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RESUMO: Com o afastamento da relação entre produtores e 

consumidores a alimentação se transforma em um produto nas relações 

de consumo, ao mesmo passo em que as Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) alcançam o status de maior problema de saúde 

global, chamando atenção para os alimentos ultraprocessados e o direito 

à informação dos consumidores. Deste modo, objetiva-se investigar as 

modificações na rotulagem nutricional de ultraprocessados, com ênfase 

no modelo de advertência frontal, como forma de efetivação do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e dos direitos básicos dos 

consumidores, com vistas à gestão dos riscos alimentares decorrentes de 

DCNT. Para tanto, utilizando-se do método de abordagem dedutivo, sob 

abordagem qualitativa e procedimentos bibliográfico e documental, o 

trabalho encontra-se subdivido em três capítulos, buscando responder à 

pergunta: Que modificações devem ser introduzidas na legislação 

referente à rotulagem nutricional frontal dos alimentos ultraprocessados 

para que ela cumpra as funções de efetivação dos direitos básicos dos 

consumidores e de gestão dos riscos alimentares decorrentes de Doenças 

Crônicas não Transmissíveis? A hipótese inicial foi da obrigatoriedade da 

rotulagem nutricional frontal, além da inserção no CDC de uma seção 

específica sobre os direitos nas relações de consumo alimentar. 

Constatou-se que o atual modelo, ainda que obrigatório, não garante a 

efetivação do DHAA e dos direitos básicos do consumidor e a fragilidade 

dos critérios permite a veiculação de informações nutricionais 

complementares em alimentos com baixa qualidade nutricional, gerando 

situações enganosas que dificultam as escolhas dos consumidores. A 

rotulagem frontal no modelo de advertência permite compreensão rápida 

e correta sobre nutrientes dos alimentos, considerado mais adequado à 

implementação. Além disso, para reverter o atual cenário de DCNT é 

necessário que se adotem políticas públicas que atuem na promoção da 

saúde e na conscientização dos consumidores. 

Palavras-chave: Rotulagem nutricional frontal; Direito Humano a 

Alimentação Adequada (DHAA); direito do consumidor; direito à 

informação. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

ABSTRACT: The distance between producers and consumers has 

increased, turning food a product in consumer relations, while Chronic 

Noncommunicable Diseases (CNDs) reach the status of the greatest 

global health problem, drawing focus in ultra processed foods and the 

consumer right of information. The objective of this study is to investigate 

the changes in nutrition labeling of ultra processed foods, emphasizing on 

the frontal warning model, as a way of accomplish the Human Right to 

Adequate Food and the consumer basic rights, as a possible approach to 

manage the food risks resulting from CNDs.  Using the deductive, 

qualitative and bibliographic approach and documentary procedures, the 

study is subdivided into three chapters to answer the following question: 

Which modifications should be introduced in the frontal nutrition labeling 

legislation of ultra processed food to effective the consumers basic rights 

and the management of food risks arising from CNDs? The first 

hypothesis was the frontal nutrition labeling being mandatory, besides the 

insertion of a specific section about the rights in food relations in the 

consumer code. It was verified that the current model, although 

mandatory, does not guarantee the effectiveness of the Human Right of 

Adequate Food and basic consumer rights, also the fragility of the criteria 

allows the delivery of complementary nutritional information in food 

labeling with low nutritional quality, causing misleading situations that 

make consumer choices difficult. The front-of-package labeling as the 

warning model allows a quick and accurate understanding of food 

nutrients, wich is better for implementation. In addition, to reverse the 

current scenario of CNDs it is necessary to adopt public policies that 

promote health and consumer awareness. 

Keywords: Front-of-package labelling; Human Right of Adequate Food; 

consumers right; right of information. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis são consideradas, pela 

Organização Mundial da Saúde, o maior problema de saúde global, 

resultando em índices cada vez maiores de mortes prematuras e perda de 

qualidade de vida, gerando impactos econômicos significativos não só aos 

indivíduos, mas à sociedade em geral. Deste modo, as DCNT são 

compreendidas, nesta pesquisa, como riscos alimentares decorrentes de 

fatores de risco como a má alimentação, a qual inclui o consumo 

excessivo de ultraprocessados. 

Na sociedade contemporânea, o ato da alimentação, que é um 

direito humano e fundamental, carrega inúmeras significações sociais e 

depende, majoritariamente, de uma relação de consumo para que possa se 

efetivar. Nesta linha, a figura dos ultraprocessados ganha destaque, 

inicialmente pela maleabilidade de sua composição, em que a quantidade 

e qualidade de seus nutrientes pode ser alterada tanto quanto evoluí a 

ciência dos alimentos, além de serem alimentos de baixo custo ao 

consumidor e de bom custo-benefício aos fornecedores.  Assim, é 

necessário que o Estado intervenha, não somente de forma reativa, mas 

essencialmente preventiva, como, por exemplo, por meio de padrões 

claros de rotulagem. 

O interesse pelo tema apresentado veio, em certa medida dos 

interesses pessoais da autora pela liberdade de escolha alimentar, e os 

fatores, como a informação, que influem nesta liberdade. Depois, porque 

o consumo de ultraprocessados já está naturalizado a ponto de ser pouco 

questionado. Além da falta de estudos como este, pela perspectiva do 

Direito, do modo que se pretende contribuir com os debates acerca da 

rotulagem, pelo olhar das ciências jurídicas, mas de modo interdisciplinar. 

Deste modo, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: 

Que modificações devem ser introduzidas na legislação referente à 

rotulagem nutricional frontal dos alimentos ultraprocessados para que ela 

cumpra as funções de efetivação dos direitos básicos dos consumidores e 

de gestão dos riscos alimentares decorrentes de Doenças Crônicas não 

Transmissíveis? A hipóteses inicial foi da obrigatoriedade da rotulagem 

nutricional frontal, além da inserção no CDC de uma seção específica 

sobre os direitos nas relações de consumo alimentar. Hipótese que se 

demonstrou incompleta no decorrer da pesquisa, e que resta aprimorada 

nas conclusões apresentadas. 

A presente dissertação, de cunho teórico, encaixa-se na linha de 

pesquisa Sociedade, Controle Social e Sistema de Justiça, tema de 
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pesquisa Sociedade de Massa e Direito do Consumidor. Utilizando-se do 

método de abordagem dedutivo, sob abordagem qualitativa e 

procedimentos bibliográfico e documental, foram observados quatro 

passos metodológicos principais: 1- o primeiro passo foi a compreensão 

da atualidade do tema, especialmente em meios de comunicação online 

como blogs relacionados à defesa dos consumidores e da alimentação 

saudável, além do banco de teses e dissertações da CAPES; 2- na 

sequência, a elaboração de revisão bibliográfica e documental em livros 

e nas principais bases de dados disponíveis; 3- depois, esquematizaram-

se as legislações envolvidas no tema, eliminando as que não eram 

relevantes ao objeto; e, ao final 4- foram buscados dados oficiais 

disponibilizados nos sites dos atores, como órgãos oficiais competentes, 

ONGs e setor produtivo, do Brasil, América Latina e Chile, 

especialmente.. 

Deste modo, a pesquisa tem como objetivo geral investigar as 

modificações da rotulagem nutricional de ultraprocessados, com ênfase 

no modelo de advertência frontal, como forma de efetivação do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e dos direitos básicos dos 

consumidores, com vistas à gestão dos riscos alimentares decorrentes de 

Doenças Crônicas não Transmissíveis, e se encontra subdivida em três 

capítulos, que correspondem a um objetivo específico cada, conforme 

apresenta-se na sequência. 

O primeiro deles, cujo objetivo é contextualizar o sistema moderno 

de alimentação, caracterizando a ascensão das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs) como riscos alimentares, trata do modelo 

moderno de alimentação e da ascensão das DCNT como risco alimentar. 

Por meio do estudo das teorias de base, o hiperconsumo, o nutricionismo 

e a sociedade de risco, busca-se entender o ato da alimentação não como 

mero “abastecimento” do corpo, de forma mecanizada, mas como um 

processo social que envolve, também, fatores culturais. 

O hiperconsumo, teoria do filósofo Lipovetsky, busca explicar a 

mudança no objetivo do consumo como não mais conforto, estabilidade 

e status social, mas pela compreensão das satisfações emocionais, 

corporais, sensoriais, estéticas, relacionais, sanitárias, lúdicas e distrativas 

dos consumidores. Neste sentido, importa o estudo da apresentação dos 

alimentos enquanto produtos na sociedade hiperconsumista, 
especialmente considerando a necessidade de que as informações 

nutricionais sejam passadas de forma clara e que estejam visíveis aos 

consumidores, efetivando o direito à informação, e, por conseguinte, o 

Direito Humano à Alimentação Adequada e à Segurança Nutricional. 
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Neste sentido, a cultura técnico-científica dos alimentos, 

representada pelo ultraprocessamento, aumenta a distância entre o que as 

indústrias informam aos consumidores e o que, de fato, os consumidores 

compreendem. Assim, faz-se necessário o estudo do nutricionismo, 

caracterizado como um reducionismo alimentar severo, percebido como 

uma das formas de, em certa medida, justificar os ultraprocessados e 

depois ser utilizado como incentivo de compra destes produtos, como um 

paradigma do modelo moderno de alimentação, que toma corpo nos 

rótulos dos produtos alimentícios. 

Assim, a sociedade contemporânea é caracterizada como uma 

“sociedade de risco”, fundamentada na tecnociência, cuja origem vem do 

modo de produção e consumo baseado na exploração ilimitada da 

natureza, o qual desafia a capacidade do próprio planeta. O enfrentamento 

dos riscos, com efeitos globais, invisíveis e, às vezes, irreversíveis, passa 

a ocupar papel central no progresso. 

O estudo integrado das teorias tem o condão de compreender o 

aumento considerável de consumo de tais produtos, questionando o 

acesso a alimentos de qualidade nutricional buscados pelo Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e pela Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN). 

Assim, no segundo capítulo, objetiva-se analisar os direitos básicos 

dos consumidores na alimentação, sob a ótica do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA). A alimentação adequada é um direito 

humano básico, cuja positivação internacional foi uma resposta à fome 

enquanto uma das maiores crises humanitárias enfrentadas até hoje. O 

DHAA está na base de discussão para qualquer outro direito humano, 

tendo em vista que sem uma alimentação adequada, tanto em quantidade 

como em qualidade, não há o direito à vida.  

A alimentação é um direito do cidadão e a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) é um dever do Estado e responsabilidade da sociedade. 

A SAN é, portanto, a forma como a sociedade organizada, por meio de 

políticas públicas, deve garantir o direito à alimentação a todos os 

cidadãos. A origem de seu conceito está ligada à segurança nacional e à 

capacidade de produção individual de cada país na Primeira Guerra 

Mundial, o que implicava a vinculação do conceito às políticas de 

armazenamento estratégico e de oferta segura e adequada de alimentos, e 
não como um direito do ser humano de ter acesso a uma alimentação 

saudável. 

Com o decorrer do tempo e a implementação da SAN, o conceito 

foi sendo alterado, sendo incorporadas as noções de alimento seguro, não 

contaminado biológica ou quimicamente, de qualidade nutricional, 
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biológica, sanitária e tecnológica, do balanceamento da dieta, da 

informação e dos hábitos alimentares individuais, garantindo a todos o 

direito inalienável de estar livre da fome e da desnutrição para que possam 

se desenvolver integralmente e manter suas faculdades físicas e mentais. 

Neste sentido, o consumidor, enquanto vulnerável, depende da 

efetivação de seus direitos na seara consumerista para garantir a SAN e o 

DHAA, especialmente os direitos à vida, saúde e segurança e à 

informação estudados conjuntamente ao dever de informar, que depende 

dos princípios de boa-fé, transparência e liberdade de escolha. 

O Direito do Consumidor é um direito constitucional, princípio 

orientador da ordem econômica, que deu origem à lei 8.078/1990, que 

instituiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC) enquanto lei 

principiológica, composta de um conjunto de regras e princípios que 

disciplinam as relações de consumo, presumindo a desigualdade material, 

formal, econômica e informática entre o consumidor e o fornecedor, 

buscando igualar a relação. 

O direito à informação adequada, suficiente e veraz, além de estar 

amparado constitucionalmente, é um dos pilares do direito do 

consumidor, com caráter individual e coletivo, abrigando, então, 

interesses tanto particulares quanto sociais. Podendo ser oponível não só 

em face do Estado, mas também perante particulares, é essencial à pessoa 

humana, cuja proteção configura um dos pilares do Estado Democrático. 

Neste sentido, o fornecedor não tem só o dever de informar, mas também 

de esclarecer e aconselhar. 

Em uma visão ampla, a saúde e a própria vida humanas são bens 

jurídicos que podem ser lesados quando a composição dos alimentos não 

é informada corretamente ou sequer é informada. No âmbito da segurança 

alimentar, o direito à informação está relacionado diretamente aos 

componentes, características e origem do produto alimentar, sendo esse 

necessário à saúde e à dignidade humana. 

Neste sentido, no terceiro capítulo, busca-se compreender a 

rotulagem de ultraprocessados como ferramenta para a efetivação dos 

direitos básicos dos consumidores a uma alimentação adequada e gestão 

dos riscos alimentares, por meio do estudo dos marcos regulatórios atuais, 

do caso Chileno de rotulagem frontal e do atual debate de modificação da 

rotulagem nutricional. Para tanto, será feito o estudo do Codex 
Alimentarius e dos marcos regulatórios de rotulagem no Brasil, seguindo 

pelos selos de advertência frontal e o caso chileno, avançando ao atual 

debate sobre a rotulagem nutricional e as propostas em discussão. 

Acompanhando a tendência internacional de discussões acerca da 

mudança na rotulagem, a Anvisa instituiu um Grupo de Trabalho (GT) 
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multisetorial, para auxiliar na elaboração de propostas regulatórias 

relacionadas à rotulagem nutricional. O grupo desenvolveu suas 

atividades por dois anos, resultando em quatro propostas apresentadas por 

diferentes atores envolvidos na problemática: o setor produtivo, o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos da administração pública e as 

organizações da sociedade civil. 

Por fim, constata-se que o arcabouço legal existente não assegura 

o direito do consumidor a escolhas alimentares mais adequadas à sua 

saúde, ou estilo de vida, necessita de vigilância permanente. Sugere-se, 

então repensar tais políticas públicas, a obrigatoriedade da rotulagem 

nutricional frontal, além da inserção no CDC de uma seção específica 

sobre os direitos nas relações de consumo alimentar e a produção de 

conteúdo científico acerca da temática, de forma interdisciplinar.  
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2 O MODELO MODERNO DE ALIMENTAÇÃO E A 

ASCENSÃO DAS DCNT COMO RISCO ALIMENTAR 

 

No presente capítulo, anseia-se contextualizar o sistema moderno 

de alimentação, caracterizando a ascensão das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs) como riscos alimentares, partindo, 

fundamentalmente, dos referenciais teóricos da Sociedade do 

Hiperconsumo, do filósofo Gilles Lipovetsky, do Nutricionismo, de 

Gyorgy Scrinis e da Sociedade de Risco de Ulrich Beck, ambos 

sociólogos.  

Para tanto, o capítulo encontra-se subdivido em três principais 

partes. Inicialmente, o objetivo será relacionar a construção da teoria do 

hiperconsumo com o consumo alimentar de ultraprocessados, buscando 

apoio, na sequência, na teoria do nutricionismo, analisando um 

reducionismo alimentar severo que descaracteriza o alimento, atribuindo 

maior valor às suas características bioquímicas.  

Na sequência, busca-se analisar as DCNT como riscos alimentares 

cuja fonte, dentre outras, pode ser o hiperconsumo de ultraprocessados, 

por serem produtos alimentícios, cuja composição é facilmente 

modificada para atender às necessidades do mercado. Neste momento, o 

foco do estudo é a apresentação geral da problemática, seguida pela 

análise dos fatores de risco e, posteriormente, do Plano de Ações 

Estratégicas para o enfrentamento de DCNT e do Guia Alimentar para a 

população brasileira 

O diálogo entre essas três teorias apresentadas é importante para o 

objetivo da presente dissertação, porquanto consideramos que os riscos 

alimentares enfocados aqui possuem as características apontadas pela 

teoria da sociedade de risco, ou seja, são intergeracionais, 

transfronteiriços e invisíveis, e agravados pelos déficits informacionais 

relacionados à rotulagem, afetando muitos direitos dos consumidores, 

conforme será abordado no segundo capítulo.  

É sobre todo este complexo processo social que nos debruçamos 

neste primeiro capítulo. 

 

2.1. A ALIMENTAÇÃO EM TEMPOS DE HIPERCONSUMO 

 
A teoria da Sociedade de Hiperconsumo é de autoria de Gilles 

Lipovetsky, filósofo e pesquisador francês. Nas suas obras traz reflexões 

profundas acerca não só da sociedade contemporânea, mas sobre o 

indivíduo na sociedade contemporânea, aquele que, por vezes, confunde-
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se com o “consumidor”. A teoria permite um paralelo interessante com o 

conceito de nutricionismo e as análises sociológicas, especialmente da 

sociedade de risco de Ulrich Beck. 

Salienta-se que a teoria aqui exposta tem como base 

principalmente a sociedade francesa, e muitas vezes a europeia. Cabe 

pensar a teoria da melhor forma possível para trazê-la à nossa realidade. 

Para melhor compreender a teoria da Sociedade do Hiperconsumo, 

traçaremos um breve paralelo com alguns conceitos convergentes em 

teorias complementares.  Neste sentido, entende-se que o ato de 

“consumir” é uma atividade presente em toda e qualquer sociedade 

humana, tanto para fins de suprir necessidades básicas, quanto para 

satisfazer os desejos “supérfluos” (BARBOSA, 2004, p. 7). Neste sentido, 

Bauman (2008, p. 37) explica que quando reduzido ao “ciclo metabólico” 

de ingestão, digestão e excreção, o consumo é uma condição permanente 

e irremovível, sem limites temporais ou históricos entre as sociedades, 

intrínseco da sobrevivência biológica que compartilhamos com todos os 

outros organismos vivos. 

Deste modo, o consumo, enquanto fenômeno, “tem raízes tão 

antigas quanto os seres vivos”, e, se observarmos com cuidado, 

perceberemos que qualquer modalidade de consumo específica de um 

período da história humana pode ser vista como uma versão modificada 

de modalidades passadas (BAUMAN, 2008, p. 37). 

O interesse do estudo do consumo como tema em si origina duas 

pressuposições teóricas, primeiro que o reconhecimento de que o 

consumo é central no processo de reprodução social de qualquer 

sociedade, e segundo, que a sociedade de consumo pode ser entendida 

como a caracterização da sociedade moderna contemporânea 

(BARBOSA, 2004, p. 13-14). 

A apropriação e a posse de bens, tradicionalmente, tinham o 

potencial de garantir conforto e respeito, o que pode ser entendido como 

fatores que motivavam os desejos e anseios na sociedade de produtores, 

caracterizada pela causa da segurança e da estabilidade, cujos 

comportamentos individuais eram criados para seguir essas motivações 

(BAUMAN, 2008, p. 42). 

Como explica Bauman (2008, p. 42-43), naquela época os bens de 

consumo eram amplos, volumosos, espaçosos e pesados, e representavam 
um futuro seguro e a promessa de constante de conforto, poder e respeito 

pessoal. Como a segurança a longo prazo era o principal propósito, os 

bens adquiridos não se destinavam ao consumo imediato, pelo contrário, 

deveriam ser protegidos da depreciação ou dispersão e permanecer 

intactos 
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Nas palavras de Bauman (2008, p. 43-44), “a posse de um grande 

volume de bens implicava ou insinuava uma existência segura, imune aos 

futuros caprichos do destino”, mas, não é difícil perceber que este desejo 

profundo de segurança e o objetivo de um “estado estável” não se ajustam 

a uma sociedade de consumidores. O que se percebe hoje é uma 

multiplicidade de grupos, tribos urbanas e indivíduos ditando a sua 

própria moda e suas necessidades de consumo.  

Compreende-se, então, que não existindo grupos de referências 

consolidados a orientar a escolha das pessoas, tampouco existem regras 

ou restrições sobre o que podemos consumir. O critério para a aquisição 

de qualquer coisa passa a ser a escolha, nada impede o ato de consumo, 

desde que haja dinheiro para fazê-lo. Somos todos consumidores. 

Para Bauman (2008, p. 41), o “consumismo” passa a existir quando 

o consumo ganha o papel-chave na organização social, que era cumprido 

pelo trabalho na sociedade de produtores. Neste sentido, pode-se 

considerar o consumismo como um tipo de arranjo social, oriundo da 

renovação de vontades e desejos humanos que adquirem o papel de força 

propulsora e operativa da sociedade, coordenando a reprodução sistêmica, 

integração e a estratificação sociais, além da própria formação de 

indivíduos. Além disso, o consumismo também passa a desempenhar um 

papel importante nos processos de auto identificação individual e de 

grupo e na seleção e execução de políticas de vida individuais 

(BAUMAN, 2008, P. 41). 

O consumismo é, portanto, um atributo da sociedade, e difere do 

simples “consumo”, na medida que este é simplesmente uma 

característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos 

(BAUMAN, 2008, p. 41). A questão da “revolução consumista”, porém, 

exige mais atenção ao que “queremos”, “desejamos” e “almejamos”, 

porque, como explica Bauman (2008, p. 41), as substâncias de nossas 

vontades, desejos e anseios mudam conforme ingressamos no 

consumismo.  

Passamos, então, de um consumo considerado “natural” a uma fase 

em que o consumismo faz as regras, por todos os lados, estamos tentados 

ao consumo até, e especialmente, em relação aos nossos alimentos. 

Conforme Barbosa (2004, p. 9), há duas razões especiais para que 

se diferencie os conceitos de sociedade de consumo e de cultura do 
consumo. A primeira delas é que ao utilizar os conceitos de “cultura do 

consumo e/ou sociedade de consumo”, enfatizamos esferas da vida social 

e arranjos institucionais que não se encontram necessariamente 

combinados entre si, podendo estar desvinculados uns dos outros. Ou 

seja, algumas sociedades, ainda que sejam sociedades de mercado e 
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tenham instituições que privilegiam o consumidor e os seus direitos, do 

ponto de vista cultural, o consumo não é utilizado como a principal forma 

de reprodução nem diferenciação social. 

A segunda refere-se ao fato de que estas duas abordagens se 

diferenciam pelo embasamento empírico (BARBOSA, 2004, p. 11). Para 

teóricos como Frederic Jameson, Zygman Bauman, Jean Baudrillard, a 

cultura do consumo ou dos consumidores é a cultura da sociedade pós-

moderna que inclui a relação íntima e quase causal entre consumo, estilo 

de vida, reprodução social e identidade, a autonomia da esfera cultural, a 

estetização e a comoditização da realidade e o signo como mercadoria 

(BARBOSA, 2004, p. 10). 

Já outros teóricos, como Don Slater, Daniel Miller, Grant 

McCracken, Colin Campbell, Pierre Bordieu e Mary Douglas, abordam a 

sociedade de consumo a partir de temas não considerados pela discussão 

pós-moderna. Investigam, portanto, o consumo sob a perspectiva das 

motivações que levam as pessoas a consumirem determinados tipos de 

bens, do significado e da importância do consumo no processo que mede 

relações e práticas sociais, as relações das pessoas com a cultura material 

e o impacto na vida social (BARBOSA, 2004, p. 10-11). 

Nesta pesquisa, o estudo do consumismo e das características nos 

servem de base para melhor compreender a Sociedade do Hiperconsumo, 

portanto, não nos restringiremos às teorias acima citadas, senão somente 

traremos a título de informação.  

Para a teoria da Sociedade do Hiperconsumo, o consumo passa a 

significar muito mais algo “experiencial” que “ostentatório”, porque 

ganha uma conotação emocional1, deixando de lado a importância da 

posição social (LIPOVETSKY, 2007. P. 39).  O marketing sensorial 

busca aprimorar cada vez mais as qualidades sensíveis, táteis, visuais, 

sonoras e olfativas dos produtos e dos locais de venda, tanto para 

diferenciar as marcas no interior de um universo hiperconcorrente, quanto 

para oferecer uma “aventura sensitiva e emocional” ao hiperconsumidor 

em busca de sensações variadas e de maior bem-estar sensível 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 45). 

Para Lipovetsky (2007), a sociedade do hiperconsumo se consagra 

no decorrer de três fases características, as duas primeiras, o “Nascimento 

dos mercados de massa” e a “Sociedade de consumo de massa”, já 

                                                        
1 O consumo emocional é feito por meio de processos que permitem fazer com 

que os consumidores vivam experiências afetivas, imaginárias e sensoriais, como 

o marketing sensorial ou experiencial (LIPOVETSKY, 2007, p. 45). 
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passadas, e a terceira, a própria sociedade do hiperconsumo, cada vez 

mais presente.  

De acordo com Lipovetsky (2007, p. 26), essas fases inscreveram 

“o presente na história longa da civilização” (pg. 26-37). Deste modo, 

apresenta-se abaixo dois quadros, formulados pela autora, com as 

principais características das duas primeiras fases, de importância 

histórica para o estudo que segue. 

 

Fase I: O nascimento dos mercados de massa 

Produção e 

marketing de massa 

Marca, 

acondicionamento e 

publicidade 

Os grandes 

magazines 

• Dos anos 

1880 até a Segunda 

Guerra Mundial; 

• Grandes 

mercados nacionais 

substituem os 

locais; 

• Criou um 

consumo de massa 

inacabado, com 

predominância 

burguesa. P. 29 

• Fase 

contemporânea à 

elaboração de 

máquinas de 

fabricação contínua 

que aumentaram a 

produtividade com 

custos mais baixos e 

abriram caminho 

para a produção de 

massa. 

 

• As indústrias 

passaram a 

acondicionar e 

publicizar seus 

produtos em escala 

nacional; 

• Assim, 

aumentou-se a 

representatividade 

das marcas, exigindo 

enormes orçamentos 

à publicidade. 

• A partir disso, 

o consumidor passa a 

se fiar à marca e não 

mais ao vendedor, 

alterando de forma 

profunda a relação de 

compra e venda. 

• Primeira 

revolução comercial 

moderna que 

inaugurou a era da 

distribuição de massa; 

• Aumentaram a 

rotação dos estoques e 

a prática de venda em 

grande escala; 

• Rompimento 

das tradições 

comerciais com 

práticas como a 

devolução de 

produtos e a 

etiquetação de preços; 

• Os bens antes 

reservados à elite se 

tornaram disponíveis 

à burguesia. 

• Criou o 

consumo-sedução e o 

consumo-distração. 

Quadro 1: O nascimento dos mercados de massa 
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Fase II: A sociedade de consumo de massa 

A economia fordista Uma nova salvação 

• Tornou-se uma “sociedade 

da abundância”, ao multiplicar o 

poder de compra dos assalariados; 

• Aperfeiçoou o processo 

iniciado na fase I de democratizar 

a compra dos bens duráveis como 

automóveis, televisão e aparelhos 

eletrodomésticos; 

• Pela primeira vez, as 

massas têm acesso a uma demanda 

material mais psicologizada e mais 

individualizada e um modo de vida 

antigamente associado às elites 

sociais, com bens duráveis, 

lazeres, férias, moda. 

• A lógica da quantidade 

domina a fase II e as organizações 

industriais passam a focar em 

especialização, padronização, 

repetitividade, elevação dos 

volumes de produção.  

• A “sociedade de consumo 

de massa” se transforma em 

projeto de sociedade e objetivo 

supremo das sociedades 

ocidentais; 

• Ênfase no conforto 

material e o equipamento 

moderno dos lares e dominada 

por uma lógica econômica e 

técnica mais quantitativa que 

qualitativa. 

• Elevação do nível de vida 

médio, estimulação dos desejos 

por meio da euforia publicitária. 

A “sociedade do desejo” 

impregna todo e qualquer 

imaginário de felicidade 

consumidora. 

• Provocou uma oscilação 

do tempo, fazendo passar da 

orientação futurista para a “vida 

no presente” e suas satisfações 

imediatas 

 

Quadro 2: A sociedade de consumo de massa 

Fonte: LIPOVETSKY (2007, p. 26-37) 

 

De um modo ou de outro, em poucos momentos da história a 

humanidade teve tantas razões para se sentir tranquila, mas, neste mundo 

novo, ao mesmo tempo em que o conforto é notável, há um sentimento 

geral de depressão, ansiedades e inquietações de toda e qualquer natureza, 

que causam uma imensa desorientação individual e coletiva 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 22-23).  

Sendo que todo o processo de hipermodernidade é reforçado pelos 

grandes riscos e catástrofes (nuvem radioativa de Chernobyl, pandemia 

de AIDS, crise da vaca louca, riscos dos organismos geneticamente 

modificados, aquecimento do planeta, atentados terroristas, crises das 

bolsas financeiras) que ignoram os limites das nações, que se entrelaçam 
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à teoria da sociedade de risco. Afirma-se, então, a “cosmopolitização dos 

medos e das imaginações, das emoções e dos modos de vida” 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 17), no mesmo sentido em que é 

traçada a Sociedade de risco, abordada na sequência. 

As fases apresentadas nos quadros anteriores se desenvolveram até 

o final dos anos 1970 (LIPOVETSKY, 2007, p. 37) e, desde então, é o 

terceiro ato das economias de consumo que se representa, ou seja, o 

hiperconsumo.  

Os nossos modos de vida e de consumo ainda são muito 

semelhantes àqueles da sociedade de massa, mas, para Lipovetsky (2007, 

p. 12), o surgimento deste “ismo” pôs fim, nas últimas duas décadas, à 

boa e velha sociedade de consumo, transformando não só a organização 

da oferta, mas as práticas cotidianas e o universo mental do consumismo 

moderno: “a própria revolução do consumo foi revolucionada”, o que 

marcou o início de uma nova fase do capitalismo de consumo: o 

hiperconsumo. 

Importante notar que, para Lipovestsky, a Sociedade do 

Hiperconsumo não vem sozinha, mas acompanhada de uma “cultura-

mundo” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 9), que merece espaço neste 

estudo porquanto significa o fim da heterogeneidade tradicional da esfera 

cultural e a universalização da cultura mercantil, que toma conta de todas 

as esferas da vida social, dos modos de existência, da quase totalidade das 

atividades humanas.  

Neste “consumo-mundo”, não apenas as culturas antagonistas 

foram eliminadas, mas o ethos consumista reorganiza todo conjunto de 

condutas sociais, mesmo aquelas que independem de troca mercantil. Aos 

poucos, o espírito de consumo infiltrou-se na relação com a família, 

religião, política, sindicalismo, cultura e no tempo disponível 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 14). 

Ter acesso a um modo de vida mais fácil, confortável, livre e 

hedonista já vinha constituindo uma motivação importante dos 

consumidores desde os anos 1950-60. Neste sentido, “os ideais de 

felicidade privada, os lazeres, as publicidades e as mídias favoreceram 

condutas de consumo menos sujeitas ao primado do julgamento do outro” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 39). Isso significa que a fase III trouxe uma 

relação emocional entre os indivíduos e as mercadorias, alterando a 
significação social e individual do universo consumidor que acompanha 

o impulso de individualização da sociedade (LIPOVETSKY, 2007, p. 

