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Discussão sobre os modelos de rotulagem nutricional frontal 
21/08/2017 

 

Segue abaixo relatório preparado pela nossa consultoria em relações governamentais, 

BarralMJorge. 

 

PRINCIPAIS TÓPICOS 

 
• Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho de Rotulagem da Anvisa; 
• Apresentação das propostas de modelos de rotulagem nutricional da FUNED, da 

Indústria, da CAISAN, da OPAS/OMS e do IDEC. 

 
RELATÓRIO 
 
A reunião foi aberta por Rodrigo Martins de Vargas, membro da equipe da Gerência-Geral de Alimentos 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (GGALI/Anvisa), quem apresentou os principais resultados 
do Grupo de Trabalho (GT) sobre rotulagem nutricional, instituído no âmbito da Agência pela Portaria 
Anvisa n° 949/2014. 
 

Em suma, partindo do pressuposto de que há uma baixa efetividade do modelo atual de 
rotulagem, os principais grupos de problemas discutidos pelo GT foram: i) dificuldade de atualização da 
legislação, ii) baixa convergência internacional, iii) abrangência limitada, iv) apresentação gráfica 
inadequada, v) baixa precisão dos valores declarados, e vi) ações de suporte insuficientes. Com relação 
ao ambiente regulatório especificamente, o Gerente ressaltou a diversidade de proposições sobre o 
tema no poder legislativo, o que a Anvisa avalia como sendo altamente problemático, e a necessidade 
de negociação no âmbito do Mercosul. Destacou também a ausência de estudos técnicos que avaliem a 
efetividade das alternativas usadas em outros países para a realidade brasileira. Quanto à convergência 
internacional, vale ressaltar que a posição da Anvisa com relação a gordura trans é mais restritiva que a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), por exemplo, e Vargas destacou que a Agência se 
preocupa com o potencial efeito de medidas nos pequenos produtores.  

 
Seguem abaixo quadros utilizados na apresentação do relatório do GT com os principais 

problemas identificados pelo GT com relação à lista de nutrientes utilizada atualmente, quanto ao uso 
de porções e medidas caseiras, e ao uso de %VD.  
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Fonte: Relatório doGrupo de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gerência-Geral 
de Alimentos, Agosto2017 
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 Rodrigo Vargas elencou então os principais objetivos, do ponto de vista do GT, para a rotulagem 
nutricional, quais sejam: 
 

• Objetivo geral: Instrumento de promoção da saúde pública e de garantia dos direitos dos 

consumidores que tem como principal objetivo fornecer informações que sejam capazes de 

auxiliar os consumidores na seleção de alimentos mais apropriados para uma alimentação 

adequada e saudável. 

 

• Objetivos específicos: 

o Ser um instrumento de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) capaz de promover o 

autocuidado e autonomia dos consumidores; 

o Garantir informações padronizadas, corretas, claras, precisas, ostensivas e legíveis; 

o Informar o consumidor sobre os principais nutrientes de relevância para a Saúde 

Pública; 

o Informar o consumidor sobre os riscos nutricionais do alimento; 

o Permitir a comparação nutricional entre alimentos; 

o Reduzir enganos quanto à composição do alimento; 

o Incentivar a reformulação nutricional de alimentos com teores elevados de nutrientes 

que aumentam o risco de obesidade e DCNT. 

 
Em seguida, o Gerente apresentou os prós e contras identificados pelo GT com relação à base 

de declaração (comparativo entre embalagem, 100 kcal, 100 gramas/ mililitros, ou por porção – 
destacando que a declaração por porção teria mais desvantagens que a declaração por 100 gramas/ 
mililitros em termos, principalmente, de comparabilidade entre produtos similares para o consumidor. 
Este tema foi posteriormente causa de embate entre o Gerente e representantes da indústria. 

