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ABIA/DETEC/E-142/16 

São Paulo, 03/06/2016 

 

REF.: ROTULAGEM NUTRICIONAL – Proposta Setor Produtivo  

 

Prezada Senhora, 

 

A ABIA - Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - Órgão Técnico Consultivo do 

Poder Público, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.478, 11º andar, São Paulo, SP, 

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.584.620/0001-47 e demais Entidades subscritas 

representantes do Setor produtivo, vem em nome de suas associadas, respeitosamente, à 

presença de Vossa Senhoria, apresentar, conforme cronograma acordado pelo documento de 

trabalho DT 3/16 e durante a VI Reunião do GT ANVISA de Rotulagem Nutricional (06 e 

07/04/2016), a Proposta de Modelo de Rotulagem Nutricional do Setor produtivo, o que se faz 

por meio do anexo abaixo. 

 

Ressaltamos que, devido à complexidade do tema, não foi possível exaurir as discussões 

internas, as quais inclusive estão em fase de realização de exercícios práticos de aplicação 

entre as empresas associadas. Assim, até o presente momento foi possível alcançar  uma 

proposta inicial que ainda necessita de alguns aprimoramentos para discussão conjunta.  

 

Em caráter complementar, ainda informamos que, a Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP está desenvolvendo uma revisão bibliográfica/sistemática de trabalhos/artigos que 

tratam sobre rotulagem nutricional, para verificar o panorama sobre o uso de modelos de 

rotulagem frontal. Este trabalho deverá ser finalizado em aproximadamente dois meses. 

 

 

 
Ilma. Senhora 
Thalita Antony de Souza Lima 
Gerência Geral de Alimentos 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
Ministério da Saúde 
SIA, Trecho 5, Área Especial 57 
CEP: 71.205-050 – Brasília – DF 
 
C/C: Antônia Maria de Aquino – ANVISA 

Rodrigo Vargas - ANVISA 
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Ainda, entendemos importante reiterar o posicionamento emitido ao Documento de Trabalho 

nº 3, para reflexão sobre o âmbito de aplicação da regulamentação sobre declaração de 

nutrientes e informação nutricional suplementar, em especial os suplementos alimentares e 

alimentos para fins especiais. 

 
Certos da melhor atenção ao tema, ficamos à disposição para os esclarecimentos necessários. 

 

Cordialmente, 

 

 

ABIA – Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 

 

ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres  

 

CNI – Confederação Nacional da Indústria 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO/SUSTENTAÇÃO 

Em 05/06/2014, foi publicada a Portaria nº 949/14, que instituiu Grupo de Trabalho no 

âmbito da ANVISA com o objetivo de auxiliar na elaboração de propostas regulatórias 

relacionadas à rotulagem nutricional de alimentos, no qual o setor produtivo foi 

representado pela ABIA, ABIAD e CNI. 

No âmbito deste GT, foi definido que a rotulagem nutricional é a descrição padronizada 

das propriedades nutricionais do alimento, que engloba: (a) a declaração de nutrientes, 

que é destinada a informar o consumidor sobre o conteúdo nutricional do alimento; e (b) a 

informação nutricional suplementar, que é destinada a aumentar o entendimento do 

consumidor sobre o valor nutricional do alimento e auxiliá-lo na interpretação da 

declaração de nutrientes. 

Tal definição de rotulagem nutricional está alinhada com o CODEX, entretanto o conceito 

já adotado pela legislação nacional vigente se encontra adequado, uma vez que o mesmo 

compreende a informação aos consumidores sobre as propriedades nutricionais de um 

alimento. Ocorre que, atualmente no Brasil, o objetivo não é totalmente alcançado uma 

vez que a eficácia da rotulagem nutricional no mundo reside em grande parte na 

existência de um público educado e motivado para fazer escolhas saudáveis. Neste 

sentido, há oportunidades para melhoria, tanto da rotulagem nutricional em si quanto de 

aspectos relacionados à educação nutricional para a população, dada à complexidade 

inerente da informação, em função de seu caráter técnico. 