46). 

 Novas vontades de consumir surgem incessantemente à medida 

que nossas sociedades enriquecem, criando a lógica de “quanto mais se 
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consome, mais se quer consumir” (LIPOVETSKY, 2007, p. 38). Todo 

esse movimento torna a sociedade atual sedenta de novas procuras e de 

um sentimento de insatisfação constante.  

O culto do bem-estar de massa iniciado pela fase II começou a 

minar a lógica de consumo e a promover um modelo de consumo de tipo 

individualista. Os ideais de viver melhor e gozar os prazeres da vida sem 

se privar apareceram cada vez mais como comportamentos legítimos e 

finalidades em si (LIPOVETSKY, 2007, p. 40). 

O momento em que vivemos apresenta uma natureza híbrida, 

porquanto no mesmo período podem ser identificadas a mitologia da 

posição social e a do fun, e o consumo demonstrativo “tradicional” e o 

consumo hedonista individualista (LIPOVETSKY, 2007, p. 41). 

Vivenciamos uma transição. 

Além disso, a aparição de um consumo intimizado, conforme 

apontado pelo autor, faz com que o ato de consumir passe a se ordenar 

cada dia um pouco mais em função de fins, de gostos e de critérios 

individuais. A fase III está oficialmente instituída como a época do 

hiperconsumo e “da mercantilização moderna das necessidades e 

orquestrada por uma lógica desinstitucionalizada, subjetiva, emocional” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 41).  

Na primeira modernidade, a dinâmica da ideologia individualista 

impulsionou as transformações culturais mais importantes, com suas 

exigências de liberdade e de igualdade, agora, na era da 

hipermodernidade, a economia e seu poder multiplicado é que se impõe 

como a instância principal da produção cultural (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 14). 

A expansão da oferta mercantil, abundância de informações e 

imagens, a variedade de produtos alimentares, restaurantes, festivais, 

músicas, dentre outras características marcam esse universo. Esse 

fenômeno é muito novo. Os consumidores nunca tiveram à sua disposição 

tantas escolhas, tudo isso faz parte da “cultura-mundo”, em que a 

diversificação das experiências consumistas vem acompanhada de um 

consumo cada vez mais cosmopolítico” (LIPOVETSKY; SERROY, 

2011, p. 15). 

De modo ainda mais amplo, o consumismo desenfreado, 

representado pelo universo superficial do divertimento aparece como uma 
das forças que arruínam alguns valores morais até então considerados 

importantes. Conforme Lipovetsky e Serroy (2011, p. 22), “um 

individualismo que se transforma em egoísmo cobiçoso um fechar-se em 

si que se opõe à solidariedade e à fraternidade”. 
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Diferente da antiga sociedade de consumidores, em que, de acordo 

com Bauman (2008. p. 21), o objetivo principal do engajamento 

incessante dos consumidores na atividade de consumo era o ideal de sair 

da invisibilidade, na sociedade do hiperconsumo, nós, os consumidores, 

queremos os objetos “para viver”. Lipovetsky (2007, p. 41-42) explica 

que mais que objetos para exibir, compramos com vistas a satisfações 

emocionais e corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e sanitárias, 

lúdicas e distrativas. Conforme descreve o autor: 

[...] das coisas, esperamos menos que nos 

classifiquem em relação aos outros e mais que nos 

permitam ser mais independentes e mais móveis, 

sentir sensações, viver experiências, melhorar 

nossa qualidade de vida, conservar juventude e 

saúde (LIPOVETSKY, 2007, p. 42). 

Os bens mercantis, que antes funcionavam como símbolos de 

status, agora aparecem cada vez mais como serviços ao consumidor. Do 

modo que “o consumo ‘para si’ suplantou o consumo ‘para o outro’, em 

sintonia com o irresistível movimento de individualização das 

expectativas, dos gostos e dos comportamentos” (LIPOVETSKY, 2007, 

p. 42). 

Aquele consumidor sujeito às coerções sociais da posição cede 

lugar ao hiperconsumidor que clama por experiências emocionais, de 

maior bem-estar, qualidade de vida e de saúde, de marcas e autenticidade, 

de imediatismo e de comunicação (LIPOVETSKY, 2007, p. 14). O 

materialismo da primeira sociedade de consumo deixa de fazer sentido 

enquanto se proliferam as farmácias da felicidade e os “mercados da 

alma” (LIPOVETSKY, 2007, p. 15). 

A necessidade de se classificar e se diferenciar, porém, não deixa 

de existir, transforma-se (LIPOVETSKY, 2007, p. 47). Conforme o 

exposto, não é mais tanto o desejo de reconhecimento social que serve de 

base às escolhas por marcas e produtos superiores, mas o prazer narcísico 

de sentir uma distância em relação à maioria (LIPOVETSKY, 2007, p. 

47). Em vez de evaporarem, os prazeres elitistas se reestruturam pela 

lógica subjetiva do “neo-individualismo”, para criar satisfações para si, e 

não com vista à admiração e à estima de outrem. A cultura-mundo 
estabelece uma “nova relação do homem consigo e com o mundo” 

(LIPOVETSKY; SERROY, p. 11). 

O consumo de um produto ou serviço de uma marca específica 

significa mais que a simples manifestação de hedonismo individualista, 
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mas, antes disso, um certo tipo de resposta às novas incertezas provocadas 

pela multiplicação dos referenciais e as novas expectativas de segurança 

estética ou sanitária (LIPOVETSKY, 2007, p. 49). O mundo 

hipermoderno é marcado por desorientação, insegurança e 

desestabilização, de maneira estrutural e crônica (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011. p. 18). 

 Ao ostentar um logotipo, não se espera tanto posicionar-se acima 

dos outros, mas principalmente não parecer menos que os outros. 

Vivemos em uma cultura pós-revolucionária, mas ao mesmo tempo 

hipercapitalista (LIPOVETSKY; SERROY, 2011. p. 14). Neste sentido: 

[...] ao comprar esta ou aquela marca, o adolescente 

faz uma escolha que o distingue do mundo de seus 

pais, ele afirma preferências e gostos que o 

definem, apropria-se de um código. Se o logotipo 

se reveste de tal importância é porque permite uma 

inclusão reivindicada pelo eu e não mais uma 

inclusão aceita como um destino social, familiar ou 

outro. (LIPOVETSKY, 2007, p. 51). 

Ao mesmo tempo, vive-se com grande estima pelo presente a curto 

prazo, deixando de lado a supervalorização do futuro que cedeu passagem 

ao superinvestimento no presente a curto prazo (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011. p. 13).  Noção relacionada à concepção de Modernidade 

Líquida e de tempo “pontilhista”, para Bauman (2008). 

Para Bauman (2008, p. 50), a Modernidade Líquida se diferencia 

da Modernidade Sólida, excepcionalmente pela ressignificação do tempo. 

Esta sociedade não tem o tempo linear, tampouco cíclico, mas pontilhista, 

fragmentado numa multiplicidade de instantes eternos, cada um com 

potencial infinito de felicidade de uma vida “agorista”, que não vê o 

amanhã.  

O consumismo de hoje, portanto, não diz mais respeito à satisfação 

do que é necessário, tampouco das necessidades criadas. O que move a 

sociedade consumista não é mais “o conjunto mensurável de necessidades 

articuladas, mas o desejo, entidade muito mais volátil e efêmera, evasiva 

e caprichosa” (BAUMAN, 2001, p. 88). E o desejo não carece de 

explicações, já que ele tem a si mesmo como objeto constante, e, por isso, 

tende a permanecer insaciável qualquer que seja a quantidade de objetos, 

físicos ou psíquicos, que marcam seu passado (BAUMAN, 2001, p. 88). 

Nesta época em que as tradições, a religião, a política são menos 

produtoras de identidade central, o consumo resta encarregado de uma 
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nova função identitária. O Homo consumericus, como denomina 

Lipovetsky (2007, p. 45), “esforça-se mais ou menos conscientemente em 

dar uma resposta tangível, ainda que superficial, à eterna pergunta: quem 

sou eu?”. 

Na cultura-mundo, vivenciamos uma infinidade de problemas 

considerados novos e que põem em jogo questões não só globais e 

políticas, mas também existenciais, de identidade, crenças, crise dos 

sentidos, distúrbios da personalidade humana (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 9), questões que deixam o consumidor só em sua 

vulnerabilidade. 

A cultura-mundo designa a ampliação do universo da 

comunicação, informação e midiatização. Um consumo cada vez mais 

abundante de imagens e informações se torna possível com o 

desenvolvimento de novas tecnologias e das indústrias culturais e de 

comunicação (LIPOVETSKY; SERROY, 2011. p. 10). Na era de 

hiperconsumo, nota-se uma ressignificação do consumo. A publicidade 

deixa de ser uma comunicação construída em torno do produto e de seus 

benefícios funcionais, para uma comunicação que busca difundir valores 

e visões que enfatizam significantes que ultrapassam a realidade objetiva 

dos produtos, como o espetacular, a emoção e o sentido não literal 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 46). 

Neste momento, o imperativo de imagem deslocou-se do campo 

social para a oferta de marketing (LIPOVETSKY, 2007, p. 47). Na 

hipercultura, o imaginário cultural deixa de ser algo acima do mundo 

“real” e o mercado integra cada vez mais em sua oferta as dimensões 

estéticas e criativas (LIPOVETSKY; SERROY, 2011. p. 11). 

A comunicação em tempo real se tornou possível devido às 

ferramentas informáticas, que criam um sentimento de simultaneidade e 

de imediatismo, transcendente às barreiras do espaço e do tempo 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011. p. 16), o que impacta diretamente a 

alimentação, em fast foods, por exemplo, e o nosso ideal de alimentação 

imediata. 

O autor (LIPOVESTKY, 2007, p. 15) caracteriza como paradoxal 

a condição dos hiperconsumidores, tendo em vista que, ao mesmo tempo 

em que um grande leque de escolhas se amplia, trazendo a sensação de 

liberdade de escolha e de informação suficiente, também tornam-se reféns 
desse consumo, “os prazeres e os gostos mostram-se cada vez mais sob a 

dependência do sistema mercantil” (LIPOVESTKY, 2007, p. 15). 

Conforme descreve Lipovetsky: 
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Quanto mais o hiperconsumidor detém um poder 

que lhe era desconhecido até então, mais o mercado 

estende sua força tentacular; quanto mais o 

comprador está em situação de autoadministração, 

mais existe extrodeterminação ligada à ordem 

comercial (LIPOVESTSKY, 2007, p. 15). 

As sociedades anteriores, de acordo com Lipovetsky e Serroy 

(2011, p. 18), ainda que tivessem seu quinhão de medos e de angústias, 

desenvolveram-se em um mundo dominado pelos deuses e em um corpo 

social “pleno”, em que os homens conheciam seu lugar sem duvidar da 

ordem do mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011. p. 18). A diferença é 

que, neste momento de Sociedade Reflexiva2, conforme será abordado ao 

final do presente capítulo, todos são capazes de duvidar da ordem do 

mundo, e de se sentirem descolados em relação à nossa natureza humana. 

A sociedade hiperconsumista de Lipovetsky apresenta uma série 

de características inerentes. Em um primeiro momento, coube a 

compreensão da transição do consumo ostentatório ao consumo 

experiencial, que tem como consequência a intimização do consumo, que 

gera um apego inexplicável pelas marcas e pelas sensações 

proporcionadas por elas. 

Todo esse poder atribuído ao consumidor que passa a “sentir e 

viver” o consumo gera uma série de novas ansiedades, uma necessidade 

de “agora” e de medicalização do consumo, voltados à crescente angústia 

relacionada ao corpo e à saúde (LIPOVETSKY, 2007, p. 54), que se 

expressam em um controle exagerado do corpo, como já sugeriu Bauman 

(2008, p. 20), ao afirmar que “na sociedade de consumidores, ninguém 

pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria [...] A característica 

mais proeminente da sociedade de consumidores é a transformação dos 

consumidores em mercadorias”. Neste processo, a alimentação como 

consumo merece destaque. 

Quanto mais o indivíduo está isolado ou frustrado, mais buscará 

consolo nas felicidades imediatas da mercadoria (LIPOVESTKY, 2007.p. 

60), coordenado pela lógica do “Sofro, logo compro”, problemática que 

resta ampliada quando é substituída pela lógica do “Sofro, logo me 

                                                        
2 Viver em um mundo em que o conhecimento é reflexivamente aplicado, 

significa viver em um mundo onde não podemos ter segurança sobre qualquer 

elemento, porque qualquer conhecimento pode vir a ser revisado. Sob a 

modernidade, o conhecimento perde o sentido antigo, em que “conhecer” 

significa” estar certo” (GIDDENS, 1991, p. 46). 
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alimento com produtos ultraprocessados que oferecem prazer imediato”, 

que se agrava dentro de uma era de nutricionismo.  

 

2.1.1. O nutricionismo como agravante do 

hiperconsumo alimentar 

 
Neste momento, cabe compreender de que forma o reducionismo 

alimentar, explicado pela teoria do nutricionismo, que, neste trabalho, é 

percebido como uma das formas de incentivo de compra de produtos 

ultraprocessados e como um paradigma do modelo moderno de 

alimentação, que toma corpo nos rótulos dos produtos alimentícios. 

A ideologia, ou paradigma do “nutricionismo”, analisada pelo 

sociólogo australiano Gyorgy Scrinis (2008, p. 39), busca explicar a 

relação entre os alimentos a partir de nutrientes específicos e 

determinadas condições de saúde corporal. Esta concepção estaria 

encorajada, tanto de forma implícita como explícita, pela indústria da 

nutrição, compreendida por cientistas nutricionais, nutricionistas e as 

próprias autoridades em saúde pública. Este foco em nutrientes 

específicos se tornou dominante em especial a partir da II Guerra 

Mundial, e influenciou a relação entre alimentação e saúde corporal, 

através das visões de peritos, da indústria alimentar e de governos.  

Michael Pollan, (2008, p. 37), jornalista e autor de obras relevantes 

sobre o tema da alimentação, dentre elas “O Dilema do Onívoro” e “Em 

defesa da comida”, ajuda-nos a entender o nutricionismo que, para ele, 

pode ser explicado pela ideia de que a essência dos alimentos passa a se 

reduzir à soma dos seus nutrientes. 

Uma visão completar é a que apresenta a nutricionista Marion 

Nestle (2002), com sua análise importante sobre a governança global do 

setor da alimentação,  explica os meios utilizados pelas indústrias, como 

lobbyings, ações judiciais, contribuições financeiras, relações públicas, 

publicidade, parcerias/alianças, filantropia, ameaças e informações 

tendenciosas para convencer toda a máquina pública, e os atores 

envolvidos em benefício próprio, baseados na máxima “a ciência dos 

alimentos é tão confusa que ninguém deve se preocupar com isso”. 

Conforme explica Nestle (2002, p. 2), grande parte dos 

consumidores acredita que a escolha de alimentos é embasada por 

preferencias pessoais, conveniência e custo, e que a publicidade e/ou 

outras práticas de marketing não são suficientes para os manipular. E, 

além deles, considerados “leigos”, muitos cientistas e profissionais de 

nutrição também costumam acreditar que as empresas de alimentos estão 
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interessadas de forma genuína em melhorar a saúde da população. Falta 

entender e pensar sobre a forma que o nutricionismo se expressa. 

Pollan (2008, p. 25) contrasta o passado recente, em que a 

alimentação era definida por produtos familiares e reconhecíveis, e agora 

novos termos de ressonância científica como “colesterol”, “fibra” e 

“gordura saturada” começaram a estar destacados nas prateleiras. 

O cerne da questão reside na ótica reducionista dos alimentos. De 

acordo com a perspectiva crítica de Scrinis (2008, p. 40), diversas formas 

de categorizar e qualificar os alimentos são possíveis, como, por exemplo, 

o modo de processamento e o frescor deles. No entanto, o paradigma do 

nutricionismo é mais extremado que isso. O foco é excessivamente 

redutor sobre os níveis nutricionais-bioquímicos, como nutrientes, 

componentes alimentares ou biomarcadores específicos, a exemplo das 

gorduras saturadas, kilojoules, índice glicêmico, dentre outros fatores que 

são retirados do contexto dos alimentos, dietas e processos corporais.  

O nutricionismo não é um sinônimo de nutrição, o “ismo” do termo 

remete à uma concepção ideológica e não científica, o que não torna o seu 

estudo menos importante, pelo contrário, demonstra a importância de 

estudar a força que as ideologias exercem na nossa cultura, especialmente 

quando estamos imersos nessa lógica (POLLAN, 2008, p. 36). Conforme 

explica Pollan (2008, p. 36), as ideologias são “formas de organizar 

grandes faixas de vida e experiência sob um conjunto de suposições 

compartilhadas, mas não examinadas”, e, por isso, devem também ser 

examinadas e desconstruídas. 

Embora, de início, a ciência dos alimentos (responsável pela 

manipulação desses nutrientes na forma de produtos alimentícios) possa 

ser útil aos hábitos alimentares e à saúde dos consumidores, Scrinis (2008, 

p. 40) explica que o estudo dos alimentos neste nível de conhecimento 

bioquímico não é usado apenas para informar e educar o público 

consumidor, mas, ao contrário, tende a deslocar e prejudicar o próprio 

conhecimento alimentar e as demais formas de compreensão da relação 

entre alimentação e corpo. Para as indústrias isso pode significar um 

poderoso tema de marketing dos seus produtos, enquanto molda a 

consciência nutricional do público consumidor (SCRINIS, 2008, p. 39). 

Para Pollan (2008, p. 41) o nutricionismo fornece a principal motivação 

para que os alimentos processados sejam vistos como positivos, porque, 
nesta lógica, com um pouco de engenhosidade, a ciência pode fazer com 

que os alimentos de imitação, ultraprocessados, sejam mais nutritivos que 

os in natura.  

Tendo em vista que o objetivo das empresas de alimentos é sempre 

aumentar as vendas, a nutrição se torna um fator relevante no pensamento 
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corporativo global para aumentar as vendas e agregar valor aos produtos, 

mesmo que a ética não faça parte deste tipo de escolha (NESTLE, 2002, 

p. 2). Várias são as razões apresentadas pelas empresas para que se 

escolha um ou outro alimento e elas nem sempre são compreendidas 

porque as dietas são retiradas do contexto ambiental, social, econômico e 

cultural em que vivemos. No entanto, a escolha passa a ser um luxo em 

situações em que há escassez de alimento ou dinheiro, como é o caso de 

grande parte da população mundial, para quem a única saída é obter 

comida suficiente para atender às necessidades biológicas de energia e 

nutrientes, com pouco investimento (NESTLE, 2002, p. 16). 

O discurso reducionista vai além de favorecer os novos tipos de 

alimentos altamente processados, mas convoca todo o sistema médico e 

os governos na promoção desses produtos, como é o exemplo do caso das 

certificações. Uma batata industrializada que é frita em gordura poli-

insaturada, por exemplo, continua sendo uma batata-frita processada, 

recebendo ou não a alegação nutricional da Food and Drugs 

Administration (FDA) de que a redução do consumo de gorduras 

saturadas protege o sistema cardiovascular (POLLAN, 2008, p. 63).  

Esse processo faz com que produtos insalubres para a saúde 

passem pelo crivo da lógica nutricionista e acabem com aspecto de 

comida saudável, porquanto, para Pollan (2008, p. 50), é muito mais fácil 

e lógico para o mercado estampar uma alegação de benefícios para a 

saúde numa caixa de cereal açucarado do que numa batata ou numa 

cenoura crua. 

Uma relação entre tabagismo e alimentação é traçada por Nestle 

(2002, p. 3) para explicar a importância de entender a alimentação como 

um processo político e social. Ela explica que, ainda que as pessoas 

acreditem que os efeitos da dieta sobre as DCNT são menos importantes 

que os do tabagismo, eles contribuem com a mesma porcentagem das 

mortes anuais nos Estados Unidos. Mas, enquanto a redução no consumo 

de tabaco exige apenas uma mudança de comportamento de “não fume”, 

na alimentação, o discurso não encontra o mesmo consenso.  

Comer é uma necessidade humana e, portanto, os conselhos sobre 

melhorias na dieta são muito mais complicados que “não coma”. Como 

explica Nestle (2002, p. 3), “comer menos” está na base de muitas das 

controvérsias nutricionais e gera um embate com os interesses da 
indústria, que tentar minar todos os campos possíveis com mensagens de 

“comam mais deste produto”. 

 Algumas características do nutricionismo são, em primeiro lugar, 

a redução dos alimentos e dietas ao seu resultado ou efeito na saúde 

corporal, ou seja, a importância do alimento passa a ser simplesmente a 
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sua funcionalidade biológica, enquanto alguns males à saúde são 

restritamente vinculados a um nutriente específico, como exemplo, o caso 

da gordura trans das margarinas e a sua associação com o aumento de 

colesterol. Passa a existir, então, uma obsessão por “comida saudável” 

(SCRINIS, 2008, p. 40). 

Depois, alimentos específicos são analisados e avaliados de forma 

isolada, fora do seu contexto, por isso, alguns alimentos são vistos como 

“super-alimentos”, enquanto outros são desacreditados sob o mesmo 

argumento, o ovo e a quantidade de colesterol a ele atribuída, de forma 

descontextualizada, é um bom exemplo disso (SCRINIS, 2008, p. 41). 

A terceira e mais importante característica apontada pelo autor 

(SCRINIS, 2008, p. 41) se refere à avaliação de qualidade de um alimento 

com base em sua relação com a saúde corporal. Este reducionismo 

nutricional pode assumir duas formas, 1) pela redução do alimento ao 

nível bioquímico e, 2) pela redução dentro do próprio nível bioquímico. 

A tabela nutricional obrigatória que especifica a composição 

nutricional, no verso dos produtos alimentícios, é um exemplo do 

primeiro nível de reducionismo nutricional. No segundo nível, encontra-

se o esforço cada vez maior por parte dos cientistas para elaborar 

categorias e subcategorias de nutrientes, o que, paradoxalmente, dificulta 

a compreensão dos consumidores (SCRINIS, 2008, p. 41). Por exemplo, 

se anteriormente a recomendação era a de “consumir pouca gordura”, 

agora ela é dificultada com classificações de “gorduras boas ou ruins”. 

Por isso, como aponta Pollan (2008, p. 36), para nos alimentarmos neste 

sistema, estamos sempre dependendo de experts da alimentação. 

Os nutrientes, por serem invisíveis, acabam gerando uma ideia de 

mistério, do modo que a realidade oculta dos alimentos só pode ser 

explicada pelos cientistas e pelos meios de comunicação por eles 

utilizados para atingir o público consumidor. Para Pollan (2008, p. 36) 

essa realidade demonstra uma ideia quase religiosa, como se o mundo 

visível, neste caso, os próprios alimentos não fossem o que realmente 

importasse, implicando a necessidade de um sacerdócio em busca da 

“salvação alimentar”. 

O nutricionismo, como se vê, é caracterizado por um confiante 

discurso de precisão e controle, ao mesmo passo em que as incertezas 

científicas tendem a ser escondidas ou disfarçadas para o público leigo. O 
autor utiliza como exemplo o mito da mensuração exata da quantidade de 

exercícios que deve ser praticada para gastar a quantidade de calorias de 

uma refeição específica (SCRINIS, 2008, p. 42). Nesta ideia, inclui-se a 

redução da compreensão do próprio corpo e da saúde corporal como um 

todo. No nível bioquímico, há a relação entre processos muito específicos 
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do corpo com alimentos muito particulares, que não deveriam ser 

generalizados (SCRINIS, 2008, p. 42). 

A abordagem que parte da funcionalidade da comida e do corpo 

decorre desta mesma ideia reducionista, que deixa de observar o corpo na 

sua totalidade, assim como o faz com os alimentos, e, embora esta forma 

medicada de “funcionalidade” não seja nova, a diferença é que agora ela 

sai dos laboratórios e vai ao centro dos debates da sociedade, em discursos 

diários sobre práticas e consumo (SCRINIS, 2008, p. 42). 

Essa tentativa incessante de quantificação da composição dos 

nutrientes e das dietas inverte completamente a lógica tradicional, porque 

agora os alimentos são ranqueados e comparados de acordo com a 

quantidade de nutrientes específicos, criando uma hierarquia. Assim, o 

equilíbrio das dietas contemporâneas dependeria exclusivamente de 

pequenos ajustes entre um ou dois nutrientes nos alimentos processados 

e ultraprocessados, enquanto a qualidade de alimentos não processados é 

questionada, de forma contrária ao que estabelece as cozinhas tradicionais 

(SCRINIS, 2008, p. 43). 

Isso significa dizer que a lógica reducionista do nutricionismo 

desconsidera os contextos culturais, geográficos e ecológicos mais 

amplos onde se inserem as dietas, os alimentos e os corpos em análise 

(SCRINIS, 2008, p. 44). Essa é uma questão sensível para a alimentação 

moderna e para a própria sociedade hiperconsumista, porque, como 

apontam diversos autores, dentre eles Pollan (2008, p. 16), os seres 

humanos fazem refeições juntos e por isso, comem por muitas outras 

razões além da necessidade biológica. O ato da alimentação também tem 

a ver com a nossa relação com o mundo natural, com prazer, comunidade, 

família e espiritualidade, portanto, com a expressão da nossa identidade. 

A indústria alimentar se utiliza dessa concepção para orientar e 

organizar o mercado de alimentos com base na engenharia e no 

processamento, o que se externaliza ao consumidor por meio de toda a 

estrutura de marketing que é apresentada, especialmente publicidades e 

rotulagens focadas em qualidades de nutrientes específicos. Ao enfatizar 

quantidades absolutas ou relativas de poucos nutrientes, o marketing, de 

forma deliberada, tira a atenção do consumidor ao perfil nutricional do 

alimento como um todo (SCRINIS, 2008, p. 44-45). 

Nas conclusões de “Food Politics”, Nestle (2002, p. 358-359) 
apresenta diversas alegações utilizadas pelos grandes setores industriais 

de alimentos, que se incluem à nossa cultura e ao sistema alimentar 

global. As principais giram em torno de “liberdade de escolha” e 

“equilíbrio”, atribuindo ao consumidor o controle de suas escolhas, e, 

portanto, das consequências. 
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As alegações apresentadas pela autora podem ser explicadas da 

seguinte forma: 1) as chaves para uma dieta saudável são equilíbrio, 

variedade e moderação;  2) por isso, todos os alimentos podem ser partes 

de uma dieta saudável; 3) já que não se pode dividir os alimentos entre 

“bons” e “ruins”; 4) além de que os conselhos nutricionais mudam muito, 

então, não devem ser levados em consideração; 5) porque a ciência sobre 

dieta e saúde envolve muita incerteza; 6) e somente pequena parte da 

população irá se beneficiar ao seguir tais conselhos dietéticos; 7) tendo 

em vista que dietas são uma questão de responsabilidade pessoal e 

liberdade de escolha; 8) e que advogar por escolhas alimentares mais 

saudáveis é irracional; 9) por fim, a intervenção governamental nas 

escolhas alimentares é desnecessária, indesejável e incompatível com as 

instituições democráticas (NESTLE, 2002, p. 358-359). 

A indústria tem todo o interesse em demonstrar aos consumidores 

que eles são totalmente livres para fazerem escolhas nutricionais, que 

podem comer tudo o que quiserem na quantidade que quiserem porque 

esse ato não é prejudicial à saúde, e que a interferência governamental 

neste processo vai contra a democracia alimentar. 

A publicidade funciona muito abaixo da consciência de todos, e 

“todos” se refere não só ao público, como também a muitos nutricionistas, 

pesquisadores e pessoas envolvidas diretamente na política estatal. As 

mensagens publicitárias de alimentos e bebidas são criadas em um 

sofisticado ambiente, que a atribui uma natureza subliminar poderosa, que 

a coloca em toda a parte, o tempo todo. Muito esforço em termos de 

dinheiro e talento são dedicados para este fim (NESTLE, 2002, p. 21). 

O nutricionismo foi adaptado para aliar nossas mentes e corpos 

para o mercado de alimentos e suas estratégias de marketing. Essa 

ideologia modifica não somente a forma como pensamos sobre comida, 

mas também o modo como sentimos e vivenciamos as experiências do 

nosso corpo (SCRINIS, 2008, p. 47). 

A sobrevivência da espécie humana se manteve por muito tempo 

porque alimentos nutritivos estavam disponíveis para a caça ou colheita, 

porquanto selecionar uma dieta nutritiva não é uma característica inata da 

nossa espécie. Nesta economia de superabundância em que vivemos, 

onde as empresas de alimentos podem vender produtos que pessoas 

desejem comprar, muito esforço é feito por parte da indústria na tentativa 
de entender as necessidades do seu público (NESTLE, 2002, p. 16). 

Ao considerar que as preferências dos consumidores são 

influenciadas por diversas razões, desde cunho religioso e fatores 

culturais até conveniência, preço e valor nutricional, muitos 

determinantes além da qualidade nutricional passaram a ser considerados 
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pelas empresas em prol do objetivo de vender os seus produtos e obter 

lucro. Assim, os imperativos de marketing da indústria alimentar, 

conforme Nestle (2002, p. 17), dizem respeito, especialmente, a quatro 

fatores: gosto, custo, conveniência e, como podemos ver, confusão 

pública sobre o que se deve consumir ou não. 

 Neste sistema, muita ansiedade pode ser gerada em torno da 

simples experiência da alimentação, porque, na compra, há uma exigência 

intrínseca de que os consumidores saibam quais as últimas pesquisas 

científicas, que compreendam rótulos cada vez mais longos e confusos 

com alegações nutricionais cada vez mais dúbias e, ainda, ao final, que 

possam aproveitar alimentos que foram modificados para além do 

objetivo tradicional de  nutrir e ser gostoso (POLLAN, 2008, p.65).  

Ainda que vivamos em uma economia de livre mercado, com 

abundância e até superabundância de alimentos a baixo custo, em que 

temos poder de escolha na alimentação, como dizem as empresas, nossas 

escolhas não são feitas em um “vácuo” (NESTLE, 2002, p. 360). Deve-

se levar em consideração o ambiente construído em muito investimento 

para nos convencer a consumir baseados em uma ideia de que nutrição é 

algo tão confuso, que a alimentação saudável é impossível, então não há 

razão para comer menos (dos produtos em exposição, não os naturais). 

Tudo isso faz parte de um complexo processo social, que se 

esconde em artimanhas inteligentes e inúmeros esforços “por trás das 

cenas”, como a participação dessas empresas em Congressos, nas Cortes, 

das Universidades e Organizações Profissionais (NESTLE, 2002). Não é 

contraditório pensar que empresas como a Coca-Cola patrocinam a 

educação dos nutricionistas e aparecem como apoiadores de eventos 

esportivos? 

Na era do nutricionismo, nossas funções corporais são vistas como 

compartimentos que podem ser manejados, vendidos e comprados de 

forma profissional e científica gerando um sentimento de ansiedade geral 

na busca de resposta à questão: “O que devemos comer?”, ainda mais, na 

sociedade do hiperconsumo: “O que devemos comprar para comer?”. 

