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Reunião da Rede da Indústria sobre rotulagem nutricional frontal 

 
09 de outubro de 2017 | 14h00 – 15h30 

Confederação Nacional da Indústria – CNI | Brasília-DF/ São Paulo-SP 
 

 
PRINCIPAIS TÓPICOS 

• Apresentação do andamento das ações definidas na última reunião; 
• Definição de novas ações com foco em: Executivo e Congresso Nacional. 

 
RELATÓRIO 
 

Foi realizada na segunda-feira (09/10) mais uma reunião da rede da indústria sobre rotulagem 

nutricional coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A ABIAD estava representada na 

ocasião pela Gerente Executiva Gislene Cardozo e pela consultora da BMJ Verônica Prates. A reunião foi 

coordenada pelo gerente executivo de Relacionamento com o Poder Executivo da CNI, Pablo Cesário, 

quem listou as atividades que haviam sido acordadas para tratarmos das atualizações. Seguem os pontos 

tratados: 

 

1. Pesquisa: a Mariângela da CNI está coordenando os trabalhos para a realização da pesquisa 

nacional sobre rotulagem nutricional junto ao Ibope. As atividades começam na próxima semana, com os 

grupos focais, e a expectativa em termos de prazo é que a indústria tenha os resultados até 15 de 

novembro. Foi definido que embora o foco da pesquisa seja a validação do modelo proposto pela 

indústria, incluirá também no seu escopo questões comparando os dois modelos. Foram definidos os 

produtos que serão usados como base: biscoito recheado, margarina, iogurte e refrigerante, sem 

qualquer alusão aos produtos reais. Até esta reunião, no entanto, ainda não tinha sido atingido o valor 

total do custo da pesquisa em contribuições das entidades.   

 

2. Estudo de impacto econômico: a ABIA encaminhou a todos na semana anterior um levantamento 

que fez do impacto econômico da adoção do modelo de alertas no rótulo no Chile junto às associadas 

(aprox. 10 empresas). Houve consenso entre os participantes da reunião que é necessário contratar um 
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estudo adaptado para a realidade brasileira, principalmente como foco na comunicação com o Governo. 

Próximos passos: o departamento econômico da ABIA coordenará com o departamento econômico da 

CNI para definir o escopo do estudo e pedir orçamento os fornecedores (Tendências, LCA, FGV, USP).  

 

3. Congresso Nacional: A CNI recebeu a listagem dos projetos de lei de interesse da entidade 

referentes ao tema e consolidou em uma planilha, mas ainda falta o posicionamento sobre diversos 

projetos. Próximos passos: as entidades devem encaminhar notas técnicas sobre os projetos de maior 

relevância com seus posicionamentos.  

a. PL 5522/2016 (rotulagem nutricional por semáforo): foi comentado que embora o 

substitutivo apresentado na CDC na segunda-feira (25) seja menos positivo ao setor, não 

seria produtivo tentar alterá-lo. Assim, ficou definido que o setor aguardaria sua 

aprovação na CDC para atuar na próxima comissão – a CDEICS – e pensar em uma 

estratégia reativa para a CSSF, a última comissão de mérito a analisar o projeto na 

Câmara e uma comissão normalmente mais hostil à indústria. (Obs.: a Deputada Maria 

Helena apresentou novo substitutivo – apoiando o modelo chileno – no mesmo dia da 

reunião da Rede, o que não foi discutido na ocasião. Assim, esta estratégia deverá ser 

revista com urgência).  

b. O PL 489/2008 (rotulagem nutricional por semáforo), que tramita no Senado, não foi 

discutido na ocasião. É preciso elaborar também uma estratégia neste sentido.   

 

4. Plano de comunicação: a despeito do que foi comunicado anteriormente, não houve atividades 

de preparação para o dia 16/10, dia mundial da alimentação, em São Paulo ou em Brasília. A ABIA está 

organizando, com a agência de comunicação BM, um evento voltado para jornalistas e influenciados para 

dia 18/10 em São Paulo, com cerca de 60 participantes previstos. O evento incluirá palestras da SBAN e 

ITAL além da apresentação da proposta de rotulagem do setor.  No mesmo dia, a ABIA lançará a 

campanha no Facebook. A ABIR informou que também tem feito trabalho de aproximação com jornalistas 

e incluiu o tema em comunicações do diretor executivo. No mais, o setor tentará emplacar um artigo na 

próxima semana, a CNI realizará reunião com os sindicatos entre os dias 09 e 10 de novembro, em Brasília, 

e convida as entidades para participarem e apresentarem o modelo (ABIA e ABIR já se prontificaram) e a 

CNI incluirá o tema em um dos vídeos institucionais (sobre o impacto da indústria na vida das pessoas, 
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com foco em saúde).  Próximos passos: As entidades e empresas podem indicar porta-vozes do setor em 

Brasília e em São Paulo e embaixadores (pessoas de outras áreas que possam falar pelo setor, como 

acadêmicos por exemplo); e o comitê de comunicação deverá circular o Q&A atualizado para o dia 16/10.  

 

5. Documento de contestação: a ABIA coordenou a elaboração/ consolidação de documento de 

contestação ao relatório final do GT de rotulagem da Anvisa. A Daniela da ABIA informou que o 

documento já foi enviado para a Anvisa e irão compartilhar novamente com a Rede.  

 

6. Engajamento de STK do Executivo: ficou determinado na reunião anterior que serão engajados 

no tema os ministros das seguintes pastas: Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério da 

Agricultura (MAPA), o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e o Ministério da Saúde (MS), 

além da Diretoria da Anvisa e a Casa Civil. Nesta reunião, citaram também o Ministério da Educação. 

Deverão organizar uma rodada de alinhamento em São Paulo na semana de 23 de outubro, porém não 

houve avanço neste tema. Próximos passos: a CNI centralizará os pedidos de reunião. As entidades e 

empresas deverão indicar participação. O comitê de comunicação irá preparar o material de briefing dos 

executivos. 

 

7. Próxima reunião: a confirmar. Após dia 18/10.  

  

 
 

Barral M Jorge 
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