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Reunião da Rede da Indústria sobre rotulagem 

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

19 de setembro de 2017  

 

PRINCIPAIS TÓPICOS 

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

(Mercosul). 

 
RELATÓRIO 
 
Foi realizada nesta terça-feira (19/9) mais uma reunião da rede da indústria coordenada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) para alinhar as ações com relação ao novo modelo de 

rotulagem nutricional frontal a ser adotado no Brasil.  

Participaram: ABIA, ÚNICA, Viva Lácteos, ABIR, Sindicarne, ABICAB, ABIAM, ABRAS, Danone, Coca-Cola e 

Ajinomoto. 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 anteriormente para então 

apresentarem as 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. Foram apresentadas as propostas de metodologia 

e valores para a realização da pesquisa. A sugestão da CNI é que sejam realizadas uma pesquisa 

quantitativa com cerca de 2.000 participantes e 20 perguntas, e uma pesquisa qualitativa (com cerca de 

8 grupos temáticos) combinada à análise semiótica. A pesquisa seria realizada em São Paulo e mais uma 

cidade, provavelmente no Nordeste, a definir, e foi orçada em aproximadamente R$400mil. A 

expectativa em termos de prazo é que a indústria tenha os resultados até o final de outubro/ início de 

novembro – a depender do período necessário para concluir a contratação e definir o escopo da 
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pesquisa. Tendo concluído estas etapas, será avaliada a possibilidade de realizar também uma pesquisa 

experimental, mais complexa, em 2018, com vistas a apresentar resultados mais robustos sobre 

mudanças de comportamento e impacto nos padrões de consumo e na saúde. Próximos passos: as 17 

entidades participantes da rede devem informar até quinta-feira (21) se poderão contribuir com o 

pagamento da pesquisa e com qual valor.  

 

2. Estudo de impacto econômico:  ABIA realizou um levantamento do impacto econômico da 

adoção do modelo de alertas no rótulo no Chile junto às associadas (o qual foi compartilhado por e-mail 

com os integrantes da rede após a reunião). Foi identificada a necessidade de fazer um estudo neste 

sentido para a realidade brasileira. Próximos passos: o departamento econômico da ABIA coordenará 

com o departamento econômico da CNI para definir o escopo do estudo e os fornecedores (Tendências, 

LCA, FGV, USP) até dia 29/09.  

 

3.  Congresso Nacional: um dos pontos da estratégia proposto para avaliação na reunião anterior 

da rede foi de deslocar a discussão da Anvisa para outras esferas, criando assim espaços ‘concorrentes’ 

para tratar do tema, com foco especial para o Congresso. Hoje, já tramitam projetos de lei sobre o tema 

e o IDEC, bem como as ONGs vinculadas ao tema, já vem atuando neste sentido. Assim, ficou definido 

que seria feito um mapeamento e análise de posicionamento sobre projetos que estão tramitando por 

cada entidade, isto seria encaminhado para a CNI e então seria organizada uma reunião com um 

subgrupo para esta frente. No entanto, apenas a ABIAD e a ABIA enviaram o mapeamento até o 

presente momento. Por isso, o prazo foi estendido para dia 21/09. Próximos passos: na próxima 

reunião, com os projetos de lei alinhados, será definida a estratégia (interlocutores, porta-vozes, 

materiais). As entidades poderão também encaminhar notas técnicas sobre os projetos de maior 

relevância.  

 

4. Documento de contestação: a ABIA está coordenando a elaboração/ consolidação de 

documento de contestação ao relatório final do GT de rotulagem da Anvisa. Ficou definido que serão 

abordados também os argumentos técnicos apresentados para defender os outros modelos de 

rotulagem nutricional. Próximos passos: as demais entidades devem enviar seus comentários até dia 

26/09.  
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5. Plano de comunicação: um dos pontos mais destacados na reunião anterior foi a necessidade 

de ser desenvolvido um plano de comunicação de curto prazo para responder à imprensa. A primeira 

entrega seria um ‘kit mínimo’ com mensagens-chave e documento de posição. Isto ainda não foi 

realizado. A ABIA comunicou a contratação da agência de comunicação Burson-Masteller para trabalhar 

neste tema e passa a integrar o comitê de comunicação da rede. Foi mencionada ainda a dificuldade de 

alinhamento do lado da indústria quanto a pontos técnicos. Precisamos mudar a reação e passar de um 

posicionamento reativo para proativo, ter sugestão de pauta, diversificar os caminhos e articular com 

os influenciadores. Próximos passos: foi destacado que dia 16/10, dia da alimentação saudável, será 

crítico e está sendo preparado material com foco nesta data. Além disso, ainda serão definidos os 

porta-vozes do setor (a princípio, a orientação da CNI é que não se manifestará).  

 

6. Engajamento de STK do Executivo: ficou determinado 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. As agendas deverão ocorrer entre as semanas de 23 e 30 de outubro. 

Foi ressaltada a relevância da participação dos presidentes e executivos de alto escalão do máximo de 

entidades e empresas possível para destacar o peso político do evento. 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. Outros pontos: 

a. Foi destacada a importância de se discutir o ‘perfil nutricional’ na rede e não apenas a 

imagem e símbolo a ser utilizado.  

b. Com relação ao âmbito internacional, foi apenas reforçada a importância de 

participarem da consulta pública do Peru (prazo aberto até novembro). Não foram 

tratados a regulação do Uruguai e o questionamento do tema na OMC.  

 

8. Próxima reunião: 26/09 pela manhã (a confirmar) 
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AVALIAÇÃO BMJ  
 
Recomendamos a participação da entidade em particular na elaboração do documento de 
contestação do relatório final do GT de rotulagem da Anvisa, na elaboração do questionário que será 
utilizado na pesquisa e na consulta pública sobre o modelo de rotulagem do Peru. Para tanto, 
entendemos que cabe atenção especial do setor para os seguintes pontos: 
 
▪ Os questionamentos com relação ao modelo por porção e não por 100g, e as questões gráficas 

(cores, fontes, etc.); e 
 

▪ Questionar as evidências com relação à correlação entre aditivos e obesidade ou saúde em geral, e 
entre políticas de rotulagem e obesidade.  

 

Com relação à consulta pública do Peru, ressaltamos que mesmo que as associadas não tenham 

operações naquele mercado ou que o impacto seja pequeno, é importante atuar para que o modelo 

chileno/OPAS não seja replicado em outros países da região tanto quanto possível.  

 

Por fim, quanto ao apelo a outros stakeholders, recomendamos que o setor se organize com uma pauta 

positiva ressaltando seu valor econômico – em termos de geração de empregos, renda e impostos – e, 

ao mesmo tempo, ressaltando sua contribuição em termos de segurança alimentar no País. 

Entendemos que o tema da rotulagem nutricional, embora extenso por si só, não pode ser visto ou 

interpretado de forma isolada, uma vez que se insere numa gama mais ampla de medidas sugeridas 

para combater as doenças crônicas não transmissíveis associadas e promover a alimentação 

saudável.  

 

A BMJ está à disposição para apoiá-los na elaboração de lista de stakeholders chave e nos colocamos à 

disposição para apoiar a participação da entidade caso tenha interesse em participar do subgrupo que 

será formado para tratar do tema no Congresso.  

 

 
BarralMJorge 
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