 
2.2 AS DCNTs NO SÉCULO XXI: DA SUBNUTRIÇÃO À 

SOBREALIMENTAÇÃO 

 

No contexto de ansiedade acerca de que alimentos devem ser 

consumidos e comprados, as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) adquiriram o preocupante status de maior problema global de 

saúde. A consequência disso são os índices cada vez maiores de mortes 
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prematuras e perda de qualidade de vida, com alto grau de limitação e 

incapacidade, além dos impactos econômicos para famílias, 

comunidades, e sociedade em geral (WHO, 2011, p. 176). 

O relatório “Causes of death 2008”, publicado em 2011 pela World 

Health Organization (WHO), estima que 63% dos 57 milhões de óbitos 

ocorridos globalmente em 2008 foram devidos às doenças não-

transmissíveis, ou seja, 36 milhões de mortes, que incluem principalmente 

doenças cardiovasculares (48%), câncer (21%), doenças respiratórias 

crônicas (12%) e diabetes (3,5%)3. Além disso, o fator agravante aponta 

que 80% de todas as mortes foram registradas em países de baixa e média 

renda. Rapidamente é feita uma associação entre a questão da renda e da 

qualidade dos alimentos acessados por essa população, enquanto fator 

agravante. 

Além dos números alarmantes que serão apresentados no decorrer 

deste subcapítulo, há questões muito sensíveis relacionadas aos riscos dos 

alimentos ultraprocessados. A mudança no paradigma alimentar 

aconteceu de forma tão rápida que os consumidores passaram a depender 

de experts para saber de que forma se alimentar e como filtrar todas as 

informações, e publicidades presentes nos rótulos dos alimentos 

ultraprocessados. 

Ainda que as pesquisas e comprovações científicas aconteçam na 

academia e sejam bastante inacessíveis aos consumidores, a mídia, das 

mais diversas formas, encarrega-se de fazer essa ponte. Isso significa uma 

grande confiança4 depositada, por parte dos consumidores, nestes 

veículos5. 

Neste sentido, cumpre trazer à pesquisa, duas matérias publicadas 

em veículos de grande acesso. A primeira, matéria publicada no DW 

                                                        
3 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cod_2008_sources_meth

ods.pdf Acesso em: 04 jan. 2018. 
4 A variação da confiança individual e transcultural na alimentação, conforme 

Allain e Guivant (2010, p. 81) é explicada de três formas: estudos sobre o impacto 

da informação (percepção de risco/comunicação do risco), explicações culturais 

e explicações institucionais. Para maiores informações ver: 

http://anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-69/15-o-estudo-da-confianca-na-

alimentacao-analise-de-campo-de-pesquisa/file 
5 Sobre o tema, texto publicado no blog “O joio e o trigo”, em 08 jan. 2018. 

Disponível em: < http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2018/01/os-

alimentos-ultraprocessados-sao-os-reis-da-confusao/ >. Acesso em: 10 

abr. 2018. 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cod_2008_sources_methods.pdf
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cod_2008_sources_methods.pdf
http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2018/01/os-alimentos-ultraprocessados-sao-os-reis-da-confusao/
http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2018/01/os-alimentos-ultraprocessados-sao-os-reis-da-confusao/
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Brasil, no dia 15 de fevereiro de 2018, chama atenção para a pesquisa 

publicada na revista científica British Medical Journal, que relaciona o 

consumo de alimentos ultraprocessados (como refrigerantes, bolos de 

pacote e refeições congeladas) com o aumento do risco de câncer. A 

matéria destaca o aumento de 12% no risco de câncer em geral, e 11% no 

risco de câncer de mama no incremento de 10% na proporção de 

alimentos ultraprocessados na dieta. 

Já, a segunda deixa o consumidor ciente de que as previsões para 

o futuro também não são muito positivas. Segundo matéria publicada no 

“O Globo”, em 26 de fevereiro de 2018, a geração nascida entre o início 

dos anos 1980 e meados da 1990, “está no caminho para se tornar o grupo 

com maior incidência de sobrepeso da História”, tendo em vista que a 

prospecção é de que sete em cada dez “millennials”  devem chegar à meia-

idade com o peso acima do ideal.  

A divulgação destes dados em jornais e programas de grande 

alcance demonstram que as DCNT têm sido vinculadas como risco 

alimentar nas últimas décadas, e que a população já enfrenta uma grande 

insegurança no que concerne a “o que comer” e “o que fazer”, além da 

crescente reflexividade por parte dos consumidores acerca de seus estilos 

de vida, relacionada à procura por mais saúde.  

Para melhor compreender a situação e contextualizar a 

problemática do estudo, muitas fontes são utilizadas, especialmente os 

relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), pesquisas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relatórios do 

governo brasileiro, além de diversos estudos científicos em muitas áreas 

do conhecimento. 

Neste primeiro momento, o foco do estudo é a apresentação geral 

da problemática, especialmente a apresentação de alguns dados, seguido 

pela análise dos fatores de risco e, posteriormente, do Plano de Ações 

Estratégicas para o enfrentamento de DCNT e do Guia Alimentar para a 

população brasileira, meio pelo qual a situação vem sendo tratada no 

Brasil. 

Em função da gravidade da situação, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) convocou, em 2011, uma reunião de alto nível para 

debater compromissos globais sobre o tema das DCNT, que resultou em 

uma declaração política onde os países-membros se comprometem a 
trabalhar com ações de prevenção dos principais fatores de risco para 

deter o crescimento das DCNT e garantir mais atenção à saúde. Além 

disso, o tema das DCNT está inserido como fundamental para o alcance 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, especialmente os 

relativos à redução da pobreza e desigualdade. 
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O passo subsequente foi a aprovação de um plano de Ação Global 

durante a 66ª Assembleia Mundial da Saúde, que estabeleceu o objetivo 

de redução da mortalidade por DCNT em 25% em uma década (MALTA, 

et al, 2014). No Brasil, o plano de ação tomou forma no “Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis no Brasil, 2011-2022”. 

Conforme argumenta Poulain (2004, p. 25), a ruptura nas relações 

entre o homem e seu meio, na segunda parte do século XX, marcou a 

história da alimentação ocidental. Os séculos marcados por problemas 

sociais relacionados a má nutrição foram seguidos por um momento em 

que a maior parte do mundo, desconsiderando as particularidades, têm o 

que comer. Assim, instala-se um sentimento de abundância, e logo de 

superabundância. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), após décadas de 

programas e políticas governamentais para o enfretamento de problemas 

relacionados à desnutrição e à fome nos segmentos mais vulneráveis da 

sociedade, é preocupante notar que as conquistas vieram acompanhadas 

do crescimento de outros problemas de saúde pública, a exemplo do 

aumento progressivo do excesso de peso (sobrepeso e obesidade).  

Também é de se considerar a transformação no sistema de valores 

das sociedades ocidentais em que o ato de “comer” deixou de ser apenas 

um objetivo da organização social, e passou a ser entendido como um 

direito. Para Poulain (2004, p. 25), desde tal reconhecimento, o “direito à 

alimentação” foi desafiado por inúmeros riscos, iniciando pela crise da 

“vaca louca”, seguindo pela crise dos Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) e tantas outras catástrofes que marcaram a época. A 

segurança alimentar vira um problema, que coloca em xeque o direito 

ainda novo à alimentação e que traça um paralelo com a teoria da 

sociedade de risco. 

No que concerne ao processo de transição nutricional no Brasil, 

Batista Filho e Rissin (2003, p. 182) destacam algumas mudanças como 

a ocupação demográfica do espaço físico, de uma população rural para 

um país majoritariamente urbano; a redução significativa do desempenho 

reprodutivo; a redução na mortalidade infantil e, consequentemente, o 

aumento da vida média  

Embora inquéritos representativos sobre a situação nutricional do 
país e as diferenças entre as macrorregiões sejam datados somente a partir 

do ano de 19756, os autores acima citados demonstram em seu estudo que, 

do mesmo modo em que ocorreu um rápido declínio da ocorrência da 

                                                        
6 http://www.projetomemoria.art.br/JosuedeCastro/index.html 
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desnutrição em crianças e adultos, aumentou a prevalência de sobrepeso 

e obesidade, o que indica um comportamento claramente epidêmico do 

problema. Enfrentamos, portanto, um antagonismo de tendências 

temporais entre desnutrição e obesidade como característica marcante do 

processo de transição nutricional do país. 

Em comparação ao contexto global, no Brasil, o atual cenário das 

DCNT constitui um problema de saúde ainda mais expressivo. Em 2007, 

elas corresponderam a 72% das causas de mortes, e somente 10% foram 

de doenças parasitárias ou infecciosas, o que demonstra uma mudança no 

padrão de saúde da população, em vista de que em 1930, 46% das mortes 

nas capitais do Brasil eram relacionadas a doenças infecciosas ou 

parasitárias (SCHIMIDT et al, 2011, p. 1949). Somente as doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer e as doenças respiratórias crônicas 

foram responsáveis por 58% das mortes no Brasil em 2007 (SCHIMIDT 

et al, 2011, p. 1951). 

O gráfico apresentado abaixo, elaborado com os dados 

selecionados na database da WHO, corrobora com as informações 

apresentadas acima. Visualiza-se, portanto, o grande número de mortes 

por DCNT relacionadas à alimentação, e o reduzidíssimo número de 

mortes relacionado à falta de alimentação (desnutrição).  

 
Gráfico 1: Número de mortes no Brasil em 2014. Fonte: WHO 

 

Ao mesmo tempo, as doenças do sistema circulatório são as 

responsáveis pelo maior número de mortes, deixando para trás outras 

doenças relevantes, como as do sistema respiratório, que já constituíram 

um problema em todo o país, e que levaram o Ministério da Saúde a 
propor muitas campanhas de redução do uso de tabaco e cigarro. A maior 

questão relacionada à alimentação é, como explicou Nestle (2002, p. 3), 

que as campanhas de conscientização contra o cigarro tinham uma linha 

única de recomendações: “não fume”, mas, no que concerne à 
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alimentação não se pode trabalhar com campanhas de “não coma”.  Isto 

torna o desafio ainda mais complexo. 

Em conformidade com a ONU, o MS (BRASIL, 2011, p. 8) 

também considera importante que se atente às determinantes sociais como 

as desigualdades sociais, diferenças no acesso aos bens e aos serviços, 

baixa escolaridade, as desigualdades no acesso à informação, além de 

fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo de bebida 

alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada, tornando possível 

sua prevenção. 

Segundo o MS (BRASIL, 2011, p. 32), o custo individual de uma 

doença crônica é consideravelmente alto, o que contribui para o 

empobrecimento das famílias, mesmo com a existência do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Ademais, para o SUS, os custos diretos das DCNT 

representam impacto crescente, já que representam as principais causas 

de internações hospitalares (BRASIL, 2011, p. 32). 

Outra relação notável é o impacto socioeconômico das DCNT no 

progresso das Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM) que 

abrangem temas como saúde e determinantes sociais (educação e 

pobreza). De acordo com a WHO (2011) tais metas têm sido afetadas, na 

maioria dos países, pelo crescimento da epidemia de DCNT e seus fatores 

de risco (WHO, 2011). 

Para melhor elucidar a problemática, no tópico subsequente, serão 

expostos os principais fatores de risco das DCNT no Brasil. 

 

2.2.1 Fatores de risco: Obesidade, inatividade física e 

alimentação não saudável 

 

Os principais fatores de risco para DCNT considerados no Brasil 

como maiores responsáveis pela epidemia de sobrepeso e obesidade, e 

pela elevada prevalência de hipertensão arterial e colesterol alto, de 

acordo com o Plano de Ações Estratégicas (BRASIL, 2011, p. 30) são:  

tabaco, alimentação não saudável, inatividade física e o consumo nocivo 

de álcool.  

No quadro abaixo, elaborado pela autora, com base no Plano de 

Ações Estratégicas do MS e nos dados da WHO, também por eles 

utilizados, a questão resta melhor elucidada:  
Quadro 3: Fatores de risco e justificativa 

Fonte: A autora 
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T
ab
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Cerca de 6 milhões de pessoas morrem a cada ano 

pelo uso do tabaco, tanto por utilização direta quanto por 

fumo passivo (WHO, 2010a). Estima-se que fumar 

cause, aproximadamente, 70% dos cânceres de pulmão, 

42% das doenças respiratórias crônicas e cerca de 10% 

das doenças do aparelho circulatório (WHO, 2009a). 

A
ti

v
id

ad
e 

fí
si

ca
 

in
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fi
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en
te

 

Estima-se que 3,2 milhões de pessoas morrem a 

cada ano devido à inatividade física (WHO, 2009a). 

Pessoas que são insuficientemente ativas têm entre 20% 

e 30% de aumento do risco de todas as causas de 

mortalidade (WHO, 2010b). Atividade física regular 

reduz o risco de doença circulatória, inclusive 

hipertensão, diabetes, câncer de mama e de cólon, além 

de depressão. 

U
so

 n
o
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v
o
 d

o
 

ál
co

o
l 

2,3 milhões de pessoas morrem a cada ano pelo 

consumo nocivo de álcool, correspondendo a 3,8% de 

todas as mortes do mundo (WHO, 2009b). Mais da 

metade desses óbitos são causados por DCNT, incluindo 

câncer, doenças do aparelho circulatório e cirrose 

hepática. O consumo per capita é mais alto em países de 

alta renda (WHO, 2011). 

A
li
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Consumo adequado de frutas, legumes e verduras 

reduz os riscos de doenças do aparelho circulatório, 

câncer de estômago e câncer colorretal (BAZZANO et 

al., 2003; RIBOLI; NORAT, 2003). A maioria das 

populações consome mais sal que o recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 

prevenção de doenças (BROWN et al., 2009). A 

alimentação não saudável, incluindo o consumo de 

gorduras, está aumentando rapidamente na população 

de baixa renda (WHO, 2011). 
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Estima-se que a pressão arterial alta cause 7,5 

milhões de óbitos, ou seja, 12,8% de todas as mortes 

(WHO, 2009a). A prevalência de pressão alta é 

semelhante em todos os grupos de renda, contudo, é 

geralmente menor na população de alta renda (WHO, 

2011). 
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No que concerne à morbidade e fatores de risco, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2008, no 

Brasil, 59,5 milhões de pessoas (31,3%) afirmaram apresentar pelo menos 

uma doença crônica; do total da população, 5,9% declararam ter três ou 

mais doenças crônicas e esses percentuais aumentaram com a idade. O 

número de indivíduos com 65 anos e mais que relataram apresentar pelo 

menos uma doença crônica chegava a 79,1% (IBGE, 2010a).  

Os fatores de risco são monitorados no Brasil por meio de 

diferentes inquéritos de saúde (BRASIL, 2011, p. 44), onde se destaca o 

monitoramento realizado pelo VIGITEL-Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. A tabela 

abaixo apresenta uma análise sobre a tendência de prevalência de alguns 

desses fatores de risco entre 2006 e 2010, feita com base em uma tabela 

similar apresentada no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

de DCNT no Brasil (2011, p. 44). 

E
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2,8 milhões de pessoas morrem a cada ano em 

decorrência do excesso de peso ou da obesidade (WHO, 

2009a). Os riscos de doença cardíaca, acidente vascular 

encefálico (AVE) e diabetes aumentam 

consistentemente com o aumento de peso (WHO, 2002). 

O excesso de peso tem crescido no mundo entre crianças 

e adolescentes. 

 

C
o
le

st
er

o
l 

Estima-se que o colesterol elevado cause 2,6 

milhões de mortes a cada ano (WHO, 2009a). O 

colesterol elevado é mais prevalente em países de alta 

renda. 

 

 2006 2010 Diferença 

Fumante 

atual  

16,2 % 

(15,4-17,0)  

15,1% 

(14,2-16,0)  

-1,1% 

(0,02) 

Ex-

fumante  

22,1% 

(21,3-22,9)  

22,0% 

(21,1-22,9)  

-0,1% 

(0,81) 

Atividade 

física no lazer  

14,8% 

(14,2-15,5)  

14,9% 

(14,1-15,8)  

0,1% 

(0,78) 

Consumo 

de carnes com 

gorduras  

39,1% 

(38,8-39,7)  

34,2% 

(33,0-35,3)  

-4,9% 

(<0,001) 
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Quadro 4: Tendência de prevalência de fatores de risco entre 2006 

e 2010 

Fonte: VIGITEL (BRASIL, 2011, p. 44) 

 

Conforme explica o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011, p. 42), o 

Brasil tem uma das populações que envelhecem mais rapidamente no 

mundo, ao mesmo passo em que a carga de doenças crônicas no país tende 

a aumentar, o que exige um novo modelo de atenção à saúde para essa 

população. 

Embora o consumo alimentar brasileiro tenha vinculação à dieta 

tradicional à base de arroz e feijão, ela é combinada com alimentos de 

teor reduzido de nutrientes e de alto teor calórico. Foi encontrado um 

consumo muito abaixo do recomendado de frutas, verduras e legumes7, 

enquanto para as bebidas com adição de açúcar como sucos, refrigerantes 

e refrescos, o consumo foi considerado elevado, especialmente pelos 

adolescentes8 (IBGE, 2011). 

A pesquisa confirmou que “o consumo alimentar no Brasil é 

principalmente constituído de alimentos de alto teor energético e 

apresenta baixo teor de nutrientes, configurando uma dieta de risco para 

déficits em importantes nutrientes, obesidade e para muitas doenças 

crônicas não transmissíveis” (IBGE, 2011, p. 106). 

                                                        
7 Menos de 10% da população atinge as recomendações de consumo de frutas, 

verduras e legumes (IBGE, 2011). 

8 A média de consumo de sucos e refrigerantes é de 122 ml diários, sendo o 

consumo médio dessas bebidas entre adolescentes maior que o dobro da média 

dos adultos e idosos (IBGE, 2011). 

Consumo 

regular de frutas e 

hortaliças 

28,9% 

(28,6-29,6)  

29,9% 

(28,9-30,9)  
1% (0,03) 

Consumo 

excessivo de 

bebidas 

alcoólicas nos 

últimos 30 dias 

16,2% 

(15,5-16,9)  

18,0% 

(17,2-18,9)  

1,8% 

(<0,001) 

Excesso de 

peso  

42,8% 

(41,8-43,8)  

48,1% 

(46,9-49,3)  

5,3% 

(<0,001) 

Obesidade  
11,4% 

(10,8-12,0)  

15,0% 

(14,2-15,8)  

3,6% 

(<0,001) 
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Em termos de nutrientes específicos9, O IBGE (2011) constatou o 

excessivo consumo de açúcar em 61% da população; consumo excessivo 

de gordura saturada (maior do que 7% do consumo de energia) em 82% 

na população; o consumo abaixo do recomendado de fibras em 68%; e 

quantidades superiores ao valor máximo de ingestão tolerável para o 

sódio em mais de 70% da população. 

A obesidade enquanto fator de risco é multidimensional e 

determinada por fatores, não só econômicos, como também sociais, 

ambientais, culturais e biológicos. Conforme elucida Corrêa (2018, s/p), 

a desigualdade no acesso a alimentos considerados saudáveis pode ser 

vista como uma forma de influência entre as condições socioeconômicas 

na dieta e, por conseguinte, na saúde da população.  

Neste sentido, o gráfico abaixo demonstra a prevalência de fatores 

de risco e proteção para DCNT nas capitais do Brasil, segundo o grau de 

escolaridade. Sendo, na primeira coluna (em azul), os resultados das 

pessoas com 0 a 8 anos de escolaridade, o que corresponde ao ensino 

fundamental; na segunda, em laranja, as pessoas com 9 a 11 anos de 

escolaridade, que representam aqueles com ensino médio completo (antes 

da mudança de currículo que prevê o 9º ano no ensino fundamental; e, na 

terceira coluna, em cinza, as pessoas com 12 anos ou mais, um seja, que 

iniciaram o ensino superior pelo menos. 

 

 
Gráfico 2: Prevalência de fatores de risco e proteção para DCNT 

nas capitais do Brasil, segundo escolaridade,  

Fonte: VIGITEL, 2010. 

 

É visível a constatação de que a escolaridade impacta diretamente 

nas questões alimentares, e, portanto, na saúde geral do indivíduo, o que 

demonstra a importância de se atentar às políticas não somente 

                                                        
9 Característica do nutricionismo. 
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informativas, mas também focadas em reduzir a desigualdade social e 

educacional no país, conforme se apresenta na sequência. 

Dando continuidade à análise, são considerados fatores de risco no 

Brasil, principalmente, os níveis de atividade física no lazer da população 

adulta, e o consumo baixo (menos de cinco porções) de frutas e hortaliças 

em cinco ou mais dias por semana (BRASIL, 2011, p. 11). 

Segundo documento do IDEC (MARTINS, 2014, p. 5), o 

sobrepeso, a obesidade e tantas DCNT associam-se diretamente ao estilo 

de vida das populações modernas ou ocidentais, que contam com alto 

consumo de alimentos processados, altamente energéticos e ricos em 

açúcar, gordura e sódio. 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE 

(2011) nos anos de 2008/2009, demonstra que o excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade) atinge metade dos adultos brasileiros, dado que 

vem aumentando cerca de 1% ao ano. Destes, a prevalência de obesidade 

no Brasil é de 12,5% entre os homens e 16,9% entre as mulheres.  

Nos últimos 20 anos, entre crianças na faixa etária de 5 a 9, a taxa 

de obesidade quadriplicou para os meninos (de 4,1% para 16, 6%) e foi 

quase cinco vezes maior entre as meninas (de 2,4% para 11,8%) (IBGE, 

2011). Ademais, segundo o IBGE (2011), mesmo que o aumento da 

obesidade tenha sido um dado significativo em todas as macrorregiões 

brasileiras, ele foi três vezes mais rápido na população com menor renda.  

Os níveis de atividade física no lazer na população adulta são 

baixos (15%) e apenas 18,2% consomem cinco porções de frutas e 

hortaliças em cinco ou mais dias por semana. 34% consomem alimentos 

com elevado teor de gordura e 28% consomem refrigerantes cinco ou 

mais dias por semana, o que contribui para o aumento da prevalência de 

excesso de peso e obesidade, que atingem 48% e 14% dos adultos, 

respectivamente (BRASIL, 2011, p. 11). 

Importante notar que, nas palavras de CÔRREA (2018, s/p), 

“tradicionalmente, o ganho excessivo de peso tem sido relacionado ao 

balanço energético inadequado resultante de ingesta calórica aumentada 

e baixa atividade física”, o que é uma característica do nutricionismo. 

Mas, como explica a autora (CORRÊA, 2018, s/p) os estudos recentes 

têm associado a obesidade a outros fatores, como o econômico e o 

biológico, apresentados na sequência, o que se visualiza no gráfico acima 
apresentado. 

Um desses fatores é o fator econômico, sendo que em uma situação 

de insegurança alimentar domiciliar os indivíduos tendem a basear sua 

alimentação em itens alimentares baratos, de paladar agradável e, em 
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geral, com alta densidade energética (CORRÊA, 2018, s/p), onde entram, 

sem dúvidas, os ultraprocessados. 

Biologicamente, as condições de elevado estresse geram aumento 

na produção de cortisol10 e outras substâncias produzidas pelo estímulo 

do eixo hipotálamo/pituitária/adrenal11, que no processo podem se 

traduzir pelo aumento das vias de recompensa, resultando, por exemplo, 

no desejo de consumo de alimentos muito energéticos e na própria 

alteração metabólica (CORRÊA, 2018, s/p), recorda-se que a era do 

hiperconsumo pode ser vista como uma incessante produtora de estresse 

e desequilíbrios emocionais. 

O desejo de consumo de produtos alimentares calóricos, rápidos e 

baratos, em uma sociedade hiperconsumista pode gerar sérios riscos 

alimentares, como as DCNT, que já são um risco aceito. Como proposta 

de gestão destes riscos, este trabalho focaliza na informação, por meio da 

rotulagem, e na efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA) e dos direitos básicos dos consumidores. 

O tópico a seguir busca identificar no “Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no 

Brasil, 2011-2022”, e em outros meios possíveis, onde a rotulagem se 

encaixa na agenda de combate das DCNT.  

 

2.2.2 A rotulagem na agenda de combate às DCNT no Brasil: 

O Plano Nacional de combate e o Guia Alimentar  

 

 Estudar o “Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 

2011-2022” e o “Guia Alimentar para a População Brasileira”, também 

auxilia na compreensão do problema, além de colocar a rotulagem na 

agenda do Estado. 

 Além dos instrumentos acima citados que são o foco do 

estudo, também integram as políticas públicas de alimentação o 

PLANSAN (Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2016-

2019), derivado da LOSAN (Lei orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional)12. 

                                                        
10 hormônio do estresse (SAWAYA, 2006, p. 147). 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/ea/v20n58/14.pdf 

11 ativação do eixo hipotalamo-pituitaria-adrenal (HPA) é a marca 

neuroendócrina característica da resposta ao estresse (GRAEFF, 2007, p. 3). 

12 LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006. 
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 Após consulta aos estados e municípios, a Secretaria de 

Vigilância em Saúde publicou, em 2005, a Agenda de prioridades para 

implementação da vigilância, prevenção e controle de doenças não 

transmissíveis (BRASIL, 2005). Já, em 2008, foi lançado o documento 

Diretrizes para a Vigilância de DCNT, Promoção, Prevenção e Cuidado 

(BRASIL, 2008).  

Na sequência, em sintonia com os esforços globais abordados 

anteriormente, o MS preparou o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no 

Brasil, 2011-2022, no qual diversos representantes de segmentos sociais 

tiveram participação em sua construção, que constitui, de acordo com o 

MS (BRASIL, 2011, p. 76), mais um instrumento para transformar o tema 

de prevenção e controle de DCNT na agenda política e de governo.  

 O plano tem como objetivo a promoção do desenvolvimento 

e implementação de políticas públicas para a prevenção e o controle das 

DCNT e seus fatores de risco, bem como fortalecer os serviços de saúde 

voltados para a atenção aos portadores de doenças crônicas (BRASIL, 

2011, p. 77).  

Para isso, aborda as quatro principais DCNT, ou seja, as do 

aparelho circulatório, câncer, respiratórias crônicas e diabetes, e os 

principais fatores de risco, o tabagismo, consumo nocivo de álcool, 

inatividade física, alimentação inadequada e obesidade (BRASIL, 2011, 

p. 13-14) sendo que, para o objetivo da pesquisa, o foco do estudo será as 

DCNT e fatores de risco alimentício. 

Dentre as metas nacionais estabelecidas, pode-se destacar um 

número considerável que se relaciona diretamente à temática das DCNT, 

à rotulagem nutricional, tais quais: 1)  reduzir a taxa de mortalidade 

prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano; 2) reduzir a prevalência 

de obesidade em crianças; 3) reduzir a prevalência de obesidade em 

adolescentes; 4) deter o crescimento da obesidade em adultos; 5) 

aumentar o consumo de frutas e hortaliças; 6) reduzir o consumo médio 

de sal (BRASIL, 2011, p. 97). Deste modo, visualiza-se que, das doze 

metas estabelecidas pelo plano, ao menos seis delas podem ser alçadas 

por meio de rotulagem adequada e informações claras ao consumidor em 

qualquer meio de publicidade. 

As ações são resumidas em três eixos, sendo o primeiro deles a 
vigilância, informação, avaliação e monitoramento, compreendido por: a) 

monitoramento dos fatores de risco; b) monitoramento da morbidade e 

mortalidade específica das doenças; e c) respostas dos sistemas de saúde, 

que também incluem gestão, políticas, planos, infraestrutura, recursos 
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humanos e acesso a serviços de saúde essenciais, inclusive a 

medicamentos. 

Neste sentido, três principais ações estão definidas nesta temática 

(BRASIL, 2011, p. 15), sendo elas: A Pesquisa Nacional de Saúde – 2013 

(em parceria com o IBGE); estudos sobre DCNT, que incluem análises 

de morbimortalidade e inquéritos com foco em desigualdades em saúde, 

intervenções em saúde e custos de DCNT; e, por último, a criação do 

Portal para o Plano de DCNT, visando monitorar e avaliar a implantação 

do Plano Nacional de Enfrentamento das DCNT, bem como desenvolver 

um sistema de gestão em DCNT 13. 

O segundo eixo estabelecido trata da promoção da saúde, que 

busca o fortalecimento de parcerias para superar os fatores determinantes 

do processo saúde-doença. Para tanto, as ações foram definidas 

envolvendo ministérios como Educação, Cidades, Esporte, 

Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, 

Agricultura/Embrapa, Trabalho e Planejamento, além da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, dentre outros, juntamente com 

organizações não governamentais, empresas e sociedade civil (BRASIL, 

2011, p. 15).  

Para tanto, estabeleceram-se ações focalizadas em: atividade 

física, alimentação saudável, tabagismo e álcool e envelhecimento ativo, 

dentre as quais, as duas primeiras merecem atenção à presente pesquisa. 

As ações voltadas a prática de Atividade física, envolvem, dentre 

outras ações, a criação de programas de incentivo, desde o nível escolar 

até o municipal, juntamente com campanhas de comunicação (BRASIL, 

2011, p. 16). Já, no que concerne à Alimentação saudável, as ações são 

ambiciosas e vão desde a promoção de ações de alimentação saudável na 

alimentação escolar, até o aumento da oferta e a redução de preço dos 

alimentos saudáveis, a regulação da composição nutricional de alimentos 

processados e a regulamentação da publicidade de alimentos (BRASIL, 

2011, p. 16-17).  

O terceiro eixo do plano é o de cuidado integral (BRASIL, 2011, 

p. 18), cujas ações, focadas em protocolos e diretrizes. visam o 

fortalecimento da capacidade de resposta do SUS e a ampliação de um 

conjunto de intervenções diversificadas capazes de uma abordagem 

integral da saúde com vistas à prevenção e ao controle das DCNT 
Para tratar especificamente da rotulagem do Plano, foi realizada 

uma pesquisa pelos termos “rotulagem”, “informação” e 

                                                        
13 http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/portal-dcnt 
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“ultraprocessados”, embora, sobre o último fator, o plano não traga 

nenhuma ação específica. 

Sendo assim, a temática da rotulagem aparece no Eixo II, que trata 

sobre a Alimentação Saudável, especificamente no item “Promoção da 

Saúde” em que as ações de regulamentação de alimentos buscam revisar 

e aprimorar as normas de rotulagem de alimentos e promover ações de 

regulação de publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas e de 

alimentos na infância” (BRASIL, 2011, p. 83). Além de se tratar de uma 

mensurável estabelecida para todos os anos de vigência do Plano, como 

“Número de normas de rotulagem revisadas e aprimoradas”, cuja ação 

reside em: “revisar e aprimorar as normas de rotulagem de alimentos 

embalados, atendendo a critérios de legibilidade e visibilidade, facilitando 

a compreensão pelo consumidor” (BRASIL, 2011, p. 123). 

A Informação permeia todo o Plano, ganhando destaque na linha 

de cuidado de DCNT, especialmente no que concerne ao Sistema de 

informação e de gerenciamento, já abordado anteriormente, que é uma 

ação prioritária (BRASIL, 2011, p. 18). 