 
Por fim, Rodrigo Vargas concluiu apresentando brevemente levantamento realizado pelo GT 

quanto aos modelos de rotulagem nutricional frontal disponíveis internacionalmente. Em particular, 
foram considerados: i) Codex, ii) União Europeia, iii) Suécia, Islândia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, 
iv) Euqador, v) Chile, vi) México, vii) Austrália e Nova Zelândia; viii) Reino Unido; ix) Choices 
International Foundation, e x) Grocery Manufacturers Association. Foram também considerados os 
critérios para ‘alto teor’ de cada um destes modelos.  
 
FUNED - Fundação Ezequiel Dias 

 
Em seguida, Valéria Regina Martins Vieira, Mestre em Ciência de Alimentos e Chefe do Serviço 

de Análise de Rotulagem da FUNED, apresentou o modelo de rotulagem proposto pela Fundação.  
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Em suma, a organização propõe a exposição dos nutrientes 
negativos (açúcares, lipídeos e sódio) no painel frontal, seguindo o 
modelo de semáforo do Reino Unido, quando estes nutrientes 
representarem valores elevados que causem impacto para a saúde 
pública. Para tanto, sugere-se o uso de terminologia das legislações em 
vigor pertinentes. Adicionalmente, a proposta trata da manutenção da tabela no painel secundário com 
sete nutrientes obrigatórios previstos na RDC 360/03/Anvisa e valor energético. Defende também que é 
importante manter informações completas e não apenas símbolos para fins de controle da vigilância 
sanitária. Por fim, o modelo seria aplicável apenas aos produtos industrializados. 

 
Em pesquisa realizada no âmbito da própria instituição (70 questionários, perfil dos 

participantes: pesquisadores técnicos, mestres e doutores), identificaram que as pessoas estão mais 
preocupadas com os nutrientes negativos que com informações como proteínas e vitaminas.  

 
Ao final da apresentação, Rodrigo Vargas levantou preocupação quanto ao uso do modelo de 

semáforo para nutrientes positivos – o que havia sido aventado pela Valéria Vieira. O Gerente da Anvisa 
entende que as cores podem provocar confusão no consumidor quando aplicadas a nutrientes positivos 
e negativos simultaneamente – verde quer dizer alto ou baixo? No mais, questionou quanto à definição 
dos elementos gráficos, o que a Valéria Vieira informou que ainda não houve definição das cores e onde 
posicionar as novas informações no rótulo, fonte, e tamanho, por exemplo.   
 
Indústria (CNI, ABIA, ABIAD, e demais entidades)  
  
Na sequência, foi apresentada a proposta conjunta, reformulada, da indústria, adaptando o modelo do 
Reino Unido ao Brasil e incorporando as contribuições de diversas entidades. A proposta foi elaborada, 
segundo a apresentação, na revisão bibliográfica realizada a pedido do setor pelo NEPA/UNICAMP em 
2016.  
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Tendo apresentado os itens elencados no quadro acima em maiores detalhes, os 
representantes do setor produtivo ressaltaram a exceção dos produtos lácteos que contém nutrientes 
intrínsecos que não devem ser evitados – isto é, o rótulo poderia passar a imagem errada quanto ao 
valor nutricional do produto. Neste ponto, a representante do IDEC na reunião pontuou preocupação 
de que existem vários produtos lácteos com adição de açúcar, ao que o setor respondeu que produtos 
com açúcares adicionados seriam rotulados.  

 
A representante do Ministério da Saúde (MS) questionou se houve estudo de impacto da 

regulação no Reino Unido, ao que os representantes do setor informaram que não há e, em todo caso, 
o estudo seria prejudicado pelo fato da regulação naquele país ser de adesão voluntária. A 
representante do IDEC, na mesma linha, questionou se o setor já teria uma pesquisa que validasse o 
modelo proposto, ao que o setor respondeu que ainda será realizada uma pesquisa – que o briefing 
para sua realização está em etapa final de elaboração.  

