A visão dos Órgãos Fiscalizadores e do Setor Regulado” -, contou com 

cinco palestras. As apresentações abordaram a definição de riscos sanitários, 
mudanças na classificação de riscos e dicas de como os estabelecimentos podem 
implementar boas práticas para garantir a qualidade dos alimentos. 

Elke Stedefeldt, professora da Universidade Federal de São Paulo e especialista 
em gestão de qualidade em alimentos explicou as diferenças entre perigo, risco e risco 
sanitário. Apesar de sutis, esses detalhes têm impactos distintos no dia a dia dos esta-
belecimentos.  “Quando trazemos para o conceito de risco a ameaça para a qualidade 
de vida de uma população; os prejuízos que podem ser causados; e o cenário social, 
econômico e político; eu estou falando de risco sanitário e de sua gestão”, disse.

A professora ainda dividiu com o público o resultado de pesquisa feita com 
manipuladores de alimentos sobre a interpretação deles quanto ao conceito 
de risco sanitários. Uma segunda frente do levantamento também ouviu os 
consumidores, descobrindo que a maior parte não notifica bares e restaurantes 
em caso de DTAs (doenças transmitidas por alimentos). Segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada dez pessoas no mundo fica 
doente após ingerir alimentos contaminados.

“Por mais que a gente evolua com tecnologia, números e capacitações, 
continuamos enfrentando esse tipo de problema”, afirmou o professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Tondo, segundo palestrante 
do dia. De acordo com o especialista, para evitar contaminações cruzadas, possíveis 
surtos e diminuir as DTAs, os serviços de alimentação precisam levar em conta 
algumas prioridades, sendo, nessa ordem, a portabilidade da água, o controle de 
tempo e temperatura dos alimentos, a higienização das superfícies onde esses 
produtos são manipulados, a higiene dos manipuladores e a matéria-prima. 

EXPERIÊNCIAS REGIONAIS
Na missão de proteger a saúde da população, a Subsecretaria de 

Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses vem promovendo 

ações voltadas para a transparência e a desburocratização de processos. Uma 
das recentes vitórias nesse sentido foi a aprovação, em dezembro de 2018, 
de um novo Código Sanitário. “Essa mudança foi muito positiva, mas, por 
mais que a gente atualize as legislações e as portarias, sempre vai aparecer 
algo que precisaremos estudar. É uma busca contínua pela melhoraria para 
ter um produto final com um mínimo de segurança”, explicou Fátima Esteves 
Dias, técnica da VISA Rio de Janeiro. 

A opinião de Fátima é compartilhada por Adeilza Ferraz, gerente da 
VISA de Jaboatão de Guararapes (PE). Em sua apresentação, a especialista 
também destacou a importância de cada órgão regional compreender sua 
própria realidade e buscar soluções adequadas para esse cenário. “Tínhamos, 
por exemplo, um índice muito grande de interdição de estabelecimentos 
na cidade. Tentamos entender quais eram os principais problemas – falta 
de higiene, contaminação cruzada e exposição prolongada da temperatura 
ambiente – para oferecer capacitação adequada. Com isso, diminuímos 
consideravelmente o índice de autuações”, afirmou. 

Fechando as apresentações, Raquel Bittencourt, superintendente de 
Vigilância em Saúde de Santa Catarina, colocou em debate a normatização 
51 da MP da Liberdade Econômica (881). O texto reclassificou as atividades 
de baixo risco, incluindo os estabelecimentos de alimentação. “Antigamente 
havia uma metralhadora regulatória, com diversas normas nacionais que os 
estados simplesmente reproduziam sem uma avaliação crítica. Hoje, a MP 
881 fala muito do impacto regulatório e os estados precisam aprender a 
fazer esse trabalho de análise para ter uma compreensão melhor sobre a 
viabilidade das normas”, pontou. 

Após as apresentações, o painel trouxe uma roda de debates com 
todos os especialistas, mediada por Eliana Alvarenga, consultora técnica 
da ANR e uma das idealizadoras do ENCOVISAS. Logo na sequência, a 
diretoria ofereceu um almoço aos palestrantes e demais autoridades, com 
a presença dos patrocinadores.

quanto nos serviços. “Somente aumentar o investimento com matéria-prima 
não é suficiente se não há a devida atenção com os processos. É necessário 
dedicar tempo e recursos em qualidade para conquistar crescimento 
independentemente dos ciclos econômicos”, afirmou. 