No que concerne à problematização do consumo de alimentos 

ultraprocessados, as indicações do MS são encontradas no Guia 

Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014, p. 6), documento 

oficial que estabelece os princípios e as recomendações de uma 

alimentação adequada e saudável para a população brasileira, além de 

instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional no 

SUS, bem como de setores afins.  

No preâmbulo do guia, o MS esclarece que para facilitar a adoção 

de escolhas alimentares mais saudáveis a OMS propõe aos governos que 

forneçam informações à população em linguagem de fácil compreensão, 

levando em consideração a cultura local. Esse tipo de ação, portanto, está 

inserida no conjunto de diversas ações intersetoriais, com o objetivo de 

melhorar os padrões de alimentação e nutrição da população, 

contribuindo para a promoção da saúde (BRASIL, 2014, p. 7). 

Quatro categorias de alimentos são definidas pelo guia, de acordo 

com o tipo de processamento empregado na sua produção: 

a) Alimentos in natura ou minimamente processados: “aqueles 

obtidos diretamente de plantas ou de animais (como folhas e frutos ou 

ovos e leite) e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer 
alteração após deixarem a natureza”, ou, minimamente processados que, 

antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. Exemplos 

incluem grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de 

farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou 

congelados e leite pasteurizado (BRASIL, 2014, p. 25). 
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b) Produtos extraídos de alimentos in natura: são produtos extraídos 

por processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e 

refino. Comumente utilizados para criar preparações culinárias. Se 

enquadram os óleos vegetais (como os de soja, milho, girassol ou oliva), 

gorduras (como a manteiga e a gordura de coco), sal e açúcar (BRASIL, 

2014, p. 34). 

c) Produtos processados: Produtos fabricados com a adição de sal, 

açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para 

torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Derivam-se diretamente 

das suas versões originais, como todos os enlatados, extratos e pães 

(BRASIL, 2014, p. 38). 

d) Produtos ultraprocessados: formulações industriais feitas 

inteiramente ou majoritariamente com substâncias extraídas de alimentos 

como óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivadas de 

constituintes de alimentos, como as gorduras hidrogenadas, amido 

modificado, dentre outros, ou ainda, sintetizadas em laboratório com base 

em matérias orgânicas como petróleo e carvão, como corantes, 

aromatizantes, realçadores de sabor e todos os tipos de aditivos usados 

para darem aos produtos propriedades sensoriais atraentes. As técnicas de 

manufatura incluem extrusão, moldagem, e pré-processamento por fritura 

ou cozimento (BRASIL, 2014, p. 41). 

O guia (BRASIL, 2014, p. 41), com o intuito de facilitar a 

compreensão dos consumidores, ainda traz uma lista  de produtos que 

incluí: biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais 

açucarados para o desjejum matinal, bolos e misturas para bolo, barras de 

cereal, sopas, macarrão e temperos ‘instantâneos’, molhos, salgadinhos 

“de pacote”, refrescos e refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoçados 

e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para 

aquecimento como pratos de massas, pizzas, hambúrgueres e extratos de 

carne de frango ou peixe empanados do tipo nuggets, salsichas e outros 

embutidos, pães de forma, pães para hambúrguer ou hot dog, pães doces 

e produtos panificados cujos ingredientes incluem substâncias como 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes 

e outros aditivos. 

Ademais, faz-se relevante a pontuação dos obstáculos trazidos pelo 

guia, quais sejam: informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo 
e publicidade (BRASIL, 2014, p. 103), assim pode-se traçar a relação 

entre a rotulagem e dois obstáculos específicos, a informação e a 

publicidade, caracterizando as DCNT como riscos alimentares detentores 

de características afins aos riscos caracterizados pela teoria da sociedade 

de risco, estudo que segue. 
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2.3. AS DCNT E A CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS 

ALIMENTARES NA SOCIEDADE DE RISCO 

 

Os debates sobre rotulagem também se baseiam, 

fundamentalmente, nas DCNT como riscos alimentares e ao direito à 

informação, e nunca estiveram tão fortes no Brasil como nos últimos 

anos. A sociedade civil tem assumido um papel ativo nas discussões e na 

divulgação de informações, especialmente pelas redes sociais, o que 

significa a compreensão de que os alimentos industrializados, 

especialmente ultraprocessados, são fontes de riscos alimentares da 

sociedade atual, o que aproxima a pesquisa da teoria da Sociedade de 

risco, enquanto forma de entender as características dos mesmos, 

transpondo-os para o mundo jurídico. 

Neste sentido, a ascensão das DCNT é um “risco da 

modernização”, de acordo com o conceito de Beck (2011), produto do 

progresso da sociedade industrial, cujas causas são modernas e o alcance 

é global, diferente de todos os demais riscos do passado. Os riscos com 

que lidamos agora atingem não somente um “aventureiro” específico, ou 

a fauna e a flora de forma “externa”, mas, preocupantemente, os seres 

humanos no geral, de forma democrática. 

Conforme explica Beck (2011, p. 233), a diferenciação dos riscos 

da alta modernidade em relação àqueles anteriores, da baixa 

modernidade, dá-se por duas características principais, a primeira em 

relação ao seu alcance em termos de transformação social, e a segunda 

por sua peculiar constituição científica. 

O conceito de “Sociedade de Risco”, termo cunhado por Beck na 

sua obra originalmente publicada em alemão em 1986, tem origem no 

modo de produção e consumo baseado na exploração ilimitada da 

natureza e a sociedade fundamentada na tecnociência, que desafia a 

capacidade do próprio planeta e é entendida como um efeito perverso da 

Modernização Reflexiva (BECK, 2011, p. 12). 

A “modernização reflexiva”, conforme explica Beck (2011, p. 12), 

é ampla, solta e modificadora e traz a possibilidade de uma (auto) 

destruição criativa para toda a era da sociedade industrial, oriunda da 

vitória da modernização ocidental, merecendo atenção política além da 
simples curiosidade. A modernização reflexiva é estudada especialmente 

por Beck, Giddens e Lash, autores que nos auxiliam na compreensão do 

fenômeno, enquanto uma “modernização da modernização”. 

A posição defendida por eles é a de que não entramos num período 

de pós-modernidade, mas num período em que as consequências da 
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modernidade têm se tornado mais radicalizadas e universalizadas do que 

antes (GIDDENS, 1991, p. 13). Nesta fase do desenvolvimento da 

sociedade moderna, a proteção e o controle dos riscos sociais, políticos, 

econômicos e individuais escapam às instituições.   

Neste processo, podem ser distinguidos dois estágios, o primeiro 

em que os efeitos e as autoameaças são sistematicamente produzidos e 

legitimados pela sociedade industrial como “riscos residuais” que ainda 

não se tornaram questões públicas (a “sociedade do risco residual”) 

(BECK, 1997, p. 15);  e um segundo estágio, em que os perigos e ameaças 

se tornam o centro dos debates conflitos públicos, políticos e privados 

(BECK, 1997, p. 15). Pode-se traçar um paralelo dessa narrativa com os 

debates sobre rotulagem. 

O desenvolvimento da ciência dos alimentos, por meio do 

ultraprocessamento, por exemplo, deixa-se ser visto como a melhor 

solução e passa a ser questionado. É, portanto, um estágio da modernidade 

“em que começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então no 

caminho da sociedade industrial” (BECK, 1997, p. 17).  

A própria “reflexividade” é entendida por Beck (1997, p. 16) como 

outra característica importante da modernidade reflexiva, em que é a 

própria “reflexividade”, que significa não só a reflexão como a 

“autoconfrontação” com os efeitos da sociedade de risco que não podem 

ser tratados e assimilados no sistema da sociedade industrial, a sociedade 

torna-se reflexiva no sentido mais estrito possível, o que significa dizer 

que ela se torna um tema e um problema para ela própria (BECK, 1997, 

p. 29). Para Giddens (1991, p. 45), a reflexividade é introduzida na 

própria base da reprodução do sistema, onde o pensamento e a ação estão 

atrelados. 

Neste sentido, Guivant (2001, p. 18) afirma que nas últimas 

décadas, os próprios riscos alimentares podem ser potenciais 

estimuladores de atitudes mais reflexivas entre os consumidores, 

especialmente relacionados à dieta, saúde e corpo, aumentando a 

demanda por segurança nos sistemas de controle do setor privado, a 

exemplo dos supermercados. 

Giddens (1991, p. 45-46) explica que alguns autores ainda 

consideram o “apetite pelo novo” como uma das caraterísticas da 

modernidade. Tal afirmativa, no entanto, é facilmente questionada, tendo 
em vista que, para ele, característica da modernidade é a suposição da 

reflexividade indiscriminada, que inclui a reflexão sobre a natureza da 

própria reflexão, ou seja, não o novo, mas uma compreensão nova e 

diferente acerca do novo. Viver em um mundo em que o conhecimento é 

reflexivamente aplicado, significa viver em um mundo onde não podemos 
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ter segurança sobre qualquer elemento, porque qualquer conhecimento 

pode vir a ser revisado. Sob a modernidade, o conhecimento perde o 

sentido antigo, em que “conhecer” significa “estar certo” (GIDDENS, 

1991, p. 46). 

A sociedade de risco e todas as suas características são construídas 

sobre as antigas certezas da sociedade industrial, que dominaram o 

pensamento e a ação das pessoas e das instituições (BECK, 1997, p. 16). 

A emergência da sociedade de risco, neste contexto, é o outro lado da 

obsolescência da sociedade industrial (BECK, 1997, p. 15).  

Na alta modernidade, o enfrentamento destes riscos, segundo 

Guivant (2002, p. 93), não acontece como um simples efeito colateral. Ao 

contrário, ocupa papel central no progresso e passa a ameaçar toda forma 

de vida no planeta porquanto atuam com a especificidade da “incerteza 

manufaturada” (GUIVANT, 2002, p. 93). 

Ao passo que os riscos ganham uma definição própria, exigem do 

direito uma interpretação diferenciada e essencialmente interdisciplinar. 

Embora possamos argumentar que os alimentos ultraprocessados sejam 

produzidos e exportados por países distintos ao nosso, este é um risco que 

escapa às fronteiras geográficas e à geração que o criou. O alvo dos riscos 

da modernidade são todas as formas de vida no planeta e já não estão 

vinculados ao lugar em que foram gerados, a fábrica (BECK, 2011, p. 26), 

então, pela grandeza dessa realidade, são riscos que não são tangíveis por 

conta própria, porque precisam ser necessariamente acreditados (BECK, 

2011, p. 34), perpassam por uma construção cognitiva e social (BECK, 

1997, p. 17), reafirmando a importância da característica reflexiva da 

sociedade. 

É importante enfatizar que os riscos modernos carregam um 

componente futuro, não se esgotando nos efeitos e danos já ocorridos, 

tendo um caráter fundamental de antecipação, com destruições que ainda 

não ocorreram, mas que são iminentes, e que, por isso, já são reais hoje 

(BECK, 2011, p. 39). No sentido decisivo, tais riscos podem, ao mesmo 

tempo, serem “reais e irreais”. Ao mesmo tempo em que a verdadeira 

força social do argumento do risco reside nas ameaças projetadas no 

futuro, muitas ameaças e destruições já são reais, a exemplo da poluição 

ou morte dos rios, destruição florestal e novas doenças. São, portanto, 

riscos que, ao surgirem, já representarão destruições de tal relevância e 
proporção, que qualquer ação em resposta se tornaria impossível, daí a 

necessidade de prognósticos sincreticamente preventivo (BECK, 2011, P. 

40). 

No caso das DCNT, verifica-se um estágio em que deixamos para 

trás a fase em que os riscos eram simples ameaças, ou pouco sabidos, 
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porque agora eles se tornaram visíveis, e escapam a esfera inverificável 

da ciência para saltar aos nossos olhos, nariz e ouvidos (BECK, 2011, p. 

66), e, porque não, às gôndolas de supermercados, cinemas e farmácias. 

De acordo com o autor (BECK, 2011 p. 62), “o que era inofensivo acaba 

revelando-se como perigoso”.  

Os riscos ambientais e alimentares são globais não somente porque 

as suas consequências à saúde e ao meio ambiente não se restringem às 

fronteiras nacionais e à população pobre, mas, essencialmente, porque o 

próprio sistema de alimentação moderna envolve o comércio 

internacional com maior integração de mercados globais (GUIVANT, 

2001, p. 1). 

Por isso, os riscos da modernização não podem mais ser abordados 

conforme o modelo da sociedade industrial, porquanto, neste momento, 

encontram-se globalizados e com sua latência perdida. Não estão mais 

assentados na suposição implícita da conformidade com as estruturas da 

desigualdade social, mas, passaram a desencadear uma dinâmica 

conflitiva no esquematismo sócio industrial de produção e reprodução, 

classes, partidos e subsistemas (BECK, 2011, p. 232).  

A desigualdade social se aprofunda e o empobrecimento causado 

pelos riscos nos países do Terceiro Mundo não coincide com o 

empobrecimento material de outros, cuja população vive na abundância 

de uma sociedade hiperconsumista. Ainda que as pessoas sejam, em sua 

maioria, bem formadas e informadas, observa-se um sentimento geral de 

medo e ameaça, baseados nas visões de um futuro realístico-pessimista 

(BECK, 2011, p. 62-63). 

Tudo o que era anteriormente celebrado como fonte de riqueza, 

como a energia atômica, a indústria química e a tecnologia genética, se 

transformam em imprevisíveis fontes de perigo. O que se observa 

atualmente é a admissão dos problemas que passam a ser reconhecidos 

por aqueles que os negavam (BECK, 2011, p. 62). Processo que toma 

corpo ao mesmo tempo em que as fontes de significado coletivas e 

específicas, como a consciência de classe ou crença no progresso, estão 

sofrendo de exaustão, desintegração e desencantamento, ou seja, um 

“processo de individualização” (BECK, 1997, p. 18), característico 

também da sociedade do hiperconsumo, estudado anteriormente. 

Toda essa tensão que paira sob a vida contemporânea faz com que 
a ciência seja regida por uma espécie de “lei da infalibilidade”, que 

estreita as margens da pesquisa científica. Isso significa dizer que admitir 

qualquer erro na tolerabilidade de riscos, o que é absolutamente normal 

(e esperado, já que o conhecimento se modifica na modernidade 

reflexiva), pode desencadear uma catástrofe política ou econômica, que, 
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por isso, tende a ser evitada pelos poderes públicos e políticos (BECK, 

2011, p. 65).  

Na ciência dos alimentos a problemática é facilmente visualizada, 

tendo em vista que, em tempos de nutricionismo, a publicização de 

estudos que colocam algum nutriente como risco é suficiente para 

balançar as estruturas dos mercados e exigir novas regulamentações. O 

contrário também é recíproco, pois basta o início de um novo estudo 

relacionando outro nutriente à cura de qualquer enfermidade para que se 

veja um “boom” nos mercados globais.  

Diferente das notícias sobre reduções do nível de renda, as notícias 

sobre teores tóxicos nos alimentos provocam um duplo choque, sendo que 

o que está em questão não é apenas a ameaça propriamente dita, mas 

também a perda de soberania sobre a avaliação dos perigos, por isso, um 

problema político (BECK, 2011, p. 65). O conflito entre leigos e peritos, 

conforme atenta Guivant (2002, p. 93), marca a sociedade em que 

vivemos e as escolhas, em termos de riscos, precisam ser tomadas 

diariamente, mesmo vivendo neste contexto em que a estimação dos 

riscos é praticamente imponderável. Nas palavras da autora: 

Como na alta modernidade a ciência está desencantada e a certeza 

de seu conhecimento aparece minada, até nas ciências naturais, as 

decisões cotidianas acabam permeadas de dúvidas e ansiedade, frente às 

quais os atores sociais se protegem através de certos mecanismos de 

adaptação (GUIVANT, 2002, p. 93-94). 

 

Os riscos, neste sentido, podem não apenas ser invocados por 

meios como a publicidade, como também podem ser utilizados de modo 

a favorecer as vendas, ou seja, as notícias sobre os riscos podem ser 

manipuladas. Assim como, por meio de definições cambiantes de risco, 

podem ser geradas necessidades inteiramente novas, que alimentam 

mercados inteiramente novos (BECK, 2011, p. 67). 

Julgar a existência de tais riscos ou não, bem como o grau de 

extensão e as formas de manifestação da ameaça depende essencialmente 

de conhecimento alheio, por isso, os riscos transformam os afetados em 

incompetentes em suas próprias questões, algo que as questões de classe 

não reconheceriam (BECK, 2011, p. 64). O consumidor, então, navega 

em “mar de informações” altamente contraditórias, que não apenas são 
difundidas em meios de comunicação, como também transmitidas pelos 

médicos, e que podem ser desmentidas em tempo acelerado (GUIVANT, 

2002, p. 91). 

Assim, é importante notar que, como afirma Beck (2011, p. 232), 

é a alteração radical das circunstâncias sociais no curso de processos 
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reflexivos de modernização que diferencia a sociedade de risco da 

sociedade industrial, e não o modo de lidar com os riscos ou a melhor 

qualidade e maior alcance dos riscos produzidos por novas tecnologias e 

racionalização, a cientificação dos riscos da modernização cancelam o seu 

antigo caráter latente (BECK, 2011, p. 232). Neste sentido:  

 

A diferença entre sociedade industrial e sociedade do risco não 

coincide, portanto com a diferença entre a “lógica” da produção e 

distribuição de riqueza e a “lógica” da produção e distribuição de riscos, 

resultando antes do fato de que a relação de prioridade se inverte. O 

conceito de sociedade industrial pressupõe o predomínio da “lógica da 

riqueza” e sustenta a compatibilidade da distribuição de riscos, enquanto 

o conceito de sociedade de risco sustenta a incompatibilidade da 

distribuição de riqueza e de riscos e a concorrência entre suas “lógicas” 

(BECK, 2011, p. 232). 

 

Ademais, para Poulain (2004, p. 27), a “administração” dos riscos 

passa a ser necessária quando a cultura técnico-científica da qualidade 

aumenta a distância entre o que os industriais dizem para acalmar os 

consumidores e o que, de fato, os consumidores compreendem, já que são 

tratados pelos experts, na maioria das vezes, como “muito irracionais e 

acusados de ceder à psicose”. 

Neste mesmo sentido, corrobora Beck (2011, p. 69), ao explicar 

que, aos olhos dos técnicos, “a maioria da população ainda se comporta 

como estudantes do primeiro semestre de engenharia, ou ainda pior [..] de 

fato ignorantes, mas mostram boa vontade, esforçam-se, sem, contudo, 

ter a mínima ideia”, ou seja, a percepção pública acerca do risco aspiraria 

à “irracionalidade”. Neste cenário, bastaria empanturrar os consumidores 

com detalhes técnicos para que buscassem a opinião dos especialistas. 

Nas palavras do autor (BECK, 2011, p. 69), “protestos, temores, crítica e 

resistência no espaço público são todos um mero problema de 

informação” (grifo do autor). 

Ao passo em que se adentra à questão de análise de gestão de risco, 

Guivant (2002, p. 90) destaca  que os riscos alimentares são os melhores 

exemplos quando se trata de demonstrar os limites dos métodos 

científicos de análise de riscos, tendo em vista, especialmente, o ritmo e 
a dimensão dos debates relacionados às sementes transgênicas que 

desafiaram as análises sociais. 

Neste sentido, explica que as críticas relacionadas às análises 

técnicas e quantitativas dominantes na definição, avaliação e controle dos 

riscos é um ponto comum na bibliografia acerca da temática, porquanto 
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desconsideram as experiências e interações sociais que mediam as causas 

e as suas próprias consequências danosas, além de não reconhecerem as 

diferentes racionalidades influenciadoras das percepções sobre os riscos 

(GUIVANT, 2002, p. 90). 

A reação dos consumidores europeus, em relação ao uso de 

OGM’s, é utilizada por Guivant (2002, p. 90) como forma de exemplificar 

a exposição dos limites das análises quantitativas e técnicas sobre os 

riscos. A contribuição das análises sociais, continua a autora, permite 

dimensionar o debate no contexto da crise de confiança nos critérios 

envolvidos em garantir também a seguridade dos alimentos que 

consumimos. 

A tese de Beck (2011, p. 71), portanto, é a de que “a origem da 

crítica e do ceticismo em relação à ciência e à tecnologia encontra-se não 

na “irracionalidade” dos críticos, mas no fracasso da racionalidade 

científico-tecnológica diante de riscos e ameaças civilizacionais 

crescentes”. Neste sentido, aponta que a conscientização e o 

reconhecimento social dos riscos estão entrelaçados à desmistificação das 

ciências, ao mesmo passo em que, contrário ao reconhecimento, está a 

refutação científica como um “nada vejo, ouço, cheiro ou sei” (BECK, 

2011, p. 72). 

Neste processo, o autor evidencia algumas características 

importantes, que podem ser resumidas em três: a cegueira econômica em 

relação ao risco, a revogação causal dos riscos e a racionalidade científica 

na virada. 

A primeira delas, a cegueira econômica, ou “miopia econômica”, 

em relação aos riscos, relaciona-se ao foco do olhar das ciências às 

vantagens produtivas, especificamente, no sentido de que tais riscos 

passam a ser sistematicamente produzidos, sob o olhar das ciências 

naturais (BECK, 2011, p. 73). 

Para entender a segunda delas, a revogação causal dos riscos, 

cumpre adentrar ao que o autor (BECK, 2011, p. 76) denomina como 

princípio da causação, em que a tentativa de busca do nexo causal pelos 

estudiosos do risco é enfatizada, ação que não tem sucesso, tendo em vista 

que os males da modernidade advêm de muitos causadores. O autor 

também trata dos limites de tolerância, que não serão estudados neste 

momento. 
A terceira e última característica apontada é a racionalidade 

científica na virada, oriunda da contínua negação e repressão científica 

em relação à consciência do risco na civilização industrial, em que até o 

presente, a maioria dos cientistas se posiciona no lado oposto a ela. A 
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ciência, como explica Beck (2011, p. 85), “converteu-se em gerenciadora 

de uma contaminação global do ser humano e da natureza”. 

A maioria das pessoas continua associando as consequências 

desastrosas, como a pauperização material, carência, fome, condições 

deploráveis de habitação, dentre outras, com o processo social de 

industrialização e modernização. Já se tratavam de situações que 

interferem na vida das pessoas de forma drástica e ameaçadora, que 

acompanham determinados estágios do desenvolvimento das forças 

produtivas, do entrelaçamento de mercados e de relações de propriedade 

e poder, mas a situação se torna mais crítica, quando o risco civilizacional 

passa a ser a ameaça e a destruição das bases naturais da vida (BECK, 

2011, p. 61). 

Estas ameaças também não podem ser superadas pelo aumento da 

produção, pela redistribuição ou pela extensão das garantias sociais, como 

no século XIX, exigindo-se, no lugar disto, uma específica e massiva 

“política da contrainterpretação”, como uma fundamental reelaboração e 

reprogramação do paradigma vigente da modernização (BECK, 2011, p. 

63).  

Ou seja, muito embora os riscos já estejam constituídos, os maiores 

interesses estão voltados à sua reformulação, buscando desacreditar os 

consumidores e a população em geral, conforme pontuado pelo 

nutricionismo, no lugar de focar em políticas de precaução e de real 

redução dos riscos. 

Para finalizar este momento do estudo, cumpre deixar claro que a 

argumentação da teoria da sociedade de risco, segundo Beck (2011 p. 27-

28), gira em torno de cinco principais teses, listadas abaixo. 

a) A maneira de produção dos riscos desencadeia danos 

sistematicamente definidos, na maioria das vezes, irreversíveis, que 

tendem a permanecer invisíveis, que se baseiam em interpretações causais 

e escapam à percepção humana imediata; 

b) Situações sociais de ameaça são geradas pelo efeito 

bumerangue, ou seja: “os riscos da modernização cedo ou tarde acabam 

alcançando aquele que os produziram ou que lucraram com eles” (BECK, 

2011 p. 27), ultrapassando, portanto, as posições de classes;  

c) Os riscos da modernização são big business, e, por isso, a 

expansão e a mercantilização dos riscos elevam a lógica capitalista de 
desenvolvimento, portanto, as necessidades insaciáveis que os 

economistas sempre procuraram. “Os riscos civilizatórios são um ‘barril 

de necessidades sem fundo’ interminável, infinito, auto produzível” 

(BECK, 2011 p. 28);  
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d) “Em situações relativas a classe ou camada social, a consciência 

é determinada pela existência, enquanto, nas situações de ameaça, é a 

consciência que determina a existência” (BECK, 2011 p. 28). Enquanto 

riquezas podem ser possuídas, os riscos afetam a todos, 

democraticamente, do modo que o conhecimento adquire uma nova 

relevância política;  

e) Riscos socialmente reconhecidos transformam aquilo que era 

tido como apolítico, em um componente político e explosivo, logo, a 

prevenção e o manejo do potencial político das catástrofes podem acabar 

envolvendo uma reorganização do poder e da responsabilidade. 

Neste sentido, faz-se necessário uma aproximação da teoria da 

sociedade de risco à realidade brasileira. Assim, utilizando o caso dos 

OGM’s, Guivant (2001, p. 17) explica que, mesmo que alguns poucos 

casos tenham sido registrados (à época), isso não implica dizer que a 

inexistência de riscos tem relação com a suficiência do sistema para 

garantir segurança alimentar, mas com a falta de recursos técnicos e 

pesquisadores suficientes para analisar e detectar tais riscos. 

Aparentemente, a questão se transforma em resignação ou até mesmo 

indiferença frente aos possíveis riscos, em conjunto à falta de 

conhecimento da dimensão (GUIVANT, 2001, p. 18). 

No caso brasileiro, não há, aparentemente, uma preocupação 

relacionada à maneira pela qual os sistemas especialistas tomam ações 

específicas em relação aos riscos de origem alimentar, como o controle 

do uso de pesticidas, intoxicação dos agricultores e contaminação de 

alimentos, fontes de água e solos, muito diferente da caracterização de 

Beck, em que riscos alimentares como estes causariam uma verdadeira 

crise de confiança nos critérios, regras, instituições e produção científica 

envolvidos na garantia da segurança dos alimentos consumidos 

(GUIVANT, 2001, p. 19). 

Isso acontece, de acordo com Guivant (2001, p. 19), porque a 

distribuição de riqueza entre classes sociais é altamente desigual no 

Brasil, que apresenta os problemas de uma sociedade de escassez aliados 

aos da sociedade de risco, que afetam diretamente os alimentos que 

consumimos e não dependem do mesmo tipo de reflexividade que Beck 

identifica em sociedades mais industrializadas. 

As DCNT, portanto, caracterizam-se como riscos alimentares na 
sociedade contemporânea, exigindo maior atenção por parte do Estado e 

da sociedade como um todo. Deste modo, faz-se necessária uma análise 

acerca dos direitos básicos dos consumidores na alimentação sob a ótica 

do Direito Humano à Alimentação, conforme objetiva o próximo 

capítulo. 
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3 O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E OS 

DIREITOS BÁSICOS DOS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO ALIMENTAR 

 

Tendo em vista a contextualização do capítulo anterior, o consumo 

exacerbado de ultraprocessados pode ser compreendido como um 

agravante dos riscos alimentares decorrentes das DCNT, em que as 

informações nutricionais ganham importância por auxiliarem os 

consumidores em suas escolhas alimentares e, consequentemente, na 

efetivação de seus direitos básicos, bem como o DHAA.  

Deste modo, o presente capítulo tem por objetivo analisar os 

direitos básicos dos consumidores na alimentação sob a ótica do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e Segurança Alimentar 

(SAN). 

Para tanto, no primeiro momento, será abordado o DHAA, 

especialmente, os conceitos envolvidos e seu histórico normativo, para, 

então, avançar à compreensão da SAN como ferramenta de efetivação e 

aproximação ao direito consumerista. Na perspectiva dos direitos dos 

consumidores, compreende-se que tanto o DHAA quanto a SAN têm 

como mecanismo o direito à vida, saúde e segurança, art. 6º, I do CDC, 

cuja efetivação perpassa o direito à informação. Todo o capítulo será 

construído para que, ao final, possa-se analisar a rotulagem como meio de 

publicidade e comunicação entre consumidores e fornecedores. 

No contexto sociológico da defesa do consumidor, assevera 

Barbosa (2008, p. 66), é relevante compreender que os próprios modos de 

vida acarretam o surgimento de uma massa de “consumidores-robôs”, 

criados para consumir e não para satisfazer suas necessidades pessoais, 

familiares ou grupais. Também por isso, a informação ganha mais 

importância enquanto direito, especialmente no seu sentido de prática 

comercial que pode ser criadora de situações desfavoráveis ao 

consumidor. 

Neste capítulo, busca-se focalizar o estudo nos meios jurídicos de 

enfrentamento de forma preventiva, ou seja, a rotulagem nutricional. 

Esclarece-se, de início, que o direito é aqui entendido como ferramenta 

de prevenção e pacificação social, não pelo seu caráter punitivo ou 

indenizatório, assumindo, portanto, a sua característica regulativa ou 
regulatória.  

O papel regulativo, ou regulatório, percebe o direito por um viés 

útil e instrumental do direito que viabiliza a realização de políticas de 

intervenção, promovendo fins, valores e interesses sociais, enquanto 

possibilita ao sistema jurídico uma nova racionalidade político-
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burocrática, que ultrapassa os padrões das funções tradicionais do direito 

(VAZ, 2015, p. 41).  

Conforme explica a autora (VAZ, 2015, p. 43), a consequência 

mais importante dessa modificação da estrutura jurídica é que as normas 

de cunho positivo elaboradas possibilitam maior intervenção do Estado 

com uma atuação “proativa” na promoção de fins, valores e interesses 

sociais, e não apenas negativas. Nas palavras de Vaz (2015, p. 42), “o 

Estado passa de um papel negativo, de não intervenção, neutro, ou, ainda, 

imparcial para um modelo intervencionista, ativo, positivo, que pretende 

controlar esses riscos e evitar desequilíbrios”. 

O direito pode, então, preocupar-se com a prevenção dos riscos 

sociais, com uma postura de antecipação frente e um consequente esforço 

com a previsão e a extensão dos mecanismos de controle social, não se 

satisfazendo com as normas meramente punitivas (VAZ, 2015, p. 43). 

Nesta perspectiva, além das regras e princípios, também se fazem 

necessárias a consideração e a utilização de outros ramos do 

conhecimento humano para o atingimento dos fins almejados pelo direito 

(VAZ, 2015, p. 43). Por isso, ao se tratar do tema abordado, o estudo deve 

ser sistêmico e amplo. 

 

3.1 DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto lei 

principiológica, traz para a esfera consumerista muitos direitos humanos 

e fundamentais, por vezes constitucionalmente reconhecidos, 

aproximando-os das situações em que os cidadãos e cidadãs estão 

revestidos do caráter de consumidores e consumidoras para que sejam 

devidamente efetivados. 