 
A representante do MS afirmou também que os parâmetros propostos para identificar alto, 

médio e baixo teor dos nutrientes estão muito permissíveis – por exemplo, o nível de açúcar estaria 
muito elevado para amarelo em comparação ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Na mesma linha, Rodrigo Vargas pontuou que modelo de porção é problemático, pois a seu ver 
a comparabilidade fica prejudicada – conforme apresentado inicialmente no relatório do GT de 
Rotulagem – e a diferença por 2 porções podem dificultar muito a avaliação pelo consumidor. Também 
sobre as porções, a representante da UFSC afirma que o modelo proposto deixa a possibilidade de o 
produtor diminuir a porção para mascarar nutrientes ou reduzir e passar para ‘verde’. A sugestão é que 
seja colocado como percentual para que um pacote pequeno não traga sinal verde enquanto o pacote 
grande tem sinal amarelo ou vermelho. 

 
Vargas afirmou que acredita que a escolha por cores seja adequada, mas se preocupa com os 

elementos técnicos. Neste sentido, questionou se há proposta de design definido (cores, fontes, 
tamanho), como havia perguntado para a FUNED, o que o setor informou que será definido em 
segundo momento. Quanto à seleção de nutrientes, Rodrigo Vargas disse que o setor foi feliz na 
seleção, mas faltam referências para valor calórico. Neste caso, a indústria optou por manter o valor 
calórico por ser a informação mais reconhecida pelo consumidor. Por fim, a Agência pediu que a nova 
proposta seja protocolada formalmente até o final da semana.  
 
OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde 
 
 Na sequência, o Dr. Roberto del Aguila da OPAS/OMS Brasil apresentou o posicionamento da 
organização sobre rotulagem nutricional frontal. Inicialmente, foram listados os marcos regulatórios 
que contextualizam e/ou versam sobre o tema, quais sejam: Estratégia global sobre alimentação, 
atividade física e saúde (2004); Prevenção e controle de doenças não transmissíveis: implementação de 
uma estratégia global (2008); Publicidade de alimentos e bebidas não alcóolicas para crianças (2010); 
Plano de implementação integral em nutrição materna, do recém-nascido e da criança (2012); e o Plano 
de ação para prevenção da obesidade em crianças e adolescentes (2014). Este último sendo o mais 
relevante e tendo aprovado pelos ministros da saúde da região.  
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O Plano tem como objetivo frear a obesidade até 2019, e engloba cinco linhas de ação 
específicas: (i) aleitamento materno e alimentação complementar, ii) ambientes escolares, iii) políticas 
fiscais, marketing e rotulagem, iv) ações intersetoriais, e v) vigilância, pesquisa e avaliação. Com relação 
ao item (iii) especificamente, os objetivos são reduzir o consumo de bebidas açucaradas e produtos 
energéticos com poucos nutrientes, e elaborar normas para que a rotulagem nutricional contribua para 
tanto. O modelo de perfil nutricional deve ser entendido como ferramenta para classificar alimentos e 
bebidas com quantidade excessiva de açúcares, sal, gorduras totais e saturadas, ácidos graxos trans e 
outros edulcorantes.  

 
Seguem abaixo os critérios propostos na apresentação: 

 
  