Ademais, se faz importante ressaltar que, apesar da conclusão do Grupo de Trabalho 

sobre o alcance da rotulagem nutricional, entendemos que a mesma não tem como 

principal objetivo modificar o perfil nutricional de alimentos, e sim informar o consumidor 

de forma clara para uma escolha consciente. Neste sentido, é que a indústria tem 

preocupação de contribuir com a saúde pública, aprimorando o perfil nutricional de seus 

produtos de forma voluntária, como por exemplo, os trabalhos desenvolvidos no âmbito 

do acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde. 
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Referenciando o artigo científico “A informação nutricional na rotulagem obrigatória dos 

alimentos no Brasil: percepções sobre fatores motivadores e dificultadores de sua leitura e 

compreensão. Resultados de um estudo exploratório com grupos focais” das 

pesquisadoras Amanda Martins Poldi da Silva e Maria Helena Senger (2014)1 embora a 

informação nutricional obrigatória precise ser aprimorada, conforme demonstram 

trabalhos científicos, há medidas que precisam ser consolidadas, especialmente no 

campo da educação da população, de forma massiva e integrada entre todos os atores da 

sociedade. 

No entanto, é importante que se leve em conta também que a rotulagem nutricional no 

Brasil tem um histórico de mais de 10 anos de existência e, por mais que se reconheça 

que há oportunidades para seu aprimoramento, o que é bastante saudável, também é 

importante reconhecer que já existe algum entendimento e utilização por parte da 

população. 

Pesquisa encomendada ao IBOPE pela FIESP para o trabalho Food Trends 20202, 

realizada no 1º semestre/2010, revela que 23% dos consumidores leem os rótulos dos 

alimentos, enquanto 30% informaram que “às vezes” leem os rótulos, 16% “raramente” e 

30% “nunca” lê. 

Dentre os consumidores que leem os rótulos, as informações mais procuradas são 

calorias (52% dos consumidores), seguida de gorduras (39%), colesterol (29%), açúcar 

(27%), proteína (25%), acidulantes/conservantes (22%), carboidrato (22%), glúten (10%) 

e sódio (8%). Ou seja, os consumidores mostram já adotar um comportamento de leitura 

da rotulagem nutricional. 

Podemos não ter atingido ainda o grau de entendimento ideal para o fim a que a 

rotulagem nutricional se propõe, mas também não estamos partindo do zero – em graus 

                                       
1 http://www.abia.org.br/ftp/ArtigoAmandaPoldi_e_Maria_Helena_Senger.pdf  
2 http://www.brasilfoodtrends.com.br/brasil_food_trends/files/publication.pdf  
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distintos, as diferentes parcelas da população já entendem, utilizam ou reconhecem a 

informação nutricional de alguma forma. 

A rotulagem suplementar é uma ferramenta que pode auxiliar a exposição das 

informações nutricionais aos consumidores, entretanto não substitui iniciativas de 

educação dos consumidores. No entanto, a depender do modelo a ser adotado, por 

exemplo, chamando atenção para apenas alguns nutrientes do produto, sem considerar o 

valor nutritivo do alimento como um todo, dentro de uma dieta equilibrada ou classificar o 

alimento considerando seu grau de processamento, pode induzir escolhas equivocadas 

de compra pelo consumidor se apenas for considerado os alertas negativos do rótulo do 

produto e não levar em conta todas as suas propriedades nutricionais. 

Isso porque, conforme acima citado, não existe alimento bom ou ruim, mas sim dietas 

adequadas ou não. Daí não ser possível avaliar um alimento isoladamente, sem inseri-lo 

no contexto da alimentação diária e hábitos de vida saudáveis. Ter uma alimentação 

saudável significa comer com moderação todos os tipos de alimentos. 

As recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, relativas à diminuição da 

ingestão de nutrientes como açúcares livres, sal (sódio) e gorduras, referem-se sempre à 

dieta e não ao alimento individualmente considerado. 

Hábitos alimentares saudáveis só podem ser obtidos através do conhecimento dos 

conceitos de variedade, equilíbrio e moderação – educação alimentar – que permitam aos 

consumidores fazer escolhas corretas. A simples inserção de advertências ou ilustrações 

que qualifiquem isoladamente nutrientes nos alimentos, ao invés de informar ou educar, 

pode confundir e desinformar o consumidor. 
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2. PROPOSTA DE MODELO DE ROTULAGEM NUTRICIONAL 

Após as percepções extraídas das discussões ocorridas no âmbito do Grupo de Trabalho 

de Rotulagem Nutricional, apresentamos a seguir os delineamentos alcançados até o 

momento para aperfeiçoamento da rotulagem nutricional atual dos produtos: 

 
2.1. Declaração Nutrientes - Tabela Nutricional 

Os critérios atuais para a tabela nutricional são adequados e alinhados com referências 

internacionais reconhecidas.  

Nesta linha, no que tange os nutrientes de declaração obrigatória, apenas recomendamos 

a adição dos açúcares totais abaixo dos carboidratos. 

Importante ressaltar que, corroboramos com a declaração de açúcares totais e não de 

açúcares adicionados, uma vez que o organismo humano não diferencia açúcares totais 

dos adicionados na resposta fisiológica. A estrutura dos açúcares, adicionados ou não, 

são as mesmas e, portanto, são metabolizados da mesma forma no organismo. 

Além disso, a rotulagem de açúcares adicionados pode levar a interpretações 

equivocadas por parte do consumidor, no sentido de que os açúcares adicionados são 

mais calóricos ou diferem dos açúcares intrínsecos ao alimento. Isso iria contra iniciativas 

que a indústria possui perante a sociedade, que é de contribuir com a educação, 

fornecendo informações claras a respeito do balanceamento do consumo e gasto de 

calorias. Por exemplo, muitos produtos, como os a base de frutas (frutas enlatadas, 

sucos, etc.) possuem quantidade significativa de açúcar intrínseco e, se fossem rotulados 

apenas os açúcares adicionados, a quantidade de açúcares do produto poderiam ser 

distorcidas, contribuindo com o engano ao consumidor. 

Com relação à base de expressão das informações sobre os nutrientes na tabela 

nutricional, propomos que a mesma seja realizada mandatoriamente na base de 100g, a 

fim de permitir a comparação entre produtos pelo consumidor, fato este demonstrado por 

estudos e entendimento do grupo de trabalho como relevante para melhor utilização e 
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entendimento da rotulagem nutricional pelos consumidores. Entretanto, de forma 

complementar e opcional, a declaração poderia ser feita por porção e com aposição do 

%VD. 

Importante destacar que a nossa proposta contempla itens que não devem ser analisados 

isoladamente, ou seja, os mesmos devem ser considerados de maneira conjunta: 

declaração da tabela nutricional por 100g (mandatório) e rotulagem nutricional 

suplementar por porção, conforme passaremos a discorrer no item subsequente. 

Abaixo, exemplificamos a proposta de modelo de tabela nutricional, bem como seu 

modelo linear: 

 

 Exemplo de informação nutricional mandatória: 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Quantidade por 100 g 

Valor energético 100 kcal = 420 kJ 
Carboidratos 7,9 g, dos quais: 

Açúcares totais 0 g 
Proteínas 1,1 g 

Gorduras totais 6,8 g 
Gorduras saturadas 2,8 g 

Gorduras trans 0 g 
Fibra alimentar 1,4 g 

Sódio 87 mg 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR 100 g: Valor energético 100 kcal = 420 
kJ; Carboidratos 7,9 g, dos quais Açúcares totais 0 g; Proteínas 1,1 g; Gorduras 
totais 6,8 g; Gorduras saturadas 2,8 g; Gorduras trans 0 g; Fibra alimentar 1,4 
g; Sódio 87 mg  
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 Exemplo de informação nutricional opcional: 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Quantidade por 100 g Quantidade por 
porção (25 g) % VD* 