Assim sendo, a alimentação adequada é um direito humano básico, 

reconhecido no Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, 

Sociais e Culturais e sua positivação internacional foi uma resposta à 

fome enquanto uma das maiores crises humanitárias enfrentadas até hoje 

pela humanidade (VALENTE, 2002, p. 18). Para Valente (2002, p. 37), 

sem este direito básico não se pode discutir os demais, tendo em vista que 

sem uma alimentação adequada, tanto em quantidade como em qualidade, 

não há o direito à vida.  
Neste sentido, Anjos e Soledade (2014, p. 4) destacam que a 

positivação constitucional reafirmou o DHAA como garantia 

fundamental à alimentação saudável, simples de ser auferida, de 

qualidade, em quantidade satisfatória, de maneira perdurável e assídua, 



77 

sustentável no âmbito ambiental, econômico e social e atentando à 

diversidade cultural do país. 

Deve-se considerar que o DHAA está sempre inserido em um 

contexto social, nesta pesquisa, do hiperconsumo, nutricionismo e 

sociedade de risco. Ao nos alimentarmos, não só satisfazemos nossas 

necessidades nutricionais, como também nos refazemos, construímos e 

potencializamos em nossas dimensões orgânicas, intelectuais, 

psicológicas e espirituais, do modo que “não é sem razão que muitos 

rituais religiosos envolvem atos de preparo e comunhão de alimentos” 

(VALENTE, 2002, p. 38). 

A alimentação é um processo de transformação de natureza, no 

sentido amplo, e carrega inúmeras conotações e significados, não sendo 

suprida por uma ração básica, ainda que nutricionalmente balanceada 

(VALENTE, 2002, p. 38).  

Neste ato, conecta-se à própria cultura, família, amigos e às 

festividades coletivas. Como explica Valente (2002, p. 38), ao “alimentar-

se junto de amigos, de sua família, comendo pratos característicos de sua 

infância, de sua cultura, o indivíduo se renova em outros níveis além do 

físico, fortalecendo também sua saúde mental e sua dignidade humana”.  

Assim, a alimentação e a nutrição têm papel fundamental nos 

debates acerca dos direitos à dignidade, porquanto envolvem tanto 

instâncias internacionais de cooperação em termos de recursos naturais e 

tecnológicos, como a responsabilidade individual de prover meios para 

seu próprio desenvolvimento (VALENTE, 2002, p. 18.) 

No direito à alimentação, inclui-se o direito de acesso aos recursos 

e meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis, 

possibilitando uma alimentação conforme os hábitos e práticas 

alimentares de cultura individual, da região ou de origem étnica 

(VALENTE, 2002, p. 38). Neste sentido, corrobora Venâncio (2017, p. 

84), ao afirmar que o DHAA pode ser entendido como o acesso regular, 

permanente e gratuito, de modo direto ou por intermédio de aquisições 

financeiras, a alimentos suficientes e adequados de forma quanti e 

qualitativa, culturalmente apropriados ao consumidor, que assegurem 

uma vida digna, livre de medo, individual e coletivo.  

Para avançar a compreensão, cumpre resgatar brevemente as 

distinções conceituais entre “direitos humanos” e “direitos 
fundamentais”. Para Bobbio (1992, p. 31), os direitos do homem 

emergem como direitos naturais universais, tornando-se, em seu 

desenvolvimento, direitos positivos particulares e, somente ao fim, 

encontram sua plena realização como direitos positivos universais. 
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Nesta trajetória, Bobbio (1992, p. 32-33) distingue três principais 

fases, sendo a primeira a afirmação dos direitos de liberdade, que 

envolvem todos aqueles direitos que tendem a limitar o poder do Leviatã 

(Estado) e a reservar para o indivíduo, ou para os grupos particulares, uma 

esfera de liberdade em relação ao Estado. A segunda como a consolidação 

dos direitos políticos, que proporcionaram a participação cada vez mais 

ampla, generalizada e intensa dos membros de uma comunidade no poder 

político, o que se pode traduzir em liberdade no Estado. E a terceira e 

última, a proclamação dos direitos sociais, a exemplo do bem-estar e da 

igualdade não apenas formal, o que constitui a liberdade através ou por 

meio do Estado (BOBBIO, 1992, p. 33). 

Desta forma, a terminologia “direitos fundamentais”, de acordo 

com Sarlet (1998, p. 31) se relaciona àqueles direitos já reconhecidos e 

positivados constitucionalmente em determinado Estado. Para Alexy 

(2008, p. 31), a existência de um direito fundamental cria uma norma 

válida de direito, mas o contrário parece não acontecer, ou seja, se 

existissem normas de direito fundamental que não outorgassem nenhum 

direito subjetivo, elas não teriam validade. Ainda, para Sarlet (1998, p. 

31) os direitos fundamentais serão sempre humanos, uma vez que o ser 

humano é sempre o titular dele. 

Sendo a existência de um direito subjetivo diretamente conectado 

com a previsão normativa, a afirmação dessa categoria jurídica deixa de 

ser apenas filosófica ou hipotética, e passa a ser, essencialmente, jurídico-

normativa. Neste sentido, o DHAA é defendido aqui como um direito 

humano e fundamental. 

Assim, em termos internacionais, pode-se dizer que tal direito já 

estava em pauta em 1948 quando da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), que, preleciona, em seu art. 25, ser direito de todo ser 

humano um padrão de vida que lhe assegure, saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. 

Ademais, em 1966, o DHAA tornou-se pauta específica do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que 

ratificou os direitos estabelecidos em 1948, conforme estabelece o art. 11: 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o 

direito de toda pessoa a um nível de vida 

adequando para si próprio e sua família, inclusive 

à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, 

assim como a uma melhoria continua de suas 

condições de vida. Os Estados Partes tomarão 

medidas apropriadas para assegurar a consecução 
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desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a 

importância essencial da cooperação internacional 

fundada no livre consentimento 

Também a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, de 1993, 

em seu art. 31, pede aos Estados para que não tomem medidas unilaterais 

que possam dificultar o acesso ao direito de todos a um nível de vida 

adequado à sua saúde e bem-estar, incluindo a alimentação e os cuidados 

médicos, a habitação e os necessários serviços sociais, além de afirmar 

que “que a alimentação não deverá ser utilizada como um instrumento de 

pressão política”. 

Na seara nacional, o Estado brasileiro se tornou responsável pela 

implementação e proteção dos direitos humanos oriundos tanto do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), como também do 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais (1966). 

Assim, a alimentação se insere no art. 6º da Constituição de 1988, 

no rol dos direitos sociais, juntamente com a educação, saúde, 

alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência 

social, proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 

desamparados. Conquista recente, implementada por meio da emenda nº 

64/2010, publicada no Diário Oficial da União de 05/02/2010, cuja 

tramitação teve início no Senado Federal, em 2001, com a apresentação 

da PEC SF 21/2001. 

Desta forma fica o Estado obrigado a respeitar a capacidade de 

indivíduos, famílias e comunidades de produzir sua própria alimentação 

e/ou de obter a renda monetária suficiente para adquirir alimentos 

adequados (VALENTE, 2002, p. 108). 

A exigibilidade do DHAA tem como base legal, portanto, a 

Constituição Federal, e também leis diversas que implementaram 

políticas como o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN), de onde derivam a LOSAN-  Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional e o CONSEA- Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional14, 2006, e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em 1990. 

                                                        
14 Lamentamos fazer constar que a Medida Provisória (MP) nº 870, de 1º de 

janeiro de 2019 editada pelo presidente em exercício Jair Messias Bolsonaro 

extinguiu o CONSEA. Deste modo, não está claro como será a garantia do Direito 

Humano a Alimentação Adequada deste momento em diante. A medida teve 

muita repercussão na mídia, mas aparentemente a defesa da alimentação 

adequada parece ir contra os interesses do governo atual. 
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Neste sentido, o Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014, p. 8) considera a alimentação adequada e saudável como 

um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e 

regular a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e 

sociais do indivíduo, de forma socialmente justa. Ademais, considera que 

este acesso deve estar de acordo com as necessidades alimentares 

especiais, ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de 

gênero, raça e etnia, ser acessível física e financeiramente, harmônica em 
quantidade e qualidade, conforme os princípios da variedade, 

equilíbrio, moderação e prazer, além de ser baseada em práticas 

produtivas adequadas e sustentáveis (BRASIL, 2014, p. 8).  

Neste sentido, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) (BRASIL, 2012a) foi criada com o propósito garantir a 

qualidade dos alimentos no País, a promoção de práticas alimentares 

saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, além do 

estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso universal aos 

alimentos. 

Para Vaz (2015, p. 30), uma vez que o alimento é fonte de energia, 

imprescindível para a manutenção da própria vida, a falta de qualidade 

destes pode acarretar danos, seja como potencializador de doenças ou 

transmissões. Na continuidade da pesquisa adentrar-se-á à Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) como forma de efetivação do DHAA 

atingindo a seara consumerista. 
 

3.1.1 Segurança alimentar e nutricional no Brasil 

 

Não resta dúvida da relevância do DHAA para a defesa dos 

consumidores enquanto vulneráveis das relações de consumo alimentar 

de ultraprocessados. Deste modo, a efetivação do DHAA depende da 

compreensão da SAN enquanto meio e ferramenta, porquanto é desta 

forma que a sociedade organizada, por meio de políticas públicas, de 

responsabilidade, tanto do Estado quanto da sociedade, deve garantir o 

direito à alimentação a todos os cidadãos. Neste sentido, “a alimentação 

é um direito do cidadão, e a segurança alimentar e nutricional é um dever 

do Estado e responsabilidade da sociedade” (VALENTE, 2002, p. 40). 

A alimentação adequada, conforme o art. 2º da LOSAN, é em um 

direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, 

indispensável à efetivação dos direitos consagrados na Constituição 

Federal, sendo dever do poder público adotar as políticas e ações que se 
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façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e 

nutricional da população. 

 Em relação ao conceito, Valente (2002, p. 141) destaca a 

existência de muitas definições, sendo que a mais restrita delas, a 

qualitativa, está relacionada ao suprimento adequado, permanente e 

estável de alimento de alta qualidade, enquanto a quantitativa refere-se a 

acesso permanente a alimento suficiente. Por “adequado” e “alta 

qualidade”, se entende que o alimento deve ser confiável, atendendo aos 

requerimentos de micronutrientes, às necessidades de calorias e proteínas 

(VALENTE, 2002, p. 141), portanto, para a presente pesquisa, o enfoque 

da SAN está no seu viés qualitativo. 

A segurança alimentar surgiu como conceito, primeiramente, na 

Europa, a partir da Primeira Guerra Mundial, sendo a sua origem ligada à 

segurança nacional e à capacidade de produção individual de cada país. 

Quando de seu surgimento, na década de 1970, a causa principal da 

insegurança alimentar, voltada à fome, se atribuía à insuficiência na 

produção de alimentos, e implicava a vinculação do conceito às políticas 

de armazenamento estratégico e de oferta segura e adequada de alimentos, 

e não como um direito do ser humano de ter acesso a uma alimentação 

saudável (VALENTE, 2002, p. 111). 

Neste sentindo, “o enfoque estava no produto, não no ser humano” 

(VALENTE, 2002, p. 111), o que gerou a promoção da Revolução 

Verde15, com o intuito de aumentar a produção de alimentos, gerando, 

além dos sérios problemas ambientais ainda enfrentados, também o 

aumento da quantidade de pessoas em situação preocupante de fome, em 

vista dos problemas de distribuição. 

A mudança na compreensão do conceito pode ser datada por volta 

da década de 1980, quando reconheceu-se que o maior problema era a 

falta de acesso aos alimentos em decorrência da pobreza, e não a falta de 

produção, por isso, adotou-se o conceito de “segurança alimentar e 

nutricional”, que passou a ser considerada como o “acesso por parte de 

todos, todo o tempo, a quantidades suficientes de alimentos para levar 

uma vida ativa e saudável”, cuja garantia dependeria de ações que 

visassem à redução das desigualdades sociais (VALENTE, 2002, p. 112). 

Para a compreensão da SAN, deve-se considerar que a versão 

latino-americana é distinta do conceito de segurança alimentar proposta 
pela FAO aos países centrais. Assim, considerando a autossuficiência 

produtiva nacional e enfatizando os problemas de acesso por insuficiência 

                                                        
15 Para estudo aprofundado: CARSON, Rachel L. Primavera Silenciosa. 

Tradução Claudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Gaia, 2010. 
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de renda, identificou-se a necessidade de considerar a equidade aos quatro 

atributos da disponibilidade agregada de alimentos básicos, quais sejam: 

suficiência, estabilidade, autonomia e sustentabilidade (MALUF; 

MENEZES; VALENTE, 1996, p. 2).  

Conforme a SAN foi sendo implementada e incorporada às 

políticas estatais, o conceito sofreu mais uma modificação, sendo 

incorporadas as noções de alimento seguro, não contaminado biológica 

ou quimicamente, de qualidade nutricional, biológica, sanitária e 

tecnológica, do balanceamento da dieta, da informação e dos hábitos 

alimentares individuais (VALENTE, 2002, p. 112). 

No que concerne aos marcos regulatórios internacionais da SAN, 

ganha destaque a Declaração de Roma (1996), promovida pela FAO 

durante a Cúpula Mundial da Alimentação, pois consolida tal 

compromisso. 

Segundo ela, todos têm o direito inalienável de estar livre da fome 

e da desnutrição para que possa se desenvolver integralmente e manter 

suas faculdades físicas e mentais. Os Estados subscritos comprometeram-

se a promover esforços para erradicação da fome e a diminuição dos 

alarmantes números de desnutrição humana, como validado na 

Declaração: 

Comprometemo-nos a consagrar a nossa vontade 

política e o nosso compromisso comum e nacional 

a fim de atingir uma segurança alimentar para todos 

e à realização de um esforço permanente para 

erradicar a fome em todos os países, com o objetivo 

imediato de reduzir, até metade do seu nível atual, 

o número de pessoas subalimentadas até, ao mais 

tardar, o ano 2015 (FAO/ONU, 1996). 

Neste sentido, a Comissão do Codex Alimentarium, criada em 

novembro de 1963 teve o intuito de levar a cabo o programa conjunto 

para articular a FAO e a OMS com o principal compromisso de elaborar 

a normativa alimentar internacional, sendo que as matérias principais 

deste programa são a proteção da saúde dos consumidores, assegurar 

práticas claras de comércio e promover a coordenação de todas as normas 

alimentarias acordadas pelas organizações governamentais e não 

governamentais, conforme será melhor exposto no último capítulo.  
Os problemas de saúde da população brasileira, conforme Ferreira 

e Lanfer-Marquez (2007, p. 86), inicialmente deram origem a programas, 

medidas e intervenções governamentais para a melhoria da segurança e 
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qualidade dos alimentos e, posteriormente, à legislação sobre a rotulagem 

nutricional de alimentos e bebidas. 

Na agenda nacional, destaca-se a LOSAN - Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Lei 11.346/2006), que regulamenta o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por 

meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil 

organizada, visa formular e implementar políticas, planos, programas e 

ações com vistas ao direito humano à alimentação adequada (art. 1º). 

Para a LOSAN, a SAN consiste na realização do direito ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

baseado em práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis, de modo a não comprometer demais 

necessidades essenciais (art. 3, LOSAN). Além disso, abrange (art. 4º 

LOSAN): 

I – a ampliação das condições de acesso aos 

alimentos por meio da produção, em especial da 

agricultura tradicional e familiar, do 

processamento, da industrialização, da 

comercialização, incluindo-se os acordos 

internacionais, do abastecimento e da distribuição 

dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da 

geração de emprego e da redistribuição da renda; II 

– a conservação da biodiversidade e a utilização 

sustentável dos recursos; III – a promoção da 

saúde, da nutrição e da alimentação da população,  

incluindo-se grupos populacionais específicos e 

populações em situação de vulnerabilidade social; 

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, 

nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como 

seu aproveitamento, estimulando práticas 

alimentares e estilos de vida saudáveis que 

respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da 

população; V – a produção de conhecimento e o 

acesso à informação; e VI – a implementação de 

políticas públicas e estratégias sustentáveis e 

participativas de produção, comercialização e 

consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas 

características culturais do País. 
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A consecução do DHAA e da SAN é dada por meio do SISAN16, 

integrado por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas, com 

ou sem fins lucrativos (Art. 7º, LOSAN, 2006), e orienta-se por quatro 

princípios: i) a universalidade e equidade no acesso à alimentação 

adequada, sem discriminação; ii) preservação da autonomia e respeito à 

dignidade; iii) participação social na formulação, execução, 

acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de 

segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo; e iv) 

transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados 

e dos critérios para sua concessão (art. 8º, LOSAN, 2006). 

Dentre as diretrizes do SISAN, destacam-se  a promoção da 

intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não-

governamentais; a descentralização das ações e articulação, em regime de 

colaboração, entre as esferas de governo; a conjugação de medidas diretas 

e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, com ações que 

ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população; e o 

estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos 

humanos (art. 9º). 

Para tanto, integram o SISAN :I – a Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional17;II – o CONSEA18, III – a Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional19;  IV – os órgãos 

e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios; e V – as instituições privadas, com 

ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que 

respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN (art. 11º, LOSAN, 

2006). 

O maior número de atribuições fica a cargo do CONSEA, 

responsável por: a) convocar a Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, bem como definir seus parâmetros de 

composição, organização e funcionamento, por meio de regulamento 

                                                        
16 Art. 10.  O SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos 

de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre 

governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o 

monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do País. 

17 Art. 11, I: instância responsável pela indicação ao CONSEA das diretrizes e 

prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar, bem como 

pela avaliação do SISAN 

18 II- órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República 

19 III- integrada por Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis 

pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional 
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próprio; b) propor ao Poder Executivo Federal as diretrizes e prioridades 

da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; c) 

articular, acompanhar e monitorar a implementação e a convergência de 

ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional; d) definir os critérios e procedimentos de adesão ao SISAN; 

e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e 

entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional nos Estados, 

no Distrito Federal e nos Municípios; f) mobilizar e apoiar entidades da 

sociedade civil na discussão e na implementação de ações públicas de 

segurança alimentar e nutricional (art. 11º, II, LOSAN, 2006). 

Entende-se, portanto, que a garantia da SAN leva em consideração, 

além de a alimentação ser segura, conforme apontado acima, os aspectos 

relacionados ao direito de informação acerca da composição nutricional, 

origem e processo produtivo dos alimentos, permitindo a liberdade de 

escolha do consumidor final (VALENTE, 2002, p. 112). Neste sentido, 

assegura Valente (2002, p. 38-39), o direito às informações corretas sobre 

o conteúdo dos alimentos, práticas alimentares e estilos de vida saudáveis 

que promovem a saúde e reduzem o número de doenças ocasionadas por 

uma alimentação inadequada também faz parte do direito à alimentação. 

Ainda para o autor (VALENTE, 2002, p. 140-141), a SAN está 

apoiada sobre três pilares: a segurança alimentar, a segurança de saúde e 

os cuidados adequados com a mãe e a criança. Neste sentido, a 

insegurança aparece devido a um conjunto de fatores de riscos 

ambientais, políticos, sociais, econômicos e culturais, e também devido à 

inabilidade do grupo para lidar com estes fatores de risco, de forma efetiva 

e continuada. 

O objetivo da segurança alimentar implicar combinar ações 

assistenciais-compensatórias com políticas de caráter estruturante, 

visando assegurar o acesso aos alimentos sem comprometer parcela 

substancial da renda familiar e a divulgação de informações ao 

consumidor sobre práticas alimentares saudáveis e possíveis riscos à 

saúde, mediados pelo alimento (MENEZES; VALENTE, 2006, p. 7).  

Dentre os benefícios da alimentação, baseada nos princípios da 

SAN, está a prevenção e até mesmo a possibilidade de reversão de 

doenças carenciais como a desnutrição e a anemia e das doenças crônicas 

degenerativas como obesidade, pressão alta, doenças cardiovasculares, 
dentre outras que são compreendidas nesta pesquisa como DCNT, além 

de, ao mesmo tempo, estimular o fortalecimento de sistemas sustentáveis 

de produção de alimentos como uma proposta de desenvolvimento 

humano sustentável (VALENTE, 2002, p. 113). 
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O enfoque da pesquisa é a abordagem da qualidade dos alimentos, 

implicando que todos os cidadãos e cidadãs consumam alimentos seguros 

que satisfaçam suas necessidades nutricionais, hábitos e práticas 

alimentares culturalmente construídas, promovendo sua saúde (MALUF; 

MENEZES; VALENTE, 1996, p. 12). 

Os problemas gerados por alimentos deteriorados e pela 

alimentação desbalanceada atingem especialmente os setores excluídos, 

marginalizados e de baixa renda da população, sendo a situação agravada 

à medida que a população depende cada vez mais de refeições produzidas 

fora do domicílio, aumentando o consumo de alimentos gordurosos e de 

origem animal (MALUF; MENEZES; VALENTE, 1996, p. 12).  

Os autores (MALUF; MENEZES; VALENTE, 1996, p. 12) 

destacam ainda a importância dos direitos do consumidor, especialmente 

às informações corretas sobre a composição e validade dos alimentos, 

além dos possíveis riscos no consumo e hábitos alimentares 

recomendáveis. Deste modo, é acerca dessa temática que segue o estudo 

na próxima seção. 

A concretização da SAN, conforme Anjos e Soledade (2014, p. 9), 

perpassa o direito à informação por intermédio da rotulagem nutricional 

apropriada, eficaz, completa, clara, precisa e compreensível, ao passo em 

que os rótulos são componentes indispensáveis de comunicação entre 

fornecedores e consumidores e, por meio de uma rotulagem nutricional 

eficaz, é possível viabilizar o conhecimento das propriedades nutricionais 

dos alimentos. Para tanto, aproximando o DHAA e a SAN das relações 

de consumo alimentar, a próxima seção abordará os direitos básicos do 

consumidor, especialmente o direito à informação. 

 

3.2 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A 

PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

ALIMENTAR 

 

Após a compreensão do DHAA e da SAN, cumpre aproximar a 

pesquisa dos consumidores, porquanto a alimentação na sociedade atual 

perpassa pela relação de consumo.  

Tendo como base o contexto de hiperconsumo no qual a pesquisa 

se insere, pode-se afirmar que todos somos consumidores, não mais por 
opção, mas por ser o único modo possível de acessar alguns produtos 

básicos, tal como são os alimentos. Neste sentido, assevera Barbosa 

(2004, p. 22) que “desde que alguém tenha dinheiro para adquirir o bem 

desejado não há nada que o impeça de fazê-lo”. O CDC neste contexto, 

se classifica como mais do que uma política pública ou uma norma 
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infraconstitucional, porquanto a proteção do consumidor é garantida 

como princípio de origem constitucional (art. 5º, XXXII CF/88) 

(MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 151). 

Aqui, cabe o estudo sistemático dos direitos básicos do 

consumidor, especialmente aos que se dedica o artigo 6º da Lei 

8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor, buscando, pouco a 

pouco, entender como eles se estendem às relações de consumo alimentar, 

enfatizando o direito à vida, saúde e segurança, a inversão do ônus da 

prova, o direito à informação e o dever de informar, os princípios da boa-

fé, transparência e liberdade de escolha, chegando à construção da noção 

de rotulagem enquanto informação e publicidade.  

O direito do consumidor é composto por um conjunto de regras e 

princípios que disciplinam as relações de consumo, por isso é 

compreendido como um subsistema do direito. A definição de relação de 

consumo leva em consideração o aspecto qualitativo das partes 

envolvidas no negócio jurídico, porquanto, para o direito do consumidor, 

sempre que houver de um lado a figura de um consumidor e de outro a de 

um fornecedor de produtos ou serviços, haverá uma relação de consumo 

(FREITAS FILHO, 2013, p. 167). 

No estudo sistemático dos direitos básicos dos consumidores, é 

mister compreender que o CDC “tem vida própria” (NUNES, 2005, p. 

65), o que significa dizer que foi criado como um subsistema autônomo e 

vigente dentro do sistema constitucional brasileiro. É, portanto, uma lei 

principiológica que, de forma horizontal, atinge toda e qualquer relação 

jurídica que possa ser caracterizada como de consumo e que esteja 

também regrada por outra norma jurídica infraconstitucional (NUNES, 

2005, p. 66). 

Os direitos básicos dos consumidores e os princípios das relações 

de consumo são tratados conjuntamente em diversas oportunidades no 

código, sendo os institutos estudados na sequência, ora aplicados e 

compreendidos como princípio, ora como direito dos vulneráveis da 

relação jurídica de consumo, não importando o termo para a sua 

efetivação. Na compreensão de Veloso (2010, p. 476), os direitos básicos 

do consumidor são também princípios a serem observados na aplicação 

das normas jurídicas de todo o sistema protetivo, assim sendo, “não é 

exagero dizer que o art. 6º, é a espinha dorsal de todos o CDC”. 
Os contratos de consumo são aqui compreendidos pelas relações 

contratuais que ligam um consumidor a um profissional fornecedor de 

produtos ou serviços, em que, ao se encontrar o consumidor em um dos 

polos da relação, haverá um provável desequilíbrio entre os contratantes 
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(MARQUES, 2016, P. 303), do modo que serão estudados não de forma 

aprofundada ou isolada, mas correlata aos direitos básicos em análise. 

Os princípios são normas orientadoras para a aplicação das demais 

normas, como as leis. Assim sendo, a Defesa do Consumidor, um 

princípio da Ordem Econômica do Estado Brasileiro, este deve ser 

observado quando da elaboração de leis cujo objetivo maior é o 

desenvolvimento da economia. (BARBOSA; SILVA, 2017, p. 150). 

Cumprindo a função de limitar a iniciativa privada e/ou a autonomia da 

vontade.  

Conforme explicam Marques e Miragem (2014, p. 151-152), o 

dispositivo legal presume a desigualdade (material, formal, econômica e 

informativa) entre os sujeitos da relação de consumo (consumidor e 

fornecedor) , “daí a necessidade de proteção especial deste sujeito, 

individual ou coletivamente considerado no mercado brasileiro, como um 

corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF/88)”. 

O direito do consumidor por estar  no rol dos direitos e deveres 

individuais e coletivos constantes do art. 5 da CF/88 é cláusula 

constitucional pétrea e possui natureza constitucional material (FREITAS 

FILHO, 2013, p. 170), “o que significa dizer que qualquer norma que 

possa restringir seu âmbito de eficácia é considerada uma afronta a tal 

direito na sua forma mais simples” (BARBOSA; SILVA, 2017, p. 144). 

Tal positivação constitucional está relacionada ao fenômeno da 

constitucionalização do direito privado, teoria estudada com 

profundidade por Claudia Lima Marques. Segundo Barbosa (2008, p. 79), 

“entendê-lo (o fenômeno) como tal é perceber sua dinamicidade, requisito 

da sua própria eficácia. O caráter dinâmico da disciplina está diretamente 

ligado ao seu objeto, isto é, à sociedade, que é, por natureza, mutável”.  

A Constituição como lei máxima e ápice do sistema jurídico dos 

países democráticos passa a atuar pelo intervencionismo estatal, ou seja, 

pela função positiva que determina não só a abstenção como a ação do 

Estado, transfigurando todo o sistema do direito, diferentemente dos 

séculos XVIII e XIX, quando, em face da “fraqueza jurídica”, oriunda do 

liberalismo dominante, a função da lei se restringia a limitar o Estado, 

atuando, portanto, com caráter negativo (MARQUES, 2016, p. 684). 

Assim: 

O centro do sistema do direito era representado 

pelas codificações, em especial pelo Código Civil, 

com sua força científica, sistemática e completa, 

representado pelas codificações, em especial pelo 
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Código Civil, com sua força científica, sistemática 

e completa, representando a própria evolução da 

ciência do direito. (MARQUES, 2016, p. 684). 

Neste sentido, afirma Nunes (2005, p. 69), a tendência de atenuar 

o direito privado é identificada no Código Civil de 2002, que deixa de ser 

puramente individualista e passa a considerar que as partes não estão em 

pé de igualdade em certas relações jurídicas. Corrobora Barbosa (2008, 

p. 81), ao ensinar  que tal fenômeno ganha força em consonância à 

“descaracterização” do Código Civil e de sua ideologia, pois, da forma 

como foi concebido, mostrou-se incapaz de informar as regras contidas 

nos diversos estatutos sociais que vieram a ser editados para a proteção 

de grupos determinados, os quais não mais encontravam disciplina 

suficiente para as diversas situações jurídicas suscitadas pela nova 

realidade. 

Sendo a norma máxima e do centro do sistema do direito brasileiro, 

a Constituição de 1988, “é lógico que a Constituição como norma 

hierarquicamente superior, sirva de guardiã e de centro irradiador das 

novas linhas mestras do ordenamento jurídico”, que influenciam todas as 

leis do sistema de direito (MARQUES, 2016, p. 684). 

Deste modo, a Constituição passa a intervir diretamente nas 

relações de direito privado, aproximando-os dos direitos personalíssimos, 

passando a considerar a dignidade do indivíduo no papel de ser humano, 

e não somente o de proprietário e/ou consumidor de outrora (BARBOSA, 

2008, p. 81), ou seja, seu fim econômico ou funcional. Incorporam-se a 

essa consideração da dignidade valores como o respeito à liberdade, à 

manifestação da vontade, à vida, à intimidade, à personalidade, à 

igualdade não apenas formal (BARBOSA, 2008, p. 81). 

A lei consumerista explicita, nas relações de consumo, os 

comandos constitucionais (NUNES, 2005, p. 66). Por conseguinte, 

considera-se que, pela primeira vez na história dos textos constitucionais 

brasileiros, a CF/88 dispôs de forma expressa acerca da proteção dos 

consumidores, enquanto grupo especialmente tutelado através da ação do 

Estado (MARQUES, 2016, p. 683), passando a ser o direito à informação, 

ao mesmo tempo “de cada um e de todos” (MACHADO, 2006, p. 53). 

Proteger o consumidor como direito e garantia fundamental 

significa o reequilíbrio na relação que este desenvolve com o agente 

produtivo, o fornecedor, o que somente se alcança com a garantia de uma 

informação plena e veraz (BARBOSA, 2008, p. 85).  

A perspectiva funcional das normas do CDC é de resguardar os 

interesses dos consumidores, e não de ampliá-la a todas as relações de 
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consumo, o que descaracterizaria o seu objetivo enquanto lei protetora, 

por isso é utilizada a expressão direito do “consumidor” e  não do 

consumo, tendo em vista que o campo de aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor se estabelece ratio parsonae (BARBOSA, 2008,  P. 77). 

Os sujeitos da relação jurídica de consumo para o CDC são, 

conforme os arts. 2º e 3º do CDC, o consumidor e o fornecedor, já o objeto 

é a prestação identificada no fornecimento de produtos ou serviços (§§ 1º 

e 2º, do art. 3º, do CDC). De acordo com Freitas Filho (2013, p. 167), 

“definir consumidor e fornecedor significa definir a própria existência 

daquela que vai ser a chamada relação de consumo”. 