 O Dr. Roberto del Aguila apresentou então os modelos do México, Equador e Chile, indicando 
este último como o mais eficaz para a proteção da saúde pública. Segundo pesquisa realizada no 
Uruguai, a qual deu origem à proposta de modelo semelhante ao chileno objeto de consulta pública 
naquele país no mês de julho, as advertências melhoram a capacidade do consumidor identificar 
correta e rapidamente um produto com alto teor de nutrientes críticos. Com relação aos resultados do 
uso do modelo no Chile, ressaltou que embora ainda não tenha sido observado efeito no peso da 
população, houve mudança de hábito de consumo. Isto porque o modelo é de simples compreensão: 
quanto menos advertências melhor. As regras são voltadas aos produtos processados e ultra 
processados, e não se aplicam a alimentos in natura ou minimamente processados (ex. leite ou 
castanhas), ingredientes culinários e alimentos e bebidas para fins especiais. Com relação aos 
nutrientes e aos pontos de corte, explicou que Equador e Chile não usam o perfil proposto pela OPAS 
porque suas leis de rotulagem são anteriores, mas o modelo que está em consulta pública no Uruguai 
segue o perfil da OPAS e o mesmo é usado nos países do CARICOM. Por fim, destacou que a regulação 
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no Chile foi além da rotulagem nutricional, conforme recomendado pela OPAS. Fizeram também a 
eliminação de figuras com apelo ao público infantil de produtos com altos teores de nutrientes 
maléficos – isto é, aqueles produtos que trazem os selos de advertência, não podem trazer 
personagens. 
 Representante da ABIA bem como representante do Ministério da Indústria, Comércio e 
Serviços (MDIC) questionaram como foi observada mudanças no Chile e como se conclui que os 
propósitos da rotulagem foram atingidos – isto é, combater a obesidade – se não houve de fato 
emagrecimento da população. Eduardo Nobre (MDIC) também questionou se o modelo proposto não é 
simplista de mais ao ponto de não informar o consumidor. Aguila apenas respondeu que o estudo 
mostrou que as pessoas modificaram seu padrão de compra escolhendo aqueles produtos sem 
rotulagem ou com o mínimo de rotulagem, e que a obesidade é multifatorial e por isso não se espera 
mudança apenas com a rotulagem.  
 
 O Rodrigo Vargas da Anvisa pontuou que o papel de rotulagem nutricional é contribuir para a 
seleção de alimentos mais adequada. Do ponto de vista dos nutrientes, no entanto, tem algumas 
questões com o perfil apresentado pela OPAS, como exemplo as gorduras totais e trans (Anvisa quer 
banir as trans), e edulcorantes – que, no seu ponto de vista, não fica claro porque apontar um único 
aditivo como preocupante. Acrescenta que se houver evidencia suficiente de que o edulcorante é 
prejudicial, será o caso de mudar os limites permitidos e não de rotular como outros nutrientes. Com 
relação aos edulcorantes, a Gisele do MS pontuou a preocupação com as empresas estarem trocando 
açúcar por edulcorantes e com isso trocarem o rótulo por “verde”, “enganando” os consumidores. 
 
CAISAN/ Ministério da Saúde 

A representante do Ministério da Saúde (MS) iniciou a apresentação com dados gerais sobre as 
doenças crônicas não transmissíveis no Brasil – causadoras de aproximadamente 74% das mortes no 
país – indicando que o tema é prioritário para a pasta. Apontou ainda que ainda que a obesidade tenha 
diversas causas, a alimentação é o principal fator e que estudos já mostram que a participação dos 
alimentos ultraprocessados vem crescendo e há associação entre consumo de ultraprocessados e 
obesidade. Neste contexto, há quatro agendas principais para prevenção da obesidade no Ministério: i) 
rotulagem frontal, ii) taxação de ultraprocessados (sendo que o tema já está em discussão com o 
Ministério da Fazenda e a coordenação de alimentação e nutrição apresentará no curto prazo nota 
técnica para o Ministro da Saúde sobre o tema), iii) ambientes saudáveis (como por exemplo o que 
pode ou não ser comercializado no âmbito de escolas), e iv) a regulação da publicidade infantil.  

 
Sobre a rotulagem frontal, os principais critérios são: atrativo, mensagem curta e direta, sem 

linguagem técnica. Neste sentido, apresentou proposta de modelo muito similar ao chileno – a qual não 
exige comparação, critério fácil para o consumidor (quanto menos selos melhor) – e usando os 
parâmetros do modelo de perfil da OPAS (exceto em gordura trans – que seria mais restritivo) e 
incluiria os aditivos, alinhado com o conceito de ultraprocessados do Guia Alimentar (no qual quanto 
menos aditivos melhor).  