Valor energético 100 kcal = 420 
kJ 25 kcal = 105 kJ 1% 

Carboidratos 7,9 g, dos 
quais: 2 g, dos quais: 1% 

Açúcares totais 0 g 0 g - 
Proteínas 1,1 g 0 g 0% 

Gorduras totais 6,8 g 1,7 g 3% 
Gorduras saturadas 2,8 g 0,7 g 3% 

Gorduras trans 0 g 0 g ** 
Fibra alimentar 1,4 g 0 g 0% 

Sódio 87 mg 22 mg 1% 
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 

8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 
suas necessidades energéticas. 
** Valor diário não estabelecido. 

 
 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR POR 100 g: Valor energético 100 kcal = 
420 kJ; Carboidratos 7,9 g, dos quais: Açúcares totais 0 g (**); Proteínas 1,1 
g; Gorduras totais 6,8 g; Gorduras saturadas 2,8 g; Gorduras trans 0 g; Fibra 
alimentar 1,4 g; Sódio 87 mg POR PORÇÃO 25 g: Valor energético 25 kcal = 
105 kJ (1 %VD); Carboidratos 2 g (1 %VD), dos quais: Açúcares totais 0 g 
(**); Proteínas 0 g (0 %VD); Gorduras totais 1,7 g (3 %VD); Gorduras 
saturadas 0,7 g (3 %VD); Gorduras trans 0 g (**); Fibra alimentar 0 g (0 
%VD); Sódio 22 mg (1 %VD). *Valores Diários com base em uma dieta de 
2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários de Referência 
não estabelecidos. 
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2.2. Rotulagem Nutricional Suplementar 

Embora se possa considerar que padronizar a informação nutricional na base de 100g 

permita uma comparação mais fácil entre os alimentos, tal abordagem se distancia de 

diversas porções realmente consumidas e/ou recomendadas e também pode não refletir o 

aporte de nutrientes e calorias finais entregues ao consumidor, em especial para aqueles 

produtos cuja porção de referência seja muito distante dessa base.  

Entretanto, a declaração por porção deixa clara a quantidade de cada nutriente que a 

pessoa deveria estar consumindo em cada ocasião de consumo, com a finalidade de 

promover uma alimentação saudável.  

Sendo assim e considerando que a declaração da tabela nutricional já estará na base de 

100g para permitir a comparação pretendida sugerimos como modelo de rotulagem 

nutricional suplementar um sistema de ícones gráficos no painel principal, onde as 

informações nutricionais devem ser expressas por porção e com aposição do percentual 

do Valor Diário (%VD) para o valor calórico e para os principais nutrientes relacionados 

com as doenças crônicas não transmissíveis, de acordo com o Dietary Guidelines for 

Americans 2015-2020 – Eighth edition3, os quais devem ter seus consumos limitados, 

sendo eles: açúcares totais, gorduras saturadas, sódio.  

 

Com o intuito de esclarecimento ao consumidor propomos que complementarmente, no 

painel principal e próxima à rotulagem suplementar, seja aposta a informação sobre a 

quantidade de porções presentes na embalagem, tal como no exemplo abaixo: 

                                       
3 http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/ 
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Figura 1 – Exemplo de rotulagem suplementar 

Ressaltamos ainda que, a indicação do número de porções deverá ser feita em números 

inteiros, com arredondamento matemático, de acordo com o critério utilizado na RDC nº 

360/03. No caso de valores de porções resultando em números não inteiros, entendemos 

que a expressão “aproximadamente” ou similares deve ser utilizada. 