O consumidor20 é aquele não profissional que retira o produto da 

cadeia de fornecimento (produção, financiamento e distribuição), 

destinatário final fático e econômico dos produtos oferecidos pelos 

fornecedores na sociedade atual, e que, portanto, mantém-se em posição 

estruturalmente mais fraca, ou seja, o agente vulnerável do mercado de 

consumo (MARQUES, 2016, p. 304). A aplicação das normas específicas 

visa a proteger o consumidor em face da natural posição de supremacia 

de poder do fornecedor, detentor das informações sobre o produto ou 

serviço e, em geral, de maior poderio econômico do que o consumidor 

(FREITAS FILHO, 2013, p. 167). 

Conforme o art. 4º do CDC, o “reconhecimento da vulnerabilidade 

do consumidor no mercado de consumo” é um dos princípios da Política 

Nacional das Relações de Consumo, que, além disso, objetiva “o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 

a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 

harmonia das relações de consumo”. Assim, como bem recorda Nunes 

(2005, p. 65), “a característica de vulnerabilidade do consumidor decorre 

diretamente da aplicação do princípio da igualdade do texto magno”.  

Sendo o direito do consumidor “um novo ramo do direito, 

disciplina transversal entre o direito privado e o direito público, que visa 

proteger um sujeito de direitos, os consumidores, em todas as suas 

relações jurídicas” (MARQUES, 2013, p. 31), é necessária a 

compreensão da vulnerabilidade enquanto instituto do Direito Privado, 

sempre analisado pelo viés constitucional. 

                                                        
20 O conceito de consumidor leva em consideração duas teorias principais, a 

finalista (ou subjetiva) e a maximalista (ou objetiva) não relevante o estudo 

aprofundado neste momento. Para aprofundamento: MARQUES, 2016, pgs. 307-

309. 
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A origem da proteção dos vulneráveis pelo direito é a identificação 

de novos sujeitos que se encontram em situação de desigualdade, 

merecedores de proteção, firmando-se um sistema de normas e 

subprincípios para o efetivo reconhecimento de seus direitos. O 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é um meio de 

“permitir a desigualdade formal para atingir a igualdade material” 

(MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 127). 

Nesta análise, os autores dividem o desenvolvimento da proteção 

dos vulneráveis em dois estágios, quais sejam: 1) “o combate à 

discriminação dos diferentes, cujo paradigma é a proteção”, do modo que 

a proteção especial ou qualificada passa a ser um meio de atingir a 

igualdade no direito privado” (MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 112); 

2) “proteger respeitando as diferenças e assegurando o acesso, sem 

discriminação”, criando “condições de igualdade, sem retirar acesso ou 

capacidades, mas garantindo condições de convivência e atuação” 

(MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 115). 

Para melhor apresentar a questão, os autores (MARQUES; 

MIRAGEM, 2014, p. 112) comparam o direito privado ao público. 

Enquanto no segundo “o ideal da igualdade sempre teve como 

instrumentos a lei e sua execução pelo Estado (igualdade na lei e perante 

a lei)”, no primeiro, “o instrumento é o tratamento desigual dos 

desiguais”. Assim, apontam: 

Em direito privado, muitas vezes para proteger é 

realmente necessário distinguir, reconhecendo a 

existência da fraqueza ou de uma vulnerabilidade 

estrutural ou funcional, é necessário diferenciar e 

assegurar direitos especiais ao vulnerável: mister 

tratar de forma especial o mais fraco (MARQUES; 

MIRAGEM, 2014, p. 115).  

O direito público é vertical e generalizante por natureza, a conduta 

é imposta pela lei de forma geral, assegurando os direitos subjetivos e 

abstratos, perante todos; já, o direito privado é horizontal e geralmente 

dispositivo, que individualiza o sujeito, assegurando a igualdade de uma 

forma negativa ou indireta. Assim, “por mais que o direito objetivo (a lei) 

imponha deveres de igualdade na sociedade, mister que este “direito” 

entre no patrimônio do sujeito (direito subjetivo), por fato, ato ou negócio 

jurídico, que não dependem somente da lei: nascem (ou não) no mundo 

dos fatos!” (MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 113-114). 
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Assim, tem-se que a vulnerabilidade é a explicação das regras ou 

da atuação do legislador na proteção do sujeito mais fraco e não o seu 

fundamento. É, então, um estado inerente de risco da própria pessoa que 

se encontra em meio à confrontação excessiva de interesses do mercado, 

podendo ser permanente/provisória ou individual/coletiva, que fragiliza e 

enfraquece o sujeito de direitos, e desequilibra a relação (MARQUES; 

MIRAGEM, 2014, p. 120).  

O CDC, ao transformar a vulnerabilidade do consumidor em objeto 

de proteção, opta por reconhecer a desigualdade entre o consumidor e o 

fornecedor em uma relação de consumo (BAGGIO, 2012, p. 40), que gera 

o desequilíbrio. A vulnerabilidade resta presumida de forma absoluta em 

qualquer relação de consumo e está, neste caso, intimamente relacionado 

à proteção ao princípio constitucional da igualdade (art. 5, caput CF/88) 

(BAGGIO, 2012, p. 41). Conforme explica Miragem (2013, p. 114): 

A noção de vulnerabilidade no direito associa-se à 

identificação de fraqueza ou debilidade de um dos 

sujeitos da relação jurídica em razão de 

determinadas condições ou qualidades que lhe são 

inerentes ou, ainda, de uma posição de força que 

pode ser identificada no outro sujeito da relação 

jurídica. 

Para Baggio (2012, p. 41), os consumidores sofrem 

incessantemente as pressões do mercado, seja pela indução ao consumo 

porque precisam consumir ou, em algumas situações, até mesmo por não 

perceberem que a contratação pode estar sendo realizada sem acesso 

suficiente às informações e sem o conhecimento dos riscos nela 

envolvidos. 

De acordo com Nunes (2011, p. 174), o princípio da 

vulnerabilidade estabelece que o consumidor sempre seja a parte fraca da 

relação jurídica de consumo, sendo que, essa fragilidade real e concreta 

advém de aspectos de ordem técnica e de cunho econômico. Desta forma, 

Marques (2016, p. 326) destaca a existência de quatro tipos de 

vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática e a vulnerabilidade básica 

dos consumidores, a informacional. 

A primeira delas, a técnica, é presumida para o consumidor não 

profissional, mas pode atingir excepcionalmente o profissional enquanto 

destinatário final fático do bem, porquanto se caracteriza na falta de 

conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo, tendo 
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maior possibilidade de ser enganado quanto às características ou à 

utilidade do bem (MARQUES, 2016, pgs. 326-327).  

O aspecto de ordem técnica, para Nunes (2011, p. 175), está ligado 

aos meios de produção, porque o fornecedor detém o monopólio do 

conhecimento, além de escolher o que, quando e de que maneira produz, 

tornando reduzido o poder de escolha do consumidor, que somente pode 

optar pelo que lhe é ofertado. De acordo com Feritas Filho (2013, p. 174), 

“a omissão das informações também fomenta a desigualdade técnica, 

econômica e jurídica do consumidor perante os fornecedores”. 

Na vulnerabilidade jurídica ou científica, o cerne da questão está 

na falta de conhecimentos jurídicos, contábeis, ou específicos necessários 

à compreensão do contrato, sendo presumida para o consumidor não 

profissional e para o consumidor pessoa física. Já, para os profissionais e 

pessoas jurídicas, vale a presunção contrária, ou seja, devem possuir tais 

conhecimentos mínimos para exercer a profissão ou ter a possibilidade de 

profissionais especializados antes de se obrigar (MARQUES, 2016, p. 

329).  

Conforme destacam Marques e Miragem (2014, p. 159), a 

presunção da vulnerabilidade jurídica é importante ao agente consumidor 

(não profissional), especialmente no que se refere aos deveres de 

informação do fornecedor sobre o conteúdo dos contratos, especialmente 

os massificados e de adesão. 

A terceira apontada por Marques (2016, p. 333), a fática ou 

socioeconômica, em que o fornecedor, por sua posição de monopólio, seu 

poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua 

superioridade àqueles que com ele contrata (MARQUES, 2016, P. 333). 

Neste sentido, destaca Vencato (2015, p. 9), a crise de legitimação e de 

confiança dos indivíduos nas respostas do Direito e das instituições, que 

emergiu com a informatização e globalização da economia, aumentou a 

posição de vulnerabilidade do consumidor, pela despersonalização e 

desterritorialização da produção, e, então, das relações de consumo. 

No que concerne ao segundo aspecto, o econômico, este diz 

respeito à maior capacidade econômica do fornecedor em relação ao 

consumidor, o que é a regra nas relações de consumo (NUNES, 2011, p. 

175). 

A última categoria destas e que mais se aproxima ao objeto de 
estudo do presente trabalho, a vulnerabilidade informacional é a mais 

básica e presumida do CDC, e a autora (MARQUES, 2016, p. 341) 

destaca que um bom exemplo para estudo seria a questão dos alimentos 

geneticamente modificados, que chama a atenção, porquanto perturba a 
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liberdade de escolha do consumidor e a efetividade de seus direitos 

fundamentais. 

Informar e compensar esta vulnerabilidade é a única maneira de 

preservar os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 

1, III), direito à vida (art. 5º caput), à liberdade (que inclui a escolha 

alimentar) (art. 5º, caput), à informação (art. 5º. XIV) e à proteção dos 

interesses do consumidor (art. 5º, XXXII), envolvidos no caso da 

colocação no mercado de consumo de alimentos e ingredientes 

geneticamente modificados (MARQUES, 2016, p. 341). 

Atualmente tem ganhado destaque na doutrina, a 

hipervulnerabilidade, cujo termo cunhado pelo Ministro Herman 

Benjamin, relator do Recurso Especial REsp 586.316/MG, j. 17/04/2007, 

designa a vulnerabilidade potencializada, especial ou agravada 

(MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 197). 

No vasto coletivo denominado “consumidores”, identificam-se, 

portanto, grupos distintos de consumidores que sofrem maior prejuízo na 

liberdade de escolha e decisão nos contratos pactuados com empresas, por 

fatores ou condições pessoais, cuja “variação” de sua vulnerabilidade leva 

em consideração fatores que agravam ou aumentam a sua já reconhecida 

condição de consumidor vulnerável (hipervulnerabilidade ou 

vulnerabilidade agravada), tais quais: idade, doença, credulidade, dentre 

outros (GAUDÊNCIO, 2016, p. 07). A hipervulnerabilidade, então, “seria 

a situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da 

pessoa física consumidora, por circunstâncias pessoais aparentes ou 

conhecidas do fornecedor, como sua idade reduzida [...] ou idade alentada 

[...] ou sua situação de doente” (MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 201-

202). 

O estudo que segue visa a compreender os direitos básicos dos 

consumidores nas relações de consumo alimentar, com ênfase no direito 

fundamental à informação. 

 

3.2.1 Vida, saúde e segurança como direitos básicos 

decorrentes da informação adequada 

 

Antes mesmo de adentrar à construção do direito à informação 

baseado nos princípios de boa-fé, transparência e liberdade de escolha, 

faz-se imprescindível o estudo da vida, saúde e segurança como direitos 

básicos, apresentados conjuntamente no CDC e inerentes à dignidade 

alcançar a efetivação do DHAA e da SAN para os consumidores.  



95 

O respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, a garantia da 

existência digna, a preservação da intimidade, o direito à imagem, as 

limitações à atuação persecutória do Estado (devido processo legal) são 

alguns exemplos de valores constitucionais que se identificam com a 

constituição material da nossa sociedade (FREITAS FILHO, 2013, p. 

169). 

O inciso I do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

estabelece: “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos”. A proteção da saúde do consumidor 

está prevista nos artigos 8º a 17, do CDC, como normas de prevenção e 

de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 

A competitividade do sistema capitalista implica a necessidade de 

apresentação de novos produtos constantemente, o que pode acarretar na 

redução do tempo necessário para realização de testes para a 

comprovação da segurança do alimento, por exemplo, acarretando 

instabilidade da segurança alimentar (VENCATO, 2015, p. 09). Por isso, 

reforça-se que o simples ato de consumir alimentos já implica riscos, 

então o direito do consumidor e suas normas de proteção são garantias da 

SAN e do DHAA. 

Neste sentido, para Vaz (2015, p. 62), é importante considerar o 

princípio da adequação social, que permite observar se determinadas 

normas estão ou não sendo observadas pela sociedade, porquanto é o 

Direito que deve servir à vida, e não o contrário. Pode-se afirmar que este 

se trata do mais básico e mais importante dos direitos do consumidor, 

conforme alerta Marques (2013, p. 70), a situação se agrava ao 

considerarmos que “nossa sociedade é uma sociedade de riscos, muitos 

produtos, muitos serviços e mesmo práticas comerciais são efetivamente 

perigosas e danosas para os consumidores”. 

Na visão de Veloso (2010, p. 479), o CDC, ao resgatar a 

“personificação do consumidor, o que significa dizer que o consumidor 

deixou de ser visto como um número nas relações de massa, para ser visto 

como sujeito de direitos”, faz com que os direitos básicos nasçam 

atrelados ao princípio maior da dignidade, porquanto pressupõem um piso 

vital mínimo (NUNES, 2005, p. 123). Neste sentido, grande parte dos 

direitos conferidos ao consumidor pelo CDC representam a concretização 
dos direitos de personalidade (VENCATO, 2015, p. 14). 

Deste modo, em diversos dispositivos, o CDC busca proteger a 

personalidade, especialmente quanto à dignidade e à integridade física e 

psíquica, cuja tutela constitui o primeiro dos objetivos dessa política 

(VENCATO, 2015, p. 15).  
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A dignidade é inerente ao ser humano, ou seja, a dignidade humana 

é um valor já preenchido a priori (NUNES, 2005, p. 25). A dificuldade da 

fixação semântica do sentido de dignidade não implica que ela possa ser 

violada, porquanto se trata da primeira garantia das pessoas e a última 

instância de guarida dos direitos fundamentais. Conforme assevera Nunes 

(2005, p. 26), “ainda que não seja definida, é visível a sua violação, 

quando ocorre”.  

No mandato constitucional, o caput do Art. 5º CF/88 visa a garantir 

aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui 

se compreende que a vida depende de saúde e segurança, especialmente 

no que concerne à alimentação. Assim também o Art. 6º da CF/88 

classifica como direitos sociais, dentre outros, a saúde, alimentação e 

segurança. Cumpre ressaltar que a segurança tratada neste trabalho é 

aquela vinculada à SAN. 

Dada a relevância destes direitos enquanto bens jurídicos 

inalienáveis e personalíssimos do indivíduo, são tratados já no primeiro 

inciso do art. 6º do CDC, garantindo a defesa do consumidor contra riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos (VELOSO, 2010, p. 479). 

Para assegurar expressamente a sadia qualidade de vida com saúde 

do consumidor e sua segurança o CDC repete o princípio tanto no art. 4º, 

caput21, como no inciso I do art. 6º do CDC. 

O direito à vida também tem positivação de forma geral no Artigo 

3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que afirma 

que “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal”. Ademais, a DUDH reforça tal direito, juntamente com a saúde 

e segurança no já citado art. 25. 

A saúde foi definida, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(1946), como “o completo bem-estar físico, mental e social, e não 

somente a simples ausência de doença ou enfermidade”, portanto, 

compreende o bem-estar, satisfação e pleno conforto. Ademais, assegura 

ser responsabilidade dos Governos a saúde dos seus povos, “a qual só 

pode ser assumida por meio do estabelecimento de medidas sanitárias e 

sociais adequadas”. 

                                                        
21 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 

saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: 
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O direito à saúde, por estar submetido ao regime jurídico dos 

direitos fundamentais, demanda do Estado o dever de adotar medidas que 

visem à redução do risco de doença ou outros agravos, requerendo 

políticas para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, o direito à 

saúde tem como objeto o bem-estar físico, mental e social da pessoa 

humana (PIOVESAN; SUDBRACK, 2011, p. 110-114).  

Consequentemente, a regra do caput do art. 4 descreve um quadro 

amplo de condições morais e materiais para o consumidor, porquanto, ao 

se referir à melhoria de qualidade de vida, aponta não só ao conforto 

material, resultado do direito de aquisição de produtos e serviços (como 

transporte, água, eletricidade e medicamentos), mas também o desfrute 

de prazeres ligados ao lazer (garantido no texto constitucional, art. 6, 

caput) e ao bem-estar moral ou psicológico (NUNES, 2005, p. 124-125). 

Neste sentido, as relações de consumo, conforme Veloso (2010, p. 

479), não devem frustrar a expectativa legítima de aquisição ou 

contratação de qualidade em duplo aspecto: “qualidade-segurança 

(aquisição de produtos e serviço seguros) e qualidade-adequação 

(adequado a seus fins)” (VELOSO, 2010, p. 479). 

Ressalta-se que tal direito básico é ainda a fonte do dever de 

segurança ou de cuidado dos fornecedores ao colocarem produtos e 

serviços no mercado. O CDC quebra a divisão entre responsabilidade 

contratual e extracontratual, tornando responsáveis todos os integrantes 

da cadeia de fornecedores, “sejam eles contratantes diretos 

(responsabilidade contratual) ou não (por exemplo, fabricantes) com os 

consumidores” (MARQUES, 2013, p. 70). 

Junto com estes direitos, surgem para o fornecedor não só o dever 

de informar (v. arts. 8º e 9º do CDC), que será abordado posteriormente, 

mas também o de se abster de colocar no mercado produtos e serviços 

com alto grau de nocividade, ou periculosidade; o dever de comunicar às 

autoridades; e aos consumidores, que tais produtos se revelam inseguros; 

além do dever de retirá-los do mercado (art. 10 do CDC) (VELOSO, 

2010, p. 479). 

Já, no que concerne à segurança, para Benjamin (2013, p. 149), 

esta é um fim em si mesmo e o mais importante dos fins. A sua garantia 

é um princípio de atuação do Estado bem como um direito básico do 

consumidor, conforme denota-se, respectivamente, nos artigos 4º, II, d; e 
6º, I, ambos do CDC. A proteção da segurança do consumidor visa à 

preservação da sua integridade física. 

Para tanto, o código estabeleceu sanções administrativas (artigo 

58, CDC), quando constatados vícios de quantidade ou de qualidade por 

inadequação ou insegurança do produto ou serviço, além de dispor sobre 
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sanções penais (artigo 63 a 66, e 68, CDC), quando omitidos dizeres ou 

sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, ou no 

caso de deixar de comunicá-las à autoridade competente e aos 

consumidores acerca de produtos já colocados no mercado de consumo. 

Inclui-se também a sanção penal no caso de fazer ou promover 

publicidade capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança. 

Os direitos básicos dos consumidores foram pensados e propostos 

pelo legislador na tentativa de equilibrar as relações de consumo tão 

presentes na nossa atual sociedade de consumo, ou, sociedade de 

informação. Pelo viés da sociedade da informação, muitas são as 

ferramentas de que os fornecedores podem se utilizar para melhor 

aproveitar e expandir o seu mercado, visando ao lucro, o que faz o 

legislador se novamente se preocupar em equilibrar essa relação pré-

contratual, especialmente pelo direito à informação e o dever de informar. 

 

3.2.2 O direito à informação e o dever de informar 

 

O direito à informação adequada, suficiente e veraz é um dos 

pilares do direito do consumidor (BUHATEM, 2011, p. 13) e possui 

caráter individual e coletivo, abrigando, portanto, interesses tanto 

particulares quanto sociais. Isto significa que é oponível não só em face 

do Estado, mas também perante particulares, ou seja, direito subjetivo, 

tanto público como privado, qualificado como essencial à pessoa humana, 

cuja proteção configura um dos pilares do Estado Democrático 

(BARBOSA, 2008, p. 46). Neste sentido, a proteção contra a publicidade 

enganosa é um bom exemplo acerca do seu aspecto coletivo, tendo em 

vista que as perdas consideradas coletivamente neste caso são muito 

maiores que as consideradas individualmente (BARBOSA, 2008, p. 48).  

A informação pode ser reconhecida tanto como fato jurídico 

quanto como objeto de direito, servindo como exemplo, no primeiro caso, 

toda a normativa relacionada à oferta, cujo objetivo principal é a formação 

do consentimento quanto aos aspectos jurídicos e materiais do negócio; 

e, no segundo, o direito à informação sobre produtos perigosos ou à 

informação decorrente do princípio da boa-fé objetiva (VENCATO, 

2015, p. 20).  

Destaca-se que a verdadeira proteção do consumidor apenas pode 

ser alcançada por meio da informação, especialmente em uma sociedade 

hiperconsumista, porquanto a desigualdade informacional potencializa a 

vulnerabilidade, assim sendo, o direito à informação do consumidor 
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assume, sem dúvidas, o caráter de direito fundamental (BARBOSA, 

2008, p. 85). 

Tendo em vista que consumir produtos seguros é um direito básico 

dos consumidores, conforme estudado anteriormente, pode-se estabelecer 

uma relação direta entre este primeiro e o direito à informação. É 

intuitivo, conforme apontam Barbosa e Silva (2017, p. 145) que lhe seja 

ofertado toda a informação sobre o produto em questão, inclusive sobre 

os riscos eventuais a que está sujeito. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o Direito à Informação 

ingressou por meio do Pacto de São José da Costa Rica, cuja previsão do 

seu art. 13, I, outorga a toda pessoa o direito a buscar, receber e difundir 

informação, conforme reafirma o art. 5, §2 da CF, cuja característica 

principal desse direito é, portanto, a de direito humano e fundamental 

(BARBOSA, 2008, p. 70), assim como DHAA. Nas legislações mundiais 

voltadas a regular as relações de consumo, conforme atenta Buhatem 

(2011, p. 13), a referência ao direito à informação é praticamente 

uniforme, fortalecendo as características universalizantes desse novo 

direito. 

Informar não é somente cumprir com o dever anexo de informação, 

é cooperar e ter cuidado com o outro contratante, evitando danos morais 

e agindo com lealdade e boa-fé (BUHATEM, 2011, p. 13). Neste sentido, 

é sobre o direito à informação a que se dedica o inciso III do artigo 6º do 

CDC, que visa a garantir “a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”. 

Este direito também está amparado de forma constitucional, 

porquanto no processo de constitucionalização do direito privado, o 

ordenamento jurídico pátrio eleva o direito à informação do consumidor 

ao status de direito fundamental. Portanto, ao patamar constitucional 

(BARBOSA, 2008, P. 85), tanto na proteção do direito à informação de 

um modo genérico no (art. 5. XIV, CF/88), como na garantia de que o 

Estado promoverá a defesa do consumidor (art. 5, XXXII, CF/88), além 

de a defesa do consumidor tornar-se princípio geral da ordem econômica 

(art. 170, CF/88). 

Buscando a efetivação do direito à informação, importa entender 
os requisitos trazidos pelo CDC, quais sejam: a) a adequação de que 

tratam os arts. 6º, III, 8º, 12º e 14º caput; b) necessidade, art 8º, caput; c) 

a ostensividade, arts. 9º e 31º caput. 

A informação deve ser ostensiva (art. 9º), precisa, em língua 

portuguesa (art. 31, CDC), adequada e clara, o que inclui a especificação 
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de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). 

Além disso, o fabricante ou produtor (nacional ou estrangeiro) e o 

importador respondem pelas informações prestadas de maneira 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, 

independentemente de culpa (art. 12º), devendo reparar os danos (art 14º).  

Não tratar dos limites do conteúdo do direito à informação, 

conforme Freitas Filho (2013, p. 175), é a principal limitação do art. 31 

do CDC, tendo em vista que a informação tem de permitir ao consumidor 

se apropriar, pelas vias cognitivas naturais, de todos os elementos 

relevantes ao ato de escolha. Além disso, o CDC prevê condutas 

criminalizadas relativas à ausência de informação para o consumidor, por 

meio dos arts, 63 e 64 que preveem punições para a hipótese de omissão 

de dizeres ou sinais ostensivos de alerta sobre a nocividade ou 

periculosidade de produtos, mesmo que o fornecedor venha a ter 

conhecimento depois que os mesmos tenham entrado no mercado de 

consumo. 

Do direito à informação ao consumidor, advém o dever de 

informar22 ao fornecedor, conforme destaca Veloso (2010, p. 480), isto 

significa dizer que o consumidor não precisa pedir informação, cabe ao 

fornecedor informar de forma clara e precisa, sobre a quantidade, 

características, composição, qualidade de preço, bem como sobre os 

riscos do produto/serviço possa oferecer.  

O fornecedor não tem só o dever de informar, mas também de 

esclarecer e aconselhar, já que em algumas situações, a exemplo das 

situações alimentares, faz-se necessária ou imprescindível a posição 

crítica de especialista para que se obtenha o consentimento informado do 

consumidor, por isso, do dever de informação, deriva o dever anexo de 

aconselhamento (VELOSO, 2010, p. 480). 

Este direito básico à informação materializa a transparência no 

mercado de consumo, o que objetiva o artigo 4º23 do CDC. A informação 

deve ser clara e adequada (art., 12, 14, 18, 20, 30, 33, 34, 46, 48, 52 e 54), 

                                                        
22 Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou 

serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança [...]. 

23  Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 

saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios [...]. 
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perpassando desde o momento pré-contratual até a eventual conclusão do 

contrato, o próprio contrato e o momento pós-contratual. Ou seja, a 

informação repassada passa a integrar o conteúdo do contrato (art. 30, 33, 

35, 46 e 54), afetando a essência do negócio, ou, no caso de a informação 

ser falha, representa um vício na qualidade do produto ou serviço 

oferecido (art. 18, 20 e 35) (MARQUES, 2013, p. 73).  

Para tanto, a característica principal da informação que se almeja é 

que seja adequada, no sentido de eficácia para os fins de cognoscibilidade 

e de capacidade de influência na decisão do consumidor no mercado, e 

ainda, efetiva, a fim de proteger direitos elementares do ser humano 

(VAZ, 2015, p. 65). Para Veloso (2010, p. 480), “a informação deve ser 

suficiente (completa, integral), verdadeira (real) e adequada (compatível 

com os riscos do produto/serviço e seu destinatário)”. 

Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

devem acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores além 

daqueles previsíveis em razão do uso/consumo, e, ainda assim, há a 

necessidade que se informe tais riscos (art. 8º, CDC), levando em 

consideração o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor24.  

Neste sentido, cumpre enfatizar a necessidade da presença do 

Estado no mercado para proteger25 a liberdade do consumidor enquanto 

contratante mais fraco da relação. Liberdade aqui compreendida como a 

do vulnerável, do leigo, e não do mais forte, neste caso o fornecedor de 

produtos, a igualdade que se busca é material e não apenas formal 

(MARQUES, 2013, p. 73).  

Em uma visão ampla, a saúde e a própria vida humanas são bens 

jurídicos que podem ser lesados quando a composição dos alimentos não 

é informada corretamente ou sequer é informada. Deste modo, “o 

fornecedor tem o dever legal de informar a parte em desvantagem a 

respeito dos dados fáticos, técnicos e científicos, que deverão estar 

presentes na oferta” (BAGGIO, 2012, p. 53).  

                                                        
24 art. 4, I: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 

o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 

saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 

25 art. 4 II: Art. 4º II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente 

o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à criação e 

desenvolvimento de associações representativas; c) pela presença do Estado no 

mercado de consumo; d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 
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Neste sentido, conforme Barbosa (2008, p. 106), “a informação 

pode constituir tanto um dever principal na relação obrigacional, como 

um dever acessório ou anexo”, quando, no primeiro caso, será uma 

prestação primária, oriunda do contrato; e no segundo, pela via contratual 

ou legal, que decorre do dever de boa-fé. Do modo que, não se faz 

necessária a intermediação do Poder Público para que se exerça o direito 

do consumidor à informação, porque a obrigação de informar existe antes 

e durante a relação de consumo (MACHADO, 2006, p. 199). O dever de 

informar, no caso dos ultraprocessados, decorre da obrigação principal 

(BAGGIO, 2012, p. 55). 

O dever de informar surge da necessidade de proteção das 

expectativas legítimas dos consumidores, criadas pela atividade do 

fornecedor, neste caso, a informação veiculada (MARQUES, 2016, p. 

886). O dever de informar, ressalta-se, não está restrito às obrigações 

contratuais e aos interesses individuais ou de determinado grupo de 

pessoas, mas no coletivo, além dos interesses não-contratuais, alargando 

o campo de interessados para toda a coletividade potencialmente atingida, 

assim como ocorre no dever que se fundamenta na prevenção de danos, 

tendo em vista que “toda prevenção passa por um processo de 

conhecimento” (BARBOSA, 2008 p. 120).  

Este dever também está previsto no art. 31 do CDC e no direito à 

educação, previsto no art. 6º, II, do CDC, tendo em vista que visa a 

esclarecer o consumidor acerca dos produtos e serviços colocados no 

mercado. Protege-se, por meio da educação, a incolumidade psíquica do 

consumidor, assegurando-lhe, na visão de Veloso (2010, p. 480), a 

formação de um convencimento refletido para que o consumidor exerça 

o direito à liberdade de escolha, buscando a igualdade nas contratações. 

O dever de informar é princípio fundamental do CDC, consagrado 

no art, 6, III, ao lado do Princípio da Transparência, art. 4, caput.  

(BARBOSA; SILVA, 2017, p. 144) e se tornou primordial 

independentemente da existência da relação consumerista, tendo em vista 

que a informação passou a ser indispensável na composição do produto 

em si. Por esta razão, a obrigação do fornecedor é oferecer ao consumidor 

todas as oportunidades de conhecer o produto ou serviço, colocando em 

prática o princípio da transparência (BARBOSA; SILVA, 2017, p. 145). 

Se de um lado, como explica Veloso (2010, p. 476), o art. 6º do 
CDC estabeleceu os direitos subjetivos, fundamentais dos consumidores, 

por consequência, surgem aos fornecedores deveres igualmente 

fundamentais, cuja violação gera, em caso de dano ao consumidor, 

responsabilidade, em regra, objetiva do fornecedor causador do dano 

(dever jurídico derivado).  
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Conforme o art. 6º, VI do CDC, “a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, está 

inclusa no rol de direitos fundamentais do consumidor. Neste sentido, 

preleciona Marques (2013, p. 78), “este valor de proteção efetiva dos 

consumidores é tão grande que o CDC permite mesmo a quebra do dogma 

da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios” 

(desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, art. 28 do CDC), 

mesmo em casos em que não há abuso, diferentemente do que é exigido 

pelo Código Civil26.  

O dever de informar vem antes do início de qualquer relação, 

tornando-se componente necessário do produto e do serviço, que já nem 

podem chegar ao mercado sem ela (NUNES, 2005, p. 129). Neste sentido, 

concordam Barbosa e Silva (2017, p. 145), o direito à informação deve 

ser uma etapa a ser vencida antes da celebração do contrato, pois somente 

nesse caso o consumidor poderá tomar sua decisão livre e 

conscientemente. 

Quando da verificação do cumprimento do dever de informar, são 

muitos os aspectos a serem observados nesta apreciação, exemplo da 

vulnerabilidade técnica e fática do consumidor, estudadas anteriormente. 