 
Em complemento à apresentação do MS, a nutricionista Ana Carolina Fernandes da 

Universidade Federal de Santa Catarina (NUPPRE/UFSC) apresentou os resultados de pesquisa realizada 
pela instituição sobre a percepção dos consumidores sobre o modelo de advertência – isto é, não foi 
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realizada uma comparação com o semáforo. Tratou-se de estudo qualitativo, por meio de entrevistas 
em grupos, com adultos com diferentes idades e perfis educacionais (embora mais de 50% tivesse alto 
nível de instrução, com pelo menos o superior completo). Segundo a pesquisa, em todos os grupos a 
advertência saltou aos olhos, houve questionamento sobre o que seria considerado ‘muita’ caloria e 
gorduras, e foi sugerida uma campanha concomitante ao uso da nova rotulagem apresentando os 
parâmetros sobre o que é muito (ponto de corte e evidências). Destacaram também os produtos que 
antes das advertências eram percebidos como saudáveis.  

 
Com relação à inclusão dos aditivos no rótulo frontal, Rodrigo Vargas comentou que existe um 

movimento do setor produtivo para reduzir o uso de aditivos, o que leva a um movimento amplo para 
desenvolvimento tecnológico, e isso vem acompanhado de muita publicidade, mas geralmente isso é 
feito de forma que engana o consumidor (ex.: dizer que é sem aditivos para parecer saudável, quando o 
produto naturalmente não contém aditivos), por isso a Anvisa elaborou uma norma sobre o tema. Ele 
acredita, no entanto, que existem outras formas de abordar essa questão sem que seja por meio da 
advertência. Neste sentido, representante do setor produtivo observou que colocar a advertência para 
aditivos também pode passar a ideia equivocada ao consumidor de que qualquer consumo de aditivos é 
ruim.  
 
IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
 
 Por fim, a última apresentação do dia foi do IDEC. Iniciou-se falando da necessidade de 
aprimorar a rotulagem nutricional brasileira por haver falta de compreensão do consumidor com o 
modelo atual e aumento significativo de doenças crônicas associadas à má alimentação no país. A 
proposta do IDEC visa ser adequada ao contexto brasileiro, dar maior clareza das informações, ser de 
rápida visualização e compreensão. Ademais, segue o modelo de perfil nutricional da OPAS apresentado 
anteriormente, com a mesma exceção que a proposta do MS, isto é, a gordura trans. Também alinhado 
à OPAS, a organização propõe que alimentos que levem advertências não possam levar alegações – 
para evitar confusão do consumidor – e comunicação voltada ao público infantil.  
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Foi então realizada uma extensa apresentação sobre a relevância do design da informação 
explicando a opção pelo triângulo e não o octógono do modelo chileno, da OPAS e do MS. O intuito é 
promover a comunicação efetiva, sendo legível, e tendo articulação textual para promover a boa 
leitura. Destacou-se que a cor é um elemento central da publicidade de alimentos hoje, e por isso o 
preto – usado em advertências como de medicamentos – se destacaria. O conceito traz um julgamento 
de valor, foi afirmado, pois não se pode esperar que o consumidor faça cálculos. Neste sentido, foi 
ressaltado que colocar dados não significa informar e que o modelo é muito mais fácil para comparar 
produtos semelhantes que o modelo de semáforo. Também com relação ao semáforo, pontuou que o 
público daltônico seria marginalizado.  

 
Ainda estão em estudo: como agrupar nutrientes; a inclusão de frase de advertência em 

ingredientes – por exemplo na embalagem de sal, para usar com moderação; a ênfase em amarelo nos 
nutrientes críticos na tabela nutricional no verso; e incluir o número total de ingredientes acima da lista 
de ingredientes.  