Reconhece-se que os critérios atuais para definição do tamanho da porção de referência 

na legislação nem sempre refletem a quantidade de fato ingerida pelo consumidor. Com 

intuito de aprimorar o tamanho da porção de acordo com o que de fato é consumido, o 

setor produtivo propõe a revisão das porções constantes da Resolução RDC nº359/03 e 

informa que já está iniciando trabalho interno para posterior apresentação de propostas 

para discussão sobre a temática. 

Ainda lembramos que, a Resolução RDC 54/12, prevê os claims por porção e deve ser 

considerada a porção de venda e a porção da Resolução RDC 359/2003, garantindo 

assim o atendimento no critério mais rígido e coibindo a possível mudança de porção para 

atender o claim. 

Além disso, conforme o documento de Perguntas e Respostas sobre Informação 

Nutricional Complementar, disponível no site da ANVISA, o alinhamento dos critérios 

utilizados na regulamentação da INC deve ser feito de acordo com aqueles estabelecidos 

para declaração obrigatória dos nutrientes.  Portanto, para a melhor compreensão da 
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declaração nutricional complementar, a mesma deveria estar consonante com a 

informação nutricional declarada no rótulo.  

Ademais, quando os critérios para uso de INC eram calculados com base em 100 g ou ml, 

um alimento com elevado percentual de um nutriente poderia destacar sua presença 

mesmo se consumido em pequenas quantidades. Isso significa que em alguns casos o 

consumidor poderia consumir um alimento fonte de determinado nutriente, mas não 

ingerir uma quantidade significativa desse nutriente. Agora, com os critérios sendo 

calculados com base na porção do alimento, é mais difícil que essa situação ocorra. 

Portanto, na ocasião da discussão do Regulamento, concluiu-se que a expressão mais 

adequada para a INC deveria ser por meio da porção de consumo.  

No que tange o percentual do Valor Diário (%VD), a despeito de membros do Grupo de 

Trabalho de Rotulagem Nutricional se posicionarem sobre a não compreensão e 

utilização adequadas pelos consumidores, entende-se que o mesmo pode ser viabilizado 

como uma ferramenta para a escolha de alimentos, uma vez que ele fornece uma visão 

geral das características nutricionais do produto. 

O %VD deveria ser mais bem explicado para sua adequada utilização, neste sentido, 

ressaltamos a importância da educação para esclarecimento do consumidor de seu 

significado e uso como ferramenta para escolha de alimentos. Como exemplo, temos uma 

referência canadense que destaca a importância da apresentação do %VD na rotulagem 

nutricional e como utiliza-lo: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/cons/dv-

vq/index-eng.php. 

 
2.3. Exceções 

Realizando exercícios práticos de aplicabilidade do modelo de rotulagem proposto, 

detectou-se que para alguns alimentos a porção atualmente praticada por meio da 

Resolução RDC nº 359/03 não reflete a realidade de consumo do produto por cada 

ocasião. 
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Por este motivo, conforme exposto anteriormente, o setor produtivo reitera a revisão das 

porções estabelecidas pela legislação vigente e informa que já está iniciando os trabalhos 

internos para alcançar propostas a respeito.  

Para os temperos, de acordo com a RDC nº 359/03, a porção é definida como 5 g de 

produto. Entretanto, tendo em vista que este não é consumido como vendido, e sim 

utilizado em preparações, esta porção deveria ser reduzida para 1g, considerando que o 

teor nutricional do tempero é diluído durante o preparo das refeições que servirão mais de 

uma pessoa (exemplo: 500 g de carne, 1 xícara e meia de arroz). 

Para as balas, de acordo com a RDC nº 359/03, a porção de consumo é definida como 

20 g, o que de fato não reflete o real consumo, tendo em vista que há uma variação 

grande entre os diferentes tipos e tamanhos de balas (balas duras, balas de goma, 

pastilhas, micro pastilhas, etc.). Considerando que as balas são de consumo unitário e 

partindo-se do pressuposto que constaria próximo ao sistema de ícones gráficos, o 

número de porções por embalagem, entendemos como pertinente a alteração da porção 

para 1 unidade. 