Isto porque o dever somente será cumprido com o resultado concreto da 

atuação e não com a simples identificação da conduta positiva de informar 

(MIRAGEM, 2013, p. 265). Isto é, deve haver a possibilidade real de 

compreensão e utilização das informações por parte do consumidor, “na 

formação de seu juízo sobre a oportunidade, necessidade ou conveniência 

da realização de um dado contrato de consumo, ou sobre os termos da 

utilização e aproveitamento de um produto ou serviço” (MIRAGEM, 

2013, p. 265).  

De encontro, a informação que mais especificamente nos importa 

– e que vai efetivamente ser útil para o consumidor- é aquela que cumpre 

seu papel de fazer chegar a ele (receptor) algo desconhecido, novo, sendo 

que, quanto mais difícil for a sua obtenção e mais especializado o seu 

conteúdo, tanto maior vai ser o dever de informar do emissor. 

(BARBOSA, 2008, p. 113). 

No caso de recusa do cumprimento da oferta, apresentação ou 

publicidade, conforme o art. 35 do CDC, o consumidor poderá à sua 

                                                        
26 Art. 50. CC. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 

processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
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escolha, exigir o cumprimento, aceitar outro produto equivalente ou 

rescindir o contrato com direito à restituição monetária atualizada e 

perdas e danos. Assim, cumpre ressaltar que os consumidores não serão 

obrigados, pelo contrato, caso não lhe seja dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou ainda, se os instrumentos forem 

redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance 

(art. 46, CDC). 

O objetivo do art. 36 é proteger o consumidor, garantindo o seu 

direito de saber quando os dados e informações transmitidos têm uma 

finalidade específica, qual seja, promover a venda de um produto ou a 

utilização de um serviço (MARQUES, 2016, p. 890). 

A responsabilidade civil, em sintonia com todo o sistema 

consumerista decorrente da vinculação da oferta e da publicidade é de 

natureza objetiva, em regra. Deste modo, ao violar as regras de conduta, 

o fornecedor responderá pelos danos que causar à parte vulnerável, além 

de arcar com as consequências da falha de informação, podendo, inclusive 

ser forçado ao cumprimento da oferta (art. 35), tudo em prol da tutela da 

confiança do consumidor (BAGGIO, 2012, p. 128). 

A preocupação do CDC é com a vinculação de natureza 

obrigacional que nasce da oferta e torna possível ao consumidor exigir o 

seu cumprimento específico, e não apenas com a responsabilização do 

não cumprimento da oferta (BAGGIO, 2012, p. 133). Para tanto, além da 

regra da responsabilidade objetiva, o código estabelece a solidariedade 

entre todos os envolvidos na veiculação da oferta (art. 34 CDC), em 

decorrência do regime de solidariedade retirado do art. 7º, parágrafo 

único, do CDC. 

A prevenção de danos, segundo Barbosa (2008, p. 121), está 

atrelada ao direito básico do consumidor à educação e à divulgação sobre 

o consumo adequado de produtos e serviços (art 6, II, CDC) e à proteção 

de sua vida, saúde e segurança (art 6, I, CDC). Prevenir danos significa, 

por um lado, proteger a pessoa do consumidor (ou de “terceiros” 

igualmente atingidos pela norma protetiva do CDC na qualidade de 

equiparados), ao passo que a educação e a divulgação sobre o consumo 

adequado dos bens colocados no mercado possibilitarão, em certa 

medida, alcançar a efetiva prevenção de danos (BARBOSA, 2008 P. 121). 

No âmbito da segurança alimentar, o direito à informação está 
relacionado diretamente aos componentes, características e origem do 

produto alimentar, sendo necessário à saúde e à dignidade humana. O 

consumidor tem direito de saber o que está ingerindo e todas as 

substâncias e nutrientes presentes no alimento (VENCATO, 2015, p. 6-

7).  
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A importância do direito à informação se constata não somente 

pela quantidade de normas que preveem sua proteção, mas especialmente 

pela natureza das normas, que garantem o direito material, e possuem 

caráter disciplinador da conduta dos fornecedores, além das normas de 

natureza criminal, visando proteger o legítimo interesse dos cidadãos 

consumidores de verem preservada a possibilidade de escolher de forma 

consciente (FREITAS FILHO, 2013, p. 173). 

O direito à informação é, portanto, pilar fundamental na construção 

e efetivação do DHAA e da SAN, e dos direitos à vida, saúde e segurança, 

porquanto tem como condão a efetivação de muitos outros direitos 

básicos oriundos da relação de consumo alimentar. Assim sendo, a 

correlação com os princípios de transparência, boa-fé e liberdade de 

escolha se faz imprescindível. 

 

3.2.3 Boa-fé, transparência e liberdade de escolha 

 

Para avançar o estudo do direito à informação, é necessário que se 

estabeleça conexão com três princípios consumeristas fundamentais, do 

modo que, neste momento, serão estudados os princípios da 

transparência, boa-fé e liberdade de escolha. 

Tais princípios são pilares da efetivação do direito à informação, 

uma vez que a identificação do consumidor como sujeito de direitos 

especiais e a construção de um sistema de normas e princípios orgânicos 

para protegê-lo trata-se da realização de um direito fundamental 

(positivo) de proteção do Estado27 (MARQUES, 2016, P. 410). 

É necessário ao exercício da liberdade de escolha, destaca Freitas 

Filho (2013, p. 173), que aquele quem vai decidir possa chegar, por meio 

da informação, a uma plena consciência sobre todas as circunstâncias 

relevantes que envolverão os fatos sobre os quais se terá de decidir. 
Conforme exposto anteriormente, o consumidor foi identificado 

constitucionalmente28 como agente que necessita proteção de forma 

especial (MARQUES, 2016, p. 410), portanto, inquestionavelmente 

vulnerável29. Assim, conforme explica Barbosa (2008, p. 110), a boa-fé 

atua como corretora do desequilíbrio da relação e é baseada na presunção 

legal da vulnerabilidade (BARBOSA, 2008, p. 110). A boa-fé objetiva, 

para Nunes (2005, p. 127), pode ser definida como uma “regra de 

                                                        
27 art. 5º, XXXII, da CF/88 

28 art. 48 do ADCT 

29 Conforme estudado no tópico 3.2 
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conduta” impondo às partes o dever de agir conforme certos parâmetros 

de honestidade e lealdade.  

Assim, estabelece o art. 4º, III, do CDC, que os interesses dos 

participantes das relações de consumo sejam harmonizados, e que a 

proteção do consumidor seja compatibilizada à necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, “sempre com base na boa-fé 

e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”. Assim, é o 

tradicional princípio da boa-fé objetiva que embasa o já estudado dever 

do fornecedor de prestar a informação ao consumidor (BARBOSA, 2008, 

P. 71). Ademais, destaca Barbosa (2008, p. 110), no CDC, a boa-fé possui 

maior número de funções do que as que lhe vinham sendo emprestadas 

até então, restando “aumentadas as exigências de boa-fé e diminuída a 

atração da autonomia da vontade”. Neste sentido: 

Decorrente da solidariedade contratual, a boa-fé 

serve como instrumento à eficaz tutela às legítimas 

expectativas que nascem da contratação de 

consumo, proporcionando, portanto, a proteção da 

confiança, que, se não está expressa no 

ordenamento jurídico brasileiro, nele se desenha a 

partir da boa-fé (BAGGIO, 2012, p. 53). 

O princípio da boa-fé, de acordo com Baggio (2012, p. 50-51), atua 

com duas funções, sendo a primeira delas como critério de hermenêutica, 

fazendo com que a interpretação das cláusulas contratuais se faça sempre 

de acordo com os ditames de lealdade e honestidade entre os contratantes; 

e a segunda como fonte de criação de deveres de conduta anexos à 

prestação principal, como os de informação, segurança, sigilo, 

colaboração para o integral cumprimento das finalidades do contrato.  

Neste caso, tais deveres também podem ser chamados de 

acessórios, ou instrumentais e variam de acordo com a relação jurídica da 

qual decorram (BAGGIO, 2012, p. 50). Aqueles deveres anexos que não 

estão interligados à prestação principal são limitadores do 

comportamento de um dos contratantes em relação ao outro (BAGGIO, 

2012, p. 51). 

Ou seja, quando atua como limitadora ao exercício abusivo de 

direitos, a boa-fé torna-se um dever geral de consideração aos interesses 

e expectativas da outra parte, aproximando a boa-fé objetiva da 

solidariedade contratual (BAGGIO, 2012, p. 51).  

Pelo princípio da boa-fé objetiva o fornecedor deve garantir todas 

as informações relevantes sobre o produto ou serviço, tanto os aspectos 
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positivos quanto os negativos, para que o consumidor possa decidir e agir 

da forma que preferir, sendo ilícito ao fornecedor deixar de prestá-las 

(FREITAS FILHO, 2013, p. 175). 
Deste princípio, decorre a garantia ao consumidor de “proteção 

contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos 

ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 

no fornecimento de produtos e serviços” (art. 6º, IV, CDC). De acordo 

com Marques (2013, p. 75), tal diploma legal “proíbe o abuso e impõe 

transparência e boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos 

contratos”. É possível afirmar, com base na autora (MARQUES, 2013, p. 

75), que a boa-fé é o princípio máximo orientador do CDC. Neste sentido, 

ressalta-se, também, o princípio da transparência (art. 4º, caput, CDC) que 

atua como um reflexo da boa-fé exigida aos agentes contratuais.  

O princípio básico da transparência, segundo o art. 4º30, caput, do 

CDC, é um meio de harmonizar as relações de consumo, cuja ideia central 

é possibilitar a aproximação e relações contratuais mais sinceras e menos 

danosas entre consumidores e fornecedores (MARQUES, 2016, p. 815).  

Para Nunes (2005, p. 125), tal princípio pode ser traduzido na obrigação 

do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os 

produtos e serviços que são oferecidos, além de gerar no contrato a 

obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio do seu conteúdo. 

Nesta lógica, o significado de transparência está no dever de 

prestar a informação clara e correta sobre o produto a ser vendido, ou seja, 

sobre o contrato a ser firmado, representando lealdade e respeito nas 

relações entre fornecedor e consumidor, ainda que fase pré-contratual, ou 

negocial, devendo permear toda a relação de consumo (MARQUES, 

2016, p. 815). O objetivo das normas protetoras, como afirma Marques 

(2016, p. 815), é assegurar a seriedade e a veracidade das manifestações, 

modificando e aprimorando a noção de “oferta contratual”. O princípio 

da transparência, de acordo com Baggio (2012, p. 55), também deriva do 

já estudado direito à informação. 

De acordo com Marques (2016, p. 820), a transparência afeta a 

própria essência do negócio, caracterizando-se como mais que um 

simples elemento formal, tendo em vista que a informação repassada ou 

                                                        
30 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 

saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo. 
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requerida integra o conteúdo do contrato31 e, caso falha, impacta a 

qualidade do produto ou serviço oferecido32.  

Na prática, ao ser colocado o ideal de transparência no mercado, 

os papeis tradicionais das ralações contratuais acabam se invertendo pró-

consumidor, isso quer dizer que, se anteriormente o consumidor era quem 

estava na posição ativa e menos confortável, necessitando buscar as 

informações e conseguir conhecimentos técnicos ou informações 

suficientes para realizar um bom negócio, agora a situação é atenuada 

pelo direito subjetivo de informação (art. 6º, III), de outro modo, aquele 

que se encontrava na segura posição passiva, o fornecedor, passou a ser 

sujeito de um novo dever, de conduta ativa (informar), o que significa, na 

prática, uma inversão de papéis e um início de inversão ex vi lege de ônus 

da prova (MARQUES, 2016, p. 817). 

Os principais reflexos da aplicação de tal princípio, conforme 

Marques (2016, p. 821), são o novo dever de informar, tanto através da 

exigência de que a oferta seja clara e correta, quanto pela obrigação de 

cumprir a oferta nos termos em que foi feita, conforme preleciona o art. 

30 do CDC. 

Na sequência, a ampliação da noção de oferta faz com qualquer 

informação ou publicidade veiculada que contenha os elementos 

essenciais da compra e venda, quais sejam, a res (objeto) e pretium 

(preço), seja considerada como uma oferta vinculante, faltando apenas a 

aceitação (consensus) do consumidor ou consumidores em número 

indeterminado, o que significa uma inovação trazida pelo CDC nas 

relações contratuais (MARQUES, 2016, p. 825). 

Os reflexos do princípio da transparência chegam de forma clara à 

publicidade, que, em termos de informação ao consumidor, passa também 

respeitar os novos parâmetros de veracidade (MARQUES, 2016, p. 884). 

Os princípios da boa-fé e da transparência impactam diretamente 

na liberdade de escolha, garantida ao consumidor nos termos do inciso II 

do artigo 6º do CDC: “a educação e divulgação sobre o consumo 

adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 

igualdade nas contratações”.  

Nesta perspectiva, ao tratar da “escolha” do consumidor, deve-se 

considerar que ela já nasce reduzida em vista da vulnerabilidade 

econômica anteriormente conceituada, porquanto as opções se restringem 
ao que está ofertado no mercado, por decisão unilateral do fornecedor, em 

                                                        
31 arts. 30, 33, 35, 46 e 54 

32 arts. 18, 220 e 35 
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vista de seus interesses empresariais, ou seja, a obtenção de lucro 

(NUNES, 2005, p. 126). 

Marques (2013, p. 71) recorda que o direito de livre escolha e 

liberdade nas contratações encontra-se consolidado em todas as normas 

de proteção contratual (art. 46 e ss.), mas especialmente nas que cuidam 

da parte pré-contratual e publicidade (art. 30 e ss.) e de práticas 

comerciais abusivas (art. 39 e ss.). Ainda, visa proteger o direito de 

escolha, bem como a autonomia racional do consumidor, por meio de um 

direito mais forte de informação (arts. 30, 31, 34, 36, 46, 48 e 54) e um 

direito de reflexão (art. 49) (MARQUES, 2013, p. 72). 

A informação afeta de forma direta a liberdade e a igualdade nas 

contratações (BARBOSA, 2008, p. 116), por isso, assim como toda a 

relação de consumo, deve se basear nos princípios de boa-fé, 

transparência e liberdade de escolha, que, na via contrária, criam ao 

fornecedor alguns deveres, a exemplo do dever de informar. 

No dia a dia, os consumidores se deparam com inúmeras situações 

em que faz parte o direito à informação, uma delas, objeto deste estudo, é 

a rotulagem de ultraprocessados onde a publicidade e a comunicação 

andam juntas. 

 

3.4 A PUBLICIDADE, PROPAGANDA E A COMUNICAÇÃO 

NA ROTULAGEM DE ULTRAPROCESSADOS  

 

A transparência e a informação são instrumentos de proteção à 

confiança do consumidor no fornecedor, deste modo, o CDC busca 

regulamentar a publicidade33 com base na informação precisa oriunda do 

princípio da transparência, que pode ser tida como a apresentação correta 

do objeto e de dados claros e corretos sobre os produtos ou serviços 

(BAGGIO, 2012, p. 128). 

No presente trabalho, defende-se a informação adequada por meio 

da rotulagem como forma de garantir a efetivação dos direitos básicos 

anteriormente estudados. Neste sentido, a publicidade é analisada como 

meio pelo qual o fornecedor oferta bens ou serviços ao consumidor, 

incitando o consumo a partir do despertar de interesses, vontades e 

desejos, ao mesmo tempo em que o informa sobre determinadas 

qualidades ou propriedades do produto ou serviço (MARQUES, 2016, p. 
829).  

                                                        
33 A ética na propaganda também seria uma abordagem interessante acerca da 

temática, além do estudo do Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (CONAR). 
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Neste sentido, enquanto na comunicação há um envolvimento 

entre quem comunica e quem recebe, na informação nem sempre esse 

relacionamento acontece, por isso, “a informação diz respeito ao 

conteúdo dos fatos, e a comunicação trata principalmente do 

procedimento de transmissão do conteúdo”, por isso, “não basta 

comunicar, é preciso sopesar os efeitos da comunicação” (MACHADO, 

2006, p. 30): 

Para Marques (2016, p. 875): 

Informar é comunicar, é tornar “comum” o que era 

sabido apenas por um, compartilhar o que se sabe 

de boa-fé, é cooperar com o outro. Informar é dar 

“forma”, é exteriorizar o que estava interno, é 

compartilhar, é “comunico-are”, é chegar ao outro, 

é aproximar-se (MARQUES, 2016, p. 875). 

Seguindo pelo caminho traçado pelos autores, entende-se a 

rotulagem como um meio utilizado pelo fornecedor de informar, 

comunicar e compartilhar com o consumidor, motivo pelo qual as 

informações podem ser utilizadas como publicidade, abrindo campo 

inclusive para que os consumidores vejam uma publicidade como 

informação. 

No atual formato de sociedade, conforme observa Barbosa (2004, 

p. 22) o critério para a aquisição de qualquer produto passa a ser 

unicamente a livre escolha, daí a importância do estudo prévio dos 

direitos básicos e princípios norteadores do CDC para adentrar aos 

instrumentos que direcionam essa escolha, em especial a publicidade. Por 

isso, os dispositivos consumeristas tendem a limitar o teor do art. 220 do 

texto constitucional, segundo o qual a manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição. 

Tendo em vista que a proteção do consumidor se inicia 

anteriormente ao momento da realização do contrato de consumo, ela não 

é apenas contratual, já que, muitas vezes, advém das técnicas de 

estimulação do consumo, ou seja, geram uma expectativa de consumo 

(grifo do autor) (BENJAMIN, 2008, p. 198). Destas técnicas, destaca-se 

especialmente a publicidade, que recebeu atenção específica no CDC. 
O termo “publicidade” pode ser compreendido como tornar algo 

público, ou seja, publicizar, tirando do segredo, ou como técnica de obter 

a aceitação do público, sentido este último pelo qual se preocupa o CDC 

(MACHADO, 2006, p. 200). Ainda que os termos “publicidade” e 
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“propaganda” sejam utilizados de forma indistinta no Brasil, o CDC não 

adotou este caminho, “O CDC não cuida de propaganda, seu objetivo é 

só, e tão-só, a publicidade” (BENJAMIN, 2008, p. 195). 

Enquanto a publicidade é utilizada como meio de aproximação 

entre consumidores e fornecedores para facilitação da circulação de 

produtos e serviços, objetivando lucro, o conteúdo da propaganda é 

filosófico, político, religioso, não relacionado a produtos e serviços, sem 

visar lucro (VELOSO, 2010, p. 481). Conforme Benjamin (2008, p. 195): 

Não se confundem publicidade e propaganda, embora no dia-a-dia 

do mercado, os dois termos sejam utilizados um pelo outro. A publicidade 

tem um objetivo comercial, enquanto a propaganda visa um fim 

ideológico, religioso, filosófico, político, econômico ou social. Fora isso, 

a publicidade, além de paga, identifica seu patrocinador, o que nem 

sempre ocorre com a propaganda (BENJAMIN, 2008, p. 195). 

 

Quando se apresenta no direito do consumidor, para Marques 

(2016, p. 838), a publicidade terá relevância jurídica basicamente em três 

situações CDC: 1) quando suficientemente precisa, integra a oferta 

contratual (art. 30), integra o futuro do contrato (arts. 18 e 20), vincula 

como a proposta (arts. 30 e 35); 2) quando abusiva ou enganosa, é 

proibida e sancionada (art. 37); 3) nos demais casos, como prática 

comercial, deve ser correta nas informações que presta (arts. 36, parágrafo 

único, e 38), identificável como publicidade (art. 36 caput) e, sobretudo, 

leal (art. 6, IV).  

Para a autora (MARQUES, 2016, p. 907), no sistema consumerista 

compreende-se por publicidade toda informação ou comunicação 

difundida com o fim direto ou indireto de promover produtos ou serviços, 

qualquer que seja o local ou meio de comunicação utilizado. 

Neste sentido, para informar o consumidor acerca das 

características e/ou qualidades do bem, pode-se utilizar como 

instrumento, conforme Marques (2016, p. 875), tanto a embalagem, a 

apresentação do produto, como os impressos de oferta e até mesmo a 

publicidade veiculada pelo fornecedor ou fabricante. Qualquer desses 

instrumentos, no sistema do CDC, passam a ser considerados como 

vinculativos ao fornecedor, o que no sistema tradicional seriam 

considerados meros meios de promoção de vendas ou convite à oferta, 
sem responsabilização (MARQUES, 2016, p. 875).  

O conteúdo da oferta deve ser completo, de modo a informar o a 

respeito daquilo que está sendo adquirido, levando-se em consideração 

um nível de informações compatíveis com qualquer cidadão ou cidadã.  
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A rotulagem é considerada aqui como meio de manipulação da 

informação, portanto, publicidade. Neste sentido, reflete Machado (2006, 

p. 30), a origem dessa manipulação pode ser tanto as empresas privadas 

como os próprios governos, em que não se recusa a informação, mas se 

deixa de a transmitir na sua integralidade, ou se transmite sem 

aprofundamento, selecionando as informações de modo que não se possa 

refletir acerca da mensagem recebida.  

A publicidade pode atuar como mera ilusão publicitária, não 

trazendo informação, mas, quando comunica, seja sobre o preço, 

qualidade e/ou quantidade, sobre os riscos e segurança ou sobre 

características e utilidades do produto e do serviço, esta informação deve 

ser verdadeira e atender a legislação (arts. 36, parágrafo único, 37 § 1 e 

38) (MARQUES, 2016, p. 837).  

Uma série de princípios informadores devem ser considerados na 

atuação publicitária, o Ministro Herman V. Benjamin, autor do 

anteprojeto que gerou o CDC, estabeleceu 9 categorias, quais sejam: a) 

Princípio da identificação da publicidade- pois não se admite a 

publicidade clandestina ou subliminar; b) Princípio da vinculação 

contratual da Publicidade- diante da regra estampada no art. 30 do CDC; 

c) Princípio da veracidade da publicidade- pela vedação da publicidade 

enganosa; d) Princípio da não abusividade da publicidade- pela proibição 

da publicidade abusiva, tida também como ilícita; e) Princípio da inversão 

do ônus da prova- diante da regra do art. 38 do CDC, segundo o qual o 

conteúdo da publicidade deve ser provado por quem patrocina; f) 

Princípio da transparência e fundamentação da publicidade- a publicidade 

deve estar sintonizada com a boa-fé objetiva e a lealdade negocial; g) 

Princípio da correção do desvio publicitário- além da reparação civil, 

presente o desvio, cabem medidas administrativas e penais, bem como a 

necessidade de veiculação de uma contrapropaganda (art. 56, inc. XII, do 

CDC); h) Princípio da lealdade publicitária- retirada do art. 4º. Inc. VI, do 

CDC que dispõe como fundamento da Política Nacional das Relações de 

Consumo a “coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados 

no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 

indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais 

e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores”; i) 

Princípio da identificação publicitária- pela vedação da publicidade 
mascarada ou simulada/dissimulada. 

Já na categorização apresentada por Miragem (2013, p. 244), três 

deles ganham relevância, o da identificação, da veracidade e da 

vinculação. 
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O primeiro deles, o princípio da identificação, decorre diretamente 

do disposto no art. 36 caput, do CDC, “a publicidade deve ser veiculada 

de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como 

tal”. Que, nas palavras de Miragem (2013, p. 245), trata-se “de norma que 

deriva da boa-fé objetiva, estabelecendo deveres de lealdade e 

transparência entre as partes”. Ainda, conforme o autor (MIRAGEM, 

2013, p. 245), desta disposição é oriundo o dever do fornecedor de 

caracterizar a publicidade, independentemente de ser esta uma peça 

determinada ou toda uma campanha publicitária, que deve ser apresentada 

de modo a ser identificada pelo público e não confundir a publicidade 

com as demais informações que possam ser veiculadas pelo mesmo meio 

de divulgação. 

A origem do princípio da identificação obrigatória está na intenção 

e na necessidade de conscientizar o consumidor de que ele é destinatário 

de uma mensagem patrocinada por um fornecedor, cuja intenção é lhe 

vender algum produto ou serviço (MARQUES, 2016, p. 907), para que 

não confunda com informação. 

O segundo princípio destacado, da veracidade, está disposto no 

artigo 36, parágrafo único do CDC: “o fornecedor, na publicidade de seus 

produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos 

legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 

sustentação à mensagem”. Para Miragem (2013, p. 248), o princípio 

“informa o conteúdo da mensagem publicitária, estabelecendo que a 

mesma se componha exclusivamente de informações corretas e 

verdadeiras”. Também é importante ressaltar que este princípio está 

sustentado no paradigma do dever de prestar a informação correta, que se 

define como aquela informação que mantém conformidade com os fatos 

de natureza técnica ou científica relativos ao produto ou serviço 

anunciado (MIRAGEM, 2013, p. 248). 

 No sistema do CDC, porém, a transparência e a informação 

correta, estão diretamente ligadas à lealdade e ao respeito no tratamento 

entre parceiros na aproximação entre fornecedor e consumidor, ainda que 

extra ou pré-contratual (MARQUES, 2016, p. 906). 

O terceiro, e último, princípio apontado é o princípio da 

vinculação, que encontra sua base no artigo 3534 do CDC. Por meio deste 

                                                        
34 Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre 

escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 

apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço 
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princípio, estabelece-se a vinculação da oferta publicitária ao seu 

cumprimento nos termos do anúncio pelo fornecedor, e abrange tanto a 

publicidade quanto a oferta de consumo de que trata o artigo 3035 do CDC 

(MIRAGEM, 2013, p. 249). 

Em vista dos princípios da atividade publicitária do CDC, 

imprescindível o estudo da caracterização da publicidade abusiva e 

enganosa, constantes nos arts. 36 a 38 do referido diploma legal, 

conforme preleciona Marques (2016, p. 905), estas constituem uma das 

inovações mais comentadas da lei de proteção ao consumidor, porquanto 

até então o direito brasileiro regulava a publicidade dita comercial 

somente em seus efeitos, como na concorrência desleal ou criação autoral.  

A publicidade só existe no mercado de consumo, então, deve-se 

considerar que, neste ambiente, os agentes econômicos atuarão com o 

objetivo de fomentar seus negócios e a venda de seus produtos e serviços, 

por isso, a atividade publicitária deve estar associada ao regramento 

constitucional específico à ordem econômica (MIRAGEM, 2013, p. 242).  

A publicidade comercial é definida pelo código brasileiro de 

autorregulamentação publicitária como a atividade destinada a estimular 

o consumo de bens e serviços, ou ainda, que promova instituições, 

conceitos ou ideias, incluindo nessa definição a publicidade 

governamental e o merchandising (MARQUES, 2016, p. 907). 

O regime jurídico da publicidade encontra no CDC seu principal 

diploma legal, mas não se esgota nele36, aqui, Miragem (2013, p. 241) 

traz, para exemplificar a questão, a regulamentação publicitária de tabaco, 

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, que tem 

                                                        
equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

35  Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 

oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se 

utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
36 Trata-se do caso da Publicidade restrita: “O fundamento das restrições 

constitucionais e legais à publicidade [...] consistem em outros direitos 

fundamentais previstos na Constituição da República, quais sejam: a proteção do 

consumidor (art, 5º XXXII) e o direito à saúde (art. 196), a proteção da criança e 

do adolescente (art. 227), acrescentando-se, no caso dos agrotóxicos, o direito ao 

meio ambiente sadio (art. 225)” (MIRAGEM, 2013, p. 259). 
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fundamentação no artigo 220, parágrafo 4º na CF, sendo editada a lei 

9.294/199637. 

Nunes (2005, p. 467) destaca que “o efeito da publicidade 

enganosa é induzir o consumidor a acreditar em alguma coisa que não 

corresponda à realidade do produto ou serviço em si”, seja concernente 

ao seu preço, forma de pagamento, garantia, entre outros, do modo que 

“o consumidor enganado acaba pensando que está numa situação, 

quando, de fato, está em outra” (NUNES, 2005, p. 467). 

A publicidade enganosa é aquela que “viola o dever de veracidade 

e clareza estabelecido pelo CDC” (MIRAGEM, 2013, p. 251), e que, 

conforme exposto anteriormente, encontra respaldo no artigo 37, 

parágrafos primeiro e terceiro do diploma legal, podendo ser encontrada 

nas modalidades omissiva e comissiva. Nas palavras de Miragem (2013, 

p. 252), “a publicidade é considerada enganosa quando há divulgação 

total ou parcialmente falsa, ou ainda, quando há omissão de informações 

relevantes à compreensão pelo consumidor, das características, 

qualidades e utilidades do produto ou do serviço objeto do anúncio 

publicitário”. 

Enquanto a publicidade ilícita “é toda aquela que viola os deveres 

jurídicos estabelecidos no CDC na realização, produção e divulgação de 

mensagens publicitárias” (MIRAGEM, 2013, p. 251). Deste modo, 

qualquer publicidade que violar um princípio será ilícita, e se subdivide 

em duas outras classificações, conforme o artigo 3738 do CDC. 

O CDC foi exaustivo e bastante amplo na conceituação do que vem 

a ser publicidade enganosa, quis garantir que o consumidor não seria 

                                                        
37 Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do 

§ 4° do art. 220 da Constituição Federal. 
38 Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa 

qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 

inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 

sobre produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 

discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou 

a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 

desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se 

comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.   § 3° Para 

os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 

informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

 



116 

enganado por uma mentira nem por uma “meia verdade” (NUNES, 2005, 

p. 126). Deste modo, tendo o CDC definido a publicidade abusiva com 

um rol exemplificativo, Miragem (2013, p. 251) explica que pode “o juiz 

e demais autoridades ocupadas da defesa dos direitos dos consumidores 

identificarem situações específicas em que o anúncio publicitário termine 

se revestindo de abusividade. A regra é que a publicidade não seja 

ofensiva”.  

Para Nunes (2011, p. 565), a abusividade faz referência aos efeitos 

da propaganda que podem vir a causar qualquer mal ou constrangimento 

ao consumidor, não simplesmente se relacionando com o produto ou 

serviço oferecido. 

Importante ressaltar então que, pela própria natureza da 

publicidade ilícita, seus efeitos alcançam toda a comunidade, de modo 

que, pelo caráter difuso, além dos consumidores que sejam diretamente 

ofendidos ou afetados, qualquer cidadão é legítimo para demandar por 

eventuais prejuízos, induzindo ao recurso da tutela coletiva (MIRAGEM, 

2013, p. 256-257).  

Neste sentido, para Nunes (2005, p. 489), a caracterização da 

abusividade se dá com os efeitos da propaganda que possam causar algum 

mal ou constrangimento ao consumidor, não tendo necessariamente 

relação direta com o produto ou serviço oferecido. 

Para a caracterização da natureza abusiva de um anúncio não é 

necessário que ocorra de fato um dano real ao consumidor, uma ofensa 

concreta, porquanto este independe do exame de dolo ou culpa do 

fornecedor, assim, “[...] para que fique caracterizada a infração, basta que 

o anúncio em si seja enganoso ou que na sua relação real com o produto 

ou serviço anunciado o seja” (NUNES, 2005, p. 480).  