No 4º e último painel - “O desafio das redes de alimentação para adequar 
procedimentos obrigatórios exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores em 
diferentes praças” -, apresentado por Marcella Baccan, membro do GT-Tec 
da ANR, tratou das dificuldades enfrentadas pelos regulados na adequação de 
metodologia e processos. A profissional apresentou um quadro resumo com as 
diferentes exigências das legislações em vários pontos do país. “Os registros 
obrigatórios variam de acordo com as cidades e municípios, como histórico 
de reclamações e controles de temperatura. A periodicidade também muda 
conforme a legislação local, incluindo aspectos de controle como a qualidade da 
água, frequência de limpeza, notificações e denúncias, processos administrativos, 
divulgação do status da fiscalização e até os prazos de retorno”, destacou.

Tatiana Almeida Valvassoura, da COVISA SP, apontou que uma das 
grandes dificuldades do setor é o vasto número de legislações existentes, 
tanto em nível estadual e municipal quanto nacional. “Tomo muito cuidado 
para não fazer papel de consultora ou responsável técnica. Apenas oriento de 
acordo com a legislação”, disse. 

Na opinião de Paula Marques Rivas, chefe da VISA – Porto Alegre, apesar 
do olhar clínico dos agentes de órgãos reguladores, as visitas de fiscalização 
devem ser feitas de maneira eficaz visando a evolução do setor como um todo. 
“É muito difícil entrar em um estabelecimento e apontar o que está de errado. 
A abordagem da crítica deve ser feita com prudência, já que a relação entre os 
fiscalizadores e fiscalizados necessita de bastante cuidado”, afirma. 

O debate contou ainda com a presença de Wanda Fornaciari Augusto, 
chefe substituta de Posto Aeroportuário da Anvisa – Aeroporto de Guarulhos. 
Segundo ela, os aeroportos passam por fiscalização municipal e federal, que é 
mais abrangente, e trata de forma mais genérica alguns aspectos da segurança 
alimentar. “Há mais de 155 estabelecimentos no Aeroporto de Guarulhos, o que 
representa um desafio para a gente a parte de consolidação de legislação”, disse.

Após as apresentações, houve sorteios de jantares e lanches, com vouchers 
do patrocinador Ráscal/Cortés.

TEMOS TRABALHADO MUITO 
FORTEMENTE A NORMATIZAÇÃO. FIZEMOS 

A CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E 
ESTAMOS CONVERSANDO COM NOSSOS

 PARCEIROS, COM OS DEMAIS MUNICÍPIOS
 E COM O SETOR REGULADO PARA 

ALINHAR DIVERSOS PONTOS.

COM O ENCOVISAS, A ANR TRAZ
A OPORTUNIDADE DE DISCUSSÃO 

ENTRE OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO 
E O SETOR REGULADO SOBRE

COMO ESTÃO SENDO APLICADAS 
AS NORMAS NA ROTINA DOS 
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.

Adeilza Ferraz 
Gerente da VISA de Jaboatão  

de Guararapes

Edmilson Silva Diniz Filho 
superintendente da Vigilância Sanitária 

do Estado do Maranhão

PRECISAMOS FOCAR 
NO RISCO SANITÁRIO SEMPRE 

PENSANDO NO CENÁRIO SOCIAL, 
ECONÔMICO E POLÍTICO EM

QUE ELE OCORRE.

VAMOS DESESTIMULAR OS
ÓLEOS E GORDURAS PARCIALMENTE 

HIDROGENADAS, QUE SÃO
A PRINCIPAL FONTE DOS ÁCIDOS

GRAXOS TRANS INDUSTRIAIS.

NÃO EXISTE
SEGURANÇA

ALIMENTAR SEM 
A SEGURANÇA

DOS ALIMENTOS.