Entretanto, caso a priori não seja possível a revisão das porções ora regulamentadas por 

meio da Resolução RDC nº 359/03, alternativamente para o caso dos temperos a 

declaração da rotulagem suplementar poderia ser complementada com frases 

explicativas, além de dicas e sugestões sobre o modo de preparo, como por exemplo: 

 Cada porção de X g prepara X refeições 

 Use 1 sachê (X g) para X porções 

 Uma porção de X g prepara pratos 

 1 sachê = 1 xícara e meia de arroz 

 1 sachê prepara 500 g de carne 

 1 cubo refoga X g de legumes 

 1 cubo = X mL ou X kg de alimento 

 1 colher de chá tempera X g de carne. 
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Para o caso das balas, entendemos que a declaração da rotulagem suplementar poderia 

ser permitida por unidade. 

Ainda no que tange as exceções, entendemos pertinente que as embalagens 
secundárias com acondicionamento múltiplos de embalagens individuais de um 
mesmo produto contemplem a declaração nutricional refletindo o conteúdo da 

declaração da embalagem primária. 

De maneira geral, os alimentos dispensados da declaração nutricional obrigatória, como, 

por exemplo, os alimentos para fins especiais e os suplementos alimentares estão 

excluídos da aplicação desses sistemas. Outras exceções podem ser aplicadas conforme 

as características específicas de cada sistema, como para aditivos e coadjuvantes, 

produtos para fins industriais, especiarias e ervas aromáticas, café, espécies vegetais 

para chás, bebidas alcoólicas, água, gelo e vinagre, conforme consta da resposta do setor 

produtivo para o documento de trabalho DT 3/16.  

Por fim, vale ressaltar que continuamos trabalhando para detectar se ainda há alimentos 

que possam encontrar dificuldades em atender o modelo ora proposto, principalmente 

aqueles que necessitam de preparo. 

2.4. Embalagens Pequenas 

Quando do delineamento do modelo de rotulagem nutricional ora apresentado, foi 

detectado que para o caso das embalagens pequenas, isto é, aquelas cuja superfície 

visível para rotulagem seja menor ou igual 100 cm², de acordo com o disposto na 

Resolução RDC nº360/03, a informação nutricional não é obrigatória.  

Entretanto, continuamos internamente estudando a melhor alternativa para essas 

embalagens em função da proposta ora realizada. Infelizmente não foi possível alcançar 

alinhamento em relação a esta questão, que pudesse melhor endereçar as dificuldades 

inerentes, para a qual, inclusive, entende-se importante o aprofundamento da discussão 
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para delineamento de proposta concreta, até mesmo conjuntamente para encontrar a 

melhor solução.  

3. EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

Conforme anteriormente exposto, a educação nutricional é fundamental para aprimorar o 

entendimento da população quanto à rotulagem nutricional, sua utilidade e forma de 

comunicação, ação esta que o setor se propõe a estar engajado. 

Para tanto, é de extrema necessidade o desenvolvimento de campanhas de educação 

nutricional para atender pontos complementares da proposta de modelo de rotulagem 

nutricional, os quais inclusive podem ser mais bem endereçados através dos resultados 

da pesquisa comparativa de modelos pretendida pela ANVISA. 

Nessa oportunidade, podemos citar, para fomentar discussões conjuntas posteriores, os 

seguintes exemplos de ações nesta área, a saber: 

 Criação de site exclusivo com informações sobre leitura de rótulo, a ser divulgado 

tanto em iniciativas do governo quanto da indústria; 

 Elaboração de programa inserido nas mídias sociais e presente nos sites das 

empresas do setor, veiculando esclarecimentos básicos sobre rotulagem de 

alimentos e nutrição. 

  
 