Por fim, foi informado que tendo sido realizada uma pesquisa qualitativa, agora terá uma 2ª 
fase quantitativa para validar a proposta apresentada (e não será comparativa).  

O Rodrigo Vargas parabenizou a organização pelo trabalho apresentado, que trouxe novos 
fatores a serem considerados pela Agência. Porém, pontuou que o uso da classificação de produtos 
processados e ultraprocessados ainda é problemático para regulações e que a Agência entende haver 
formas mais simples de classificar produtos. Além disso, questionou se a metodologia da pesquisa seria 
suficiente para validar a proposta.  

 
Para fechar o evento, Rodrigo Vargas informou que a Agência gostaria de receber até o final 

desta semana (25/08) os comentários das organizações presentes a respeito de todas as propostas 
apresentadas bem como a formalização das propostas reformuladas – do setor produtivo e do IDEC – e 
previsão de conclusão dos trabalhos de pesquisas. Quanto às pesquisas, a ideia é que todos tenham 
oportunidade de apresentar e que seja feito um estudo comparativo – se nenhum setor apresentar um 
estudo comparativo, a Anvisa mesmo terá que se encarregar disso. Informou também que inicialmente 
o foco da Agência é em açúcar, sódio e gordura trans e, ainda há dúvida quanto ao valor energético, 
gordura total e aditivos. Também pontuou que há preferência pelo uso de 100g em comparação com 
porções. A expectativa do Gerente é de que pelo menos a consulta pública seja realizada pela Anvisa 
ainda neste semestre. Por fim, cabe informar que estavam também presentes na reunião, da Anvisa, a 
Gerente-geral Thalita Antony, Antônia Maria de Aquino e Nélio Cezar de Aquino – embora estes tenham 
feito apenas intervenções pontuais.  
 

AVALIAÇÃO  
 
 Pode-se dizer que o formato do evento, intencionalmente ou não, favoreceu as propostas das 
organizações de saúde pública e defesa do consumidor, considerando que a indústria apresentou na 
primeira parte do evento seguida por três propostas seguidas pelo modelo de advertência (chileno ou 
adaptado).  Ademais, a proposta apresentada pela indústria foi a mais questionada, com vistas em 
alguns aspectos para desqualifica-la – por exemplo, com relação aos pontos de corte. Cabe, no entanto, 
atenção especial para o questionamento do Rodrigo Vargas com relação ao modelo por porção e não 
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por 100g. A necessidade de realização de estudo para melhor embasar o posicionamento do setor e 
validar a proposta se fez evidente, tendo em vista todo o embasamento técnico com maior robustez 
apresentado pelas demais organizações. Também ficou evidente que o principal argumento destas 
organizações se baseia na agilidade com o consumidor interpreta a advertência em comparação com 
outros modelos de rotulagem, isto deve ser levado em consideração pelo setor na elaboração da 
pesquisa e dos comentários às propostas. Ademais, é importante utilizar-se tanto quanto possível dos 
argumentos e objetivos propostos pelo relatório do GT de rotulagem na apresentação da proposta e 
nos comentários. Por fim, é importante que o setor busque formas de responder tanto as questões 
gráficas levantadas (por exemplo, as cores e tamanhos) quanto mais técnicas. Em particular, vale 
questionar evidências com relação à correlação entre aditivos e obesidade ou saúde em geral, e entre 
políticas de rotulagem e obesidade.  
 
 Por fim, vale a reflexão por parte da indústria e eventual questionamento à Anvisa quanto aos 
pressupostos dos modelos de rotulagem nutricional tendo em vista que o pressuposto evidente do 
modelo de advertência é que existem alimentos que devem ser evitados como um todo – e, portanto, 
não se faz necessário informar ou educar de fato o consumidor, apenas condicionado a não optar por 
determinador alimentos.  
 
Todas as apresentações estão disponíveis aqui.  
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