Elke Stedefeldt 
professora da Universidade  

Federal de São Paulo

Thalita Antony de Souza Lima 
gerente-geral de alimentos  

da ANVISA

Eduardo Tondo 
professor da Universidade Federal  

do Rio Grande do Sul

NÓS TEMOS AGORA, COM ESSE
MOVIMENTO DE SIMPLIFICAÇÃO, UMA
IMPOSIÇÃO MUITO GRANDE DO SETOR

PÚBLICO DE SE ARTICULAR COM TODAS 
AS ÁREAS INTERESSADAS.

O DESAFIO NESSA ARTICULAÇÃO
ESTÁ EM ADMINISTRAR

INTERESSES E CONFLITOS.

O RT PRECISA ENCONTRAR NAS
 LEGISLAÇÕES, DE ACORDO COM A REALIDADE 

DO SEU RESTAURANTE E DA SUA REGIÃO, O 
QUE MAIS SE ENQUADRA AO ESTABELECIMENTO 

PARA SE ADAPTAR E MINIMIZAR, DE FATO,
 AS CHANCES DE QUE PERIGOS 

VIREM RISCOS PARA QUEM FAZ OU 
CONSOME OS ALIMENTOS.

Raquel Bittencourt 
Superintendente de Vigilância em 

Saúde de Santa Catarina

Fátima Esteves Dias 
Técnica da VISA  
Rio de Janeiro

É um momento fundamental dada 
às mudanças que acontecem, 

tanto as tecnológicas, como as de 
normativas legais. Um encontro 

como esse só agrega ao nosso dia 
a dia, em termos de conhecimento 
e trocas, tanto com o setor que a 

gente fiscaliza quanto 
com os colegas de outros estados.

É muito interessante saber a 
visão dos órgãos reguladores, 
entender o que eles cobram. 
Também acho esse espaço 

importante para me atualizar 
e me reciclar.

Para nós é extremamente 
importante entender quais as reais 
necessidades do consumidor, qual 
a proposta colocada pelo regulado 
para atender a essas necessidades 

e como podemos fazer nosso 
trabalho nas duas visões, tanto do 

regulado quanto do consumido.   

Às vezes o órgão tem somente a 
visão da teoria. Não há a vivência 

da prática, apesar da rotina de 
fiscalização. Como um espaço que 

vai ser fiscalizado, temos outra 
visão. Aqui conseguimos trocar 

esses papeis e ter um  
norte importante para 

ambos os lados.

Para nós, que trabalhamos nessa 
parte externa de consultoria para 
restaurantes, este evento é muito 
importante porque saímos daqui 
com novos conhecimentos para 
aplicar nos estabelecimentos. 

Obtemos mais informações e nos 
tornamos mais qualificados.

O mais importante deste evento para 
nós é conseguir saber o que está 
acontecendo na ponta. Entender 
o que está sendo discutido, quais 

são os problemas, o que está sendo 
enfrentado pelos diversos atores desse 
setor, seja por quem regula, seja quem 

trabalha na área de alimentos.”

O ENCOVISAS ajuda a estreitar os 
diálogos com órgãos sanitários, trazendo 
temas atuais, dúvidas e tendências no 

mercado de food service. Para nós é um 
ótimo momento para atualização

 e troca de experiências com 
colegas do setor.

Em minha opinião, a vigilância 
está mudando a visão. O órgão 

regulador, desde que eu comecei 
a frequentar esse evento, 

começou a abrir espaço para 
colocarmos nossa opinião. Antes 

era tudo imposto, mas houve 
essa mudança muito benéfica 

de postura.

Renata Fonseca
gerente geral de inspeção e 

fiscalização sanitária da ANVISA

Vivian Gushiken
coordenadora de qualidade do Outback

Denise Martins
Consultora da China House

Gilmara Macedo
VISA Salvador

Cristina Tomé
RT do Praça São Lourenço

Angela Ferreira
VISA Belo Horizonte

Raquel Negri
RT do Gendai 

Juliana Mello
Angela Hara Consultoria 

ENCOVISAS: público lotou auditório do evento em São Paulo

Painel da manhã debateu conceito de riscos sanitários

Painéis da tarde trouxeram desafios das grandes redes e cases de sucesso
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