Neste sentido, as práticas comerciais e cláusulas coercitivas ou 

abusivas, conforme ensina Veloso (2010, p. 481), são atos ilícitos, 

expressões não do uso do direito, mas do abuso do direito, do modo que 

a ilicitude não deixa de existir ainda que o consumidor não se sinta lesado. 

Nos casos de verificação de publicidade ilícita o fornecedor resta 

obrigado a indenizar o consumidor pela veiculação com tal característica, 

não sendo questionado em qualquer momento a respeito de dolo de 

indução, ou o chamado dolo mal, mas tutelando a confiança depositada 

pelo consumidor no dever de informar do fornecedor (BAGGIO, 2012, p. 
134). 

O regime do CDC também determina a responsabilidade solidária 

em relação à publicidade abusiva ou enganosa, de modo que podem ser 

chamados a responder até mesmo o veículo de divulgação da publicidade 

e a agência de publicidade (BAGGIO, 2012, p. 134). As consequências 
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ao ilícito são as sanções de natureza civil no CDC, como a reparação 

efetiva pelos danos causados e a nulidade de pleno direito, no caso de 

cláusulas abusivas, além das sanções administrativas e criminais 

(VELOSO, 2010, p. 481).  

Resta clara a compreensão de que a publicidade é um meio de 

efetivação do direito à informação do consumidor, no contrário, a 

publicidade ilícita coloca em jogo este direito. Assim, o dever de 

informação é também um dever de esclarecimento, que se dá por meio de 

uma informação qualificada, integrada por todos os dados úteis e 

necessários à compreensão do consumidor acerca do produto ou serviço 

(MIRAGEM, 2013, p. 265).  

Tal dever também deve ser garantido pela escolha do modo, 

quantidade e velocidade do repasse das informações prestadas, porque, a 

sociedade de consumo, ou de informação, é caracterizada, especialmente, 

pela alta velocidade e quantia de informações, sem que necessariamente 

estejam os consumidores capazes de receber, identificar e compreender 

tais informações com tal agilidade e eficiência (MIRAGEM, 2013, p. 

265). 

Para contar com a efetivação do direito à informação por meio da 

rotulagem de alimentos, em especial ultraprocessados são necessárias 

legislações específicas que vinculem dados disponibilizados para a 

precaução do risco alimentar (VAZ, 2015, p. 68). Ou seja, para Vaz 

(2015, p. 68) “o rótulo deve ter informações suficientes para esclarecer o 

consumidor ou pelo menos para este localizar o cadastro público ou 

privado, no qual existam documentadas todas as substâncias que 

constituem determinado produto”. 

Ainda, para a autora (VAZ, 2015, p. 69), apesar de estar positivado 

como direito do consumidor no CDC, o direito à informação não tem 

conteúdo legalmente definido, por isso, faz-se necessária a análise das 

regras que versam sobre a rotulagem, especialmente resoluções da 

ANVISA. 
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4 OS MARCOS REGULATÓRIOS DE ROTULAGEM 

NUTRICIONAL NO BRASIL E AS PROPOSTAS DE 

ROTULAGEM FRONTAL EM DISCUSSÃO  

 

Neste terceiro e último capítulo, objetiva-se compreender a 

rotulagem frontal de ultraprocessados como ferramenta para a 

efetivação dos direitos básicos dos consumidores a uma alimentação 

adequada e gestão dos riscos alimentares, por meio do estudo dos 

marcos regulatórios atuais, do caso chileno de rotulagem frontal e do 

atual debate de modificação da rotulagem nutricional. 
Justifica-se a relevância deste estudo em vista de pesquisas como 

a publicada na data de 31 de outubro de 2017, pelo Jornal do Senado39 

enfatizando que quase 75% dos consumidores entrevistados em uma 

pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), não 

compreendem totalmente as informações das embalagens de alimentos. 

Conforme a matéria, “a falta de clareza sobre o que é saudável, somada à 

publicidade feita pela indústria alimentícia, tem desencadeado um 

consumo excessivo de produtos ultraprocessados, como biscoito, sorvete 

e macarrão instantâneo”, produtos que contém alta quantidade de sódio, 

açúcar e gorduras saturadas. 

Segundo o relatório “A mesa dos brasileiros”, da FIESP, 84% dos 

entrevistas afirmaram que gostariam que os rótulos fossem mais fáceis de 

serem entendidos, 54% considera que “nem todas as informação são 

úteis”, 64% que as “informações são difíceis de entender” e 84% que 

a “letra é muito pequena” (FIESP, 2018, p. 83-86). 
O movimento em busca de modelos alternativos de rotulagem para 

melhorar a efetividade das informações apresentadas aos consumidores 

não é apenas nacional, mas internacional, e, conforme o portal da Anvisa 

(2018), deu-se em função do aumento das evidências científicas que 

apontam que a tabela nutricional é de difícil visualização, compreensão e 

utilização para a maioria dos consumidores. 
Deste modo, o capítulo se subdivide em quatro principais 

partes, sendo a primeira delas para abordar o Codex Alimentarius e os 

marcos regulatórios nacionais de rotulagem, harmonizados entre o 

Mercosul, seguindo pelo estudo do selo de advertência frontal como 

melhor alternativa à problemática regulatória e a exposição do caso 

                                                        
39 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/536110/cidadania614.pdf?

sequence=1 
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chileno, precursor do modelo. A terceira parte do capítulo visa 

apresentar o atual debate sobre rotulagem frontal e das propostas em 

discussão. 

A análise da rotulagem na presente pesquisa tem o foco 

principal no acesso à informação e a efetivação de outros direitos dos 

consumidores, também direitos humanos, que perpassam a questão, 

como a saúde e segurança. Para tanto, não serão levados em 

consideração fatores como o cálculo dos nutrientes e a veracidade das 

informações apresentadas nos rótulos, questões melhor estudadas em 

outras produções acadêmica nacionais40, especialmente nos cursos da 

área da saúde. 
 

4.1 O CODEX ALIMENTARIUS E OS MARCOS 

REGULATÓRIOS DE ROTULAGEM NO BRASIL 

 

A legislação brasileira de rotulagem tem por base as determinações 

do Codex Alimentarius, o programa conjunto da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), criado em 1963, com o objetivo de estabelecer normas 

internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias 

sobre Boas Práticas e de Avaliação de Segurança e Eficácia.  

Ele apresenta um conjunto de padrões, diretrizes e textos 

alimentares adotados de forma internacional, com o objetivo de proteção 

da saúde do consumidor, fixando, para tanto, diretrizes relativas ao 

plantio, à produção e à comercialização de alimentos, que devem servir 

de orientação para os cerca de 165 países membros, entre eles o Brasil 

(FAO, 2018). É organizado em comitês horizontais que tratam de 

assuntos gerais, comitês de produtos, forças tarefas intergovernamentais 

ad hoc e comitês regionais, além de contar com a assessoria de órgãos 

subsidiários de especialistas organizados pela FAO e pela OMS, que 

podem ser comitês permanentes ou consultas ad hoc (ANVISA, 2016). 

A Comissão do Codex Alimentarius (CAC) do Programa para 

Padrões de Alimentos da Junta FAO/OMS, desenvolve as diretrizes que 

visam a proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas justas no 

comércio de alimentos, cuja publicação se destina a orientar e promover 
a elaboração e o estabelecimento de definições e requisitos para os 

                                                        
40 Para mais informações, ver: Câmara MCC, Marinho CLC, Guilam MC, Braga 

AMCB. A produção acadêmica sobre a rotulagem de alimentos no Brasil. Rev 

Panam Salud Publica. 2008;23(1):52–58. 
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alimentos, a fim de auxiliar na sua harmonização e, ao fazê-lo, facilitar o 

comércio internacional (FAO, 2018). 

A aplicação dos documentos e diretrizes é voluntária aos membros, 

mas, por meio da resolução 39/248, de 1985, a ONU recomenda que os 

governos respeitem sempre que possível ao formular políticas e planos 

nacionais relacionados a alimentos, tendo em vista que os mesmos são 

utilizados como referências para muitos países.  

O Brasil é membro do Codex Alimentarius desde a década 70 e, 

segundo o portal da Anvisa (2016), é um dos países da América Latina 

que tem maior tradição de participação nos trabalhos do programa. 

Indicado para ser Coordenador do Comitê Regional da FAO/OMS para a 

América Latina e o Caribe (CCLAC), entre os anos 1991 e 1995, e eleito 

Representante Geográfico para a América Latina e o Caribe (1995 a 

2003). 

O ponto focal do comitê brasileiro com a CAC é o Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) e desde 1985 é o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) quem coordena a 

participação do país no Codex, quando foi criado o Comitê do Codex 
Alimentarius do Brasil (CCAB), instituído pela Resolução CONMETRO 

– Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

nº 01, de 17 de março de 1980 e reestruturado através das Resoluções 

CONMETRO nº 07, de 26 de julho de 1988, nº 01 de 16 de junho de 1989, 

nº 12 de 24 de agosto de 1992 e nº 05 de 26 de maio de 1993 (ANVISA, 

2016). Neste sentido, o resultado das discussões internacionais impacta 

diretamente no trabalho de avaliação de risco e de regulamentação da área 

de alimentos da Anvisa. 

 Assim como o Codex, o CCAB está estruturado em grupos 

técnicos específicos com objetivo de identificar os segmentos 

interessados em temas para fornecer subsídios ou pareceres. Assim, as 

reuniões para discussão refletem as pautas dos membros e acontecem 

durante todo o ano, tanto de forma presencial quanto eletrônica 

(ANVISA, 2016). Os temas incluídos nas agendas dos Comitês e nos 

termos de referências dos grupos de trabalho estão alinhados às 

competências legais atribuídas pela Lei n. 9782, de 1999 à Anvisa.  

O CCAB é composto por 13 membros, órgãos do governo, das 

indústrias e de órgãos de defesa do consumidor, incluindo: Anvisa, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério 

das Relações exteriores (MRE), Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC), Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), Ministério da Justiça, Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas (ABNT), Instituto de Defesa dos Consumidores 

(IDEC), Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação Nacional da 

Agricultura (CNA) e Confederação Nacional do Comércio (CNC) 

(ANVISA, 2016). 

Para o Codex (2017), a informação nutricional por meio dos rótulos 

é repassada aos consumidores de duas formas: pelas declarações e tabela 

nutricionais, que detalham qualitativamente as informações sobre o 

conteúdo nutricional, e pelas informações suplementares, que visam 

auxiliar os consumidores na compreensão dos valores nutricionais. 

Conforme o relatório organizado pela Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS), a CAC tem a função de elaborar diretrizes sobre 

rotulagem nutricional e alegações nutricionais e de saúde, conforme os 

seguintes objetivos:  

(a) elaborar anteprojetos de provisões sobre 

rotulagem aplicáveis a todos os alimentos; (b) 

considerar, propor ementas, se necessário, e 

endossar provisões específicas de anteprojetos 

sobre rotulagem preparadas pelas diretrizes, 

códigos de prática e padrões de anteprojeto dos 

Comitês do Codex; estudar problemas específicos 

de rotulagem atribuídos ao Comitê pela Comissão; 

(d) estudar problemas associados à publicidade de 

alimentos, com referência particular a alegações e 

descrições enganosas (HAWKES, 2006, p. 29). 

Nos assuntos relacionados às bases científicas das informações 

sobre nutrição e saúde em rótulos, o comitê sobre Rotulagem de 

Alimentos trabalha em conjunto com o Comitê para Nutrição e Alimentos 

para Fins Especiais (HAWKES, 2006. p. 29). 

Para garantir que a rotulagem nutricional seja eficaz, o Codex 

Alimentarius, por meio da CAC/GL 2-1985, estabelece que os padrões de 

rotulagem devem: 1) fornecer ao consumidor informações sobre o 

alimento, auxiliando na escolha; 2) transmitir, por meio do rótulo, 

informações sobre o teor dos nutrientes do alimento; 3) encorajar o 

consumo de alimentos cuja formulação possa beneficiar a saúde do 
consumidor; 4) regulamentar a inclusão de informações nutricionais 

suplementares no rótulo; 5) garantir que a rotulagem nutricional não 

apresente informações falsas, enganosas ou insignificantes sobre o 

produto (CAC/GL 2-1985). 
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A CAC/GL 2-1985 ainda apresenta de forma detalhada a forma 

que devem ser utilizadas as definições, os cálculos de nutrientes, a lista 

de ingredientes, dentre outros. Entretanto, ainda que os padrões, diretrizes 

e textos afins do Codex tenham natureza voluntária, a OMC as reconhece 

como referência no comércio e disputas comerciais internacionais, se 

consolidando, portanto como um consenso alcançado através de 

discussões entre os Estados Membros (HAWKES, 2006. p. 29). 

O conteúdo das informações nutricionais suplementares, 

entendidas como as Informações Nutricionais Complementares (INC), no 

Brasil, pode variar de um país para o outro, e até mesmo dentro de um 

mesmo país, ou de um grupo populacional alvo para o outro, 

considerando o nível educacional e as necessidades desses grupos 

(ANVISA, 2018, p. 94, REL.). Também recomenda o Codex 
Alimentarius que esta informação seja complementar à tabela nutricional, 

de forma voluntária, exceto para grupos populacionais com baixo nível 

de alfabetização ou pouco conhecimento sobre nutrição. Nesses casos, é 

recomendado que símbolos, cores ou outros elementos gráficos sejam 

usados sem a tabela. Outra questão relevante é que o Estado deveria 

promover programas de educação para aumentar o entendimento da 

informação nutricional suplementar seja acompanhada (ANVISA, 20128, 

p. 95, rel.). 

Em relação aos marcos regulatórios no Brasil, a Resolução 

Normativa nº 12/78 da Câmara Técnica de Alimentos (CTA), estabeleceu, 

até 1998, os termos que deveriam constar obrigatoriamente no rótulo de 

alimentos embalados, cuja ênfase estava na distribuição e disposição das 

informações nos diversos tipos de embalagens e o que deveria constar no 

painel frontal (nome, marca, conteúdo e declaração específica) e nos 

painéis laterais (relação de ingredientes, aditivos intencionais e nome do 

País de origem) (FERREIRA; LANFER-MARQUEZ, 2007, p. 86).  

Tendo sido revogada pela publicação da Portaria nº 42 da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), que 

além de revisitar o conteúdo do regulamento anterior, também tornou 

obrigatória a identificação do lote, do prazo de validade e de instruções 

sobre o preparo e uso dos alimentos, caso necessário (FERREIRA; 

LANFER-MARQUEZ, 2007, p.86). 

Outro marco regulatório importante relacionado à rotulagem de 
alimentos foi a Portaria nº 371, publicada pelo então Ministério da 

Agricultura e Abastecimento, em 4 de setembro de 1997, que estabeleceu 

o Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados, que 

especificava o conteúdo do rótulo. 
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Conforme apontam Ferreira e Lanfer-Marquez (2007, p. 86), os 

avanços na área química analítica, entre os anos 1979 e 1991, e os estudos 

epidemiológicos sobre o estado de saúde da população brasileira e a sua 

estreita correlação com a alimentação, foram alguns dos fatores que 

contribuíram para a evolução da legislação brasileira no tema 

(FERREIRA; LANFER-MARQUEZ, 2007, p. 86). 

Assim, a primeira lei que tratou da obrigatoriedade de informação 

nutricional nos rótulos foi a lei nº 8.543/92, que determina a 

obrigatoriedade da declaração da presença de glúten nos rótulos e 

embalagens dos alimentos que o contêm, tais como trigo, aveia, cevada, 

malte, centeio, triticale e/ou derivados, buscando alertar a população 

celíaca, cuja reação autoimune afeta o intestino delgado (FERREIRA; 

LANFER-MARQUEZ, 2007, p. 86). 

Em 1998, foram publicadas as portarias nº 41 e a nº 42 da SVS/MS, 

correspondentes à Rotulagem Nutricional e à Rotulagem Geral de 

Alimentos Embalados, respectivamente. Portanto, pela primeira vez foi 

tratada a importância da regulamentação do conteúdo de nutrientes, ainda 

que a sua declaração fosse facultativa para os alimentos em geral 

(FERREIRA; LANFER-MARQUEZ, 2007, p. 87). Em 2002, a Portaria 

nº 42 de 1998, referente à Rotulagem Geral de Alimentos e Bebidas 

Embalados, foi revogada e substituída pela RDC nº 259. 

Em 1999, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) foi 

criado pela lei nº 9.782, que define e cria a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), vinculada ao Ministério da Saúde. O 

decreto nº 3.029 estabelece que a Anvisa seja responsabilidade de uma 

Diretoria Colegiada, e, de acordo com a Resolução nº 58 ANVS/MS, de 

1999, todos os produtos e serviços devem ser divulgados por meio de 

RDCs (Resolução da Diretoria Colegiada). 

Neste sentido, a Anvisa tem a finalidade institucional de promover 

a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da 

produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 

vigilância sanitária, dentre outros (art. 6º, lei 9.782). É ela, portanto, 

responsável pela regulação da rotulagem de alimentos no Brasil. 
Tendo papel reconhecido na regulamentação da rotulagem de 

alimentos no Brasil, a Anvisa (2018, p. 63, rel.) busca disciplinar os 

temas, considerando a competência legal de outros órgãos no assunto, 
como do Inmetro para regulamentação da declaração do conteúdo líquido 

dos alimentos, do Ministério da Justiça para o símbolo de transgênico e 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para 

requisitos de rotulagem de produtos de origem animal e bebidas. Neste 

sentido, tendo em vista que o objetivo da intervenção na rotulagem 
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nutricional se relaciona diretamente com a proteção e a promoção da 

saúde, não se verificam competências concorrentes ou complementares 

com outros órgãos da Administração Pública (ANVISA, 2018, p. 63, rel.). 

A legislação brasileira apresentou um importante avanço em 2000, 

com a RDC nº 94, que tornou obrigatória a rotulagem nutricional para 

todos os alimentos e bebidas embalados, e revogou a Portaria nº 41 que 

estabelecia como obrigatória a rotulagem apenas para alimentos que 

destacavam alguma propriedade nutricional ou alimentos com 

propriedades específicas (FERREIRA; LANFER-MARQUEZ, 2007, p. 

88). 

Na América Latina, as regulamentações variam desde ausência 

total de regulamentações para rotulagem nutricional como é o caso de El 

Salvador e da Guatemala, até rotulagem obrigatória, como é o caso do 

Brasil, que adotou uma legislação exigindo rotulagem em todos os 

alimentos pré-embalados em 2001 (Hawkes, 2006. p. 37). 

Regulamentações para rotulagem nutricional não foram encontradas em 

nenhum país caribenho (HAWKES, 2006. p. 38). 

Como país membro do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o 

Brasil deve respeitar as resoluções harmonizadas e aprovadas pelo Grupo 

Mercado Comum (GMC). As resoluções Mercosul aprovadas pelo GMC 

devem ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais por 

intermédio dos organismos competentes de cada país (ANVISA, 2018). 

Neste sentido, foi emitida, em 2003, uma resolução que torna obrigatória 

a rotulagem nutricional a partir de 2006 em todos os quatro países 

membros do Mercosul41 (HAWKES, 2006. p. 37). 

Tendo em vista que as principais resoluções do Mercosul que 

tratam do tema da rotulagem já estão incorporadas à legislação brasileira, 

não será feito um estudo aprofundado das resoluções do Mercosul, apenas 

serão apresentadas as suas correspondências, para na sequência enfocar 

nas resoluções da Anvisa. Assim, a resolução GMC nº 06/94, do 

Mercosul, trata da declaração de ingredientes na rotulagem de alimentos 

embalados, e categoriza os alimentos por classe e nome genérico 

conforme deve constar nos rótulos, incorporada pela Portaria SVS Nº 42 

de 14/01/98, publicada no DOU de 16/01/98.  

A resolução MERCOSUL/GMC/RES. Nº 47/03, que estabelece o 

regulamento técnico Mercosul de porções de alimentos embalados para 
fins de rotulagem nutricional,  com o objetivo de estabelecer porções e 

                                                        
41 Para ter acesso à todas as resoluções referentes ao tema de alimentos, acessar: 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/rtm_alimentos.asp > Acesso em 26 

out. 2018 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/rtm_alimentos.asp
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critérios de tolerância, e a MERCOSUL/GMC/RES Nº 82/96, que trata 

do regulamento técnico Mercosul de identidade e qualidade do requeijão, 

foram Incorporadas pela Resolução RDC/ANVISA Nº 359 de 2003, um 

dos principais marcos regulatórios, que será estudado na sequência. 

Já, as resoluções MERCOSUL/GMC/RES. Nº 44/03 e a 

MERCOSUL/GMC/RES Nº 46/03, que estabelecem o regulamento 

técnico Mercosul para rotulagem nutricional de alimentos embalados, 

foram incorporados pela RDC 360/03. E o regulamento técnico para 

rotulagem de alimentos embalados, estabelecido por meio da 

MERCOSUL/GMC/RES. N° 26/03 e incorporado pela RDC 259/02. 

Segundo o portal da Anvisa (2018), o Brasil foi um dos primeiros 

países a adotar a rotulagem nutricional obrigatória por meio da Resolução 

RDC n. 360, de 23 de dezembro de 2003, embora, a regulação tenha sido 

iniciada com a discussão da RDC n 259, de 20 de setembro de 2002, que 

deve ser aplicada a todos os alimentos e bebidas produzidos, 

comercializados e embalados na ausência do cliente e prontos para oferta 

ao consumidor (ANVISA, 2005, p. 3).  

O Manual de Orientação às Indústrias de Alimentos, criado pela 

Anvisa (2005, p. 3), esclarece que os quatro principais itens obrigatórios 

da rotulagem são: 1) a declaração da quantidade de qualquer nutriente 

sobre o qual se faça uma informação nutricional complementar (INC)42; 

2) se realizada uma declaração de propriedades nutricionais sobre o tipo 

ou a quantidade de carboidratos que devem constar, separadamente, os 

açúcares e os carboidratos; 3) a quantidade de açúcares, polióis, amido e 

outros carboidratos pode ser indicada também como porcentagem do total 

de carboidratos; 4) quando for realizada uma declaração de propriedades 

nutricionais sobre o tipo ou a quantidade de gorduras e ou ácidos graxos 

e ou colesterol deve ser indicada a quantidade de gorduras saturadas, 

trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol.  

Na tabela anexa (anexo I) constam as 18 normativas relacionadas 

à rotulagem no Brasil, de acordo com o site da Anvisa, entretanto, o 

estudo que nos cabe enfoca em apenas quatro delas, que atuam de forma 

complementar, a  RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002, a RDC nº 359, 

de 23 de dezembro de 2003 e a RDC n° 360, de 23 de dezembro de 200343, 

                                                        
42 A declaração de propriedades nutricionais nos rótulos dos alimentos é 

facultativa e não deve substituir, mas ser adicional à declaração de nutrientes 

(ANVISA, 2005, p. 33) 

43 Incorporada no Brasil, e do Mercosul: 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/PDF/GMC_RES_2003-046.pdf e 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/PDF/GMC_RES_2003-044.pdf 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26993
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27323
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27323
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27327
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/PDF/GMC_RES_2003-046.pdf
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e a última, publicada em 2006, a RDC 163, complementação das 

resoluções RDC nº 359/2003 e RDC nº 360/2003. 

A primeira norma a tratar da obrigatoriedade da rotulagem de 

alimentos embalados foi a RDC 259 de 20 de setembro de 2002, a 

primeira do Mercosul, que colocou em vigor o “Regulamento técnico 

sobre rotulagem de alimentos embalados”. 

A Resolução-RDC nº 259/02 define rotulagem como “toda 

inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, 

impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada ou 

colada sobre a embalagem do alimento”. A embalagem é definida como 

“o recipiente, o pacote ou a embalagem destinada a garantir a conservação 

e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos”, podendo ser 

compreendida como primária, secundária ou terciária44. O consumidor, 

de encontro ao que preleciona o CDC, é definido como “toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza alimentos” (2.4, RDC 259/2002).  

A rotulagem nutricional, na RDC 360/03, é compreendida pela 

declaração de valor energético e nutrientes ou pela declaração de 

propriedades nutricionais (informação nutricional complementar) é 

qualquer descrição destinada a informar o consumidor sobre as 

propriedades nutricionais do alimento (RDC 360/03, item 2.1).  

Os consumidores, para RDC 360/03 são “pessoas físicas que 

compram ou recebem alimentos com o objetivo de satisfazer suas 

necessidades alimentares e nutricionais” (RDC 360/03, item 2.10), 

observa-se a ampliação do conceito de consumidor da RDC 259/02 para 

esta. 

Os princípios gerais de rotulagem também são estabelecidos na 

RDC 259/02 (item 3), sendo que as embalagens não devem conter 

quaisquer representações gráficas que possam tornar a informação falsa, 

incorreta, insuficiente, ou com potencial de induzir o consumidor a erro 

ou engano, em relação a qualquer característica do alimento.  

A resolução (RDC 259/02) também estabelece as informações 

obrigatórias e facultativas. Conforme o item 3, os rótulos não devem a) 

atribuir efeitos ou propriedades que não possuam comprovação ou não 

possam ser demonstradas; c) destacar a presença ou ausência de 

componentes que sejam intrínsecos ou próprios de alimentos de igual 

                                                        
44 2.2.1. Embalagem primária ou envoltório primário: É a embalagem que está 

em contato direto com os alimentos. 2.2.2. Embalagem secundária ou pacote: É 

a embalagem destinada a conter a(s) embalagem(ns) primária(s). 2.2.3. 

Embalagem terciária ou embalagem: É a embalagem destinada a conter uma ou 

várias embalagens secundárias. 
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natureza; d) ressaltar a presença de componentes que sejam adicionados 

como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação 

semelhante; e) ressaltar qualidades que possam induzir a engano com 

relação às propriedades terapêuticas; f) indicar propriedades medicinais 

ou terapêuticas; g) aconselhar o consumo como estimulante, para 

melhorar a saúde, prevenir doenças ou com ação curativa (item 3, RDC 

259/02).  

O regulamento estabelece (RDC 259/02, item 5) como 

informações obrigatórias a denominação do alimento; lista de 

ingredientes; conteúdos líquidos; identificação do importador, se houver; 

identificação do lote; prazo de validade; e instruções sobre o preparo e 

uso do alimento, quando necessário. Vê-se, então, que a informação 

nutricional não constava até então como informação obrigatória, apenas 

facultativa (item 7 RDC 259/02). 

Na rotulagem facultativa (item 7 RDC 259/02), o regulamento 

estabelece que pode constar na rotulagem qualquer informação ou 

representação gráfica, bem como matéria escrita, impressa ou gravada, 

sempre que não estejam em contradição com as informações obrigatórias; 

as denominações de qualidade devem ser facilmente compreensíveis e 

podem ser utilizadas somente quando estabelecidas as especificações 

correspondentes para um determinado alimento, e, por fim a informação 

nutricional, entendida como declaração de saúde, sempre que não entre 

em contradição com os princípios gerais de rotulagem, do item 3 da RDC 

259/02. 

Importante salientar que a norma em questão, qual seja, a RDC 

259/02 não trata sobre a informação nutricional, que, na época de sua 

aprovação, não era obrigatória. Assim, estabelece o item 7.3 que a 

informação nutricional pode ser utilizada sempre que não entre em 

contradição com os princípios gerais, expostos acima. Por isso a 

importância da RDC 360/03, o primeiro marco regulatório sobre as 

informações nutricionais. 

Enquanto a RDC nº 259/02 e a RDC 360/03 tratam de princípios, 

normas e definições gerais da rotulagem nutricional, a RDC 359/03 

enfoca no regulamento técnico de porções de alimentos embalados para 

fins de rotulagem nutricional, apresentando de forma detalhada como as 

medidas alegadas devem ser calculadas. Caso haja o descumprimento do 
estabelecido de qualquer umas dessas resoluções, haverá sanção de 

infração sanitária sujeita aos dispositivos da Lei nº 6437, de 20 de agosto 

de 1977 e demais disposições aplicáveis. 

Para tanto, a RDC 359/03, “regulamento técnico de porções de 

alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional” se apresenta 
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como complemento ao “regulamento técnico sobre rotulagem nutricional 

de alimentos embalados”, a RDC 360/03. 

Esta fornece meios para que a rotulagem nutricional possa ser 

efetivada, conceituando o que é porção, medida caseira, unidade, fração, 

fatia ou rodela e prato preparado, pronto ou semi-pronto (item 2, RDC 

359/03). Além disso estabelece a metodologia a ser empregada para 

determinar o tamanho da porção (item 4, RDC 359/03), por grupo de 

alimento (item 4, c), RDC 359/03). As instruções para o uso da tabela de 

porções e critérios para sua aplicação na rotulagem nutricional também 

são estabelecidas de forma detalhada (item 5, RDC 259/03). 

As resoluções estudadas são complementares, tendo em vista que 

a RDC 259/02 estabelece diretrizes e princípios mais abrangentes a 

respeito apenas da rotulagem de alimentos embalados, já na RDC 360/03 

sobre a informação nutricional, portanto, as definições são mais 

específicas e aprofundadas, não se dedicando aos conceitos gerais já 

estabelecidos. 

O Regulamento Técnico Sobre Rotulagem Nutricional de 

Alimentos Embalados, anexo à RDC 360/03, estabelece como obrigatória 

a rotulagem nutricional com o objetivo principal de atuar em benefício do 

consumidor e ainda evitar obstáculos técnicos ao comércio, sendo que, 

ainda que ambas tratem de objetivos diferentes,  algumas definições 

foram mantidas, outras mudaram, além do aumento do número de 

diretrizes. 

A informação nutricional complementar (INC), ou “declaração de 

nutrientes” é a relação ou enumeração padronizada do conteúdo de 

nutrientes de um alimento (item 2.2 RDC 360/03); já, a declaração de 

propriedades nutricionais (INC), é qualquer representação que afirme, 

sugira ou implique que um produto possui propriedades nutricionais 

particulares, especialmente, mas não somente, em relação ao seu valor 

energético e conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos e fibra 

alimentar, assim como ao seu conteúdo de vitaminas e minerais (item  2.3 

RDC 360/03). 

No caso de ser realizada uma declaração de propriedades 

nutricionais (INC) sobre o tipo e ou a quantidade de carboidratos, deve 

ser indicada a quantidade de açúcares e de carboidratos. Podem ser 

indicadas também as quantidades de amido e ou outros carboidratos 
(3.1.4, RDC 360/03). Quando a declaração de propriedades nutricionais 

(informação nutricional complementar) for feita sobre o tipo e ou a 

quantidade de gorduras e ou ácidos graxos e ou colesterol também deve 

ser indicada a quantidade de gorduras saturadas, trans, monoinsaturadas, 

poliinsaturadas e colesterol (3.1.5, RDC 360/03). 
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As informações que obrigatoriamente devem ser declaradas são: a 

quantidade do valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio (item 3.1.1, 

RDC 360/03). Além de a quantidade de qualquer outro nutriente que se 

considere importante para manter um bom estado nutricional, que faça 

uma declaração de propriedades nutricionais ou que faça referência à 

nutrientes (tem 3.1.2 e 3.1.3 RDC 360/03).  

De forma optativa podem ser declaradas (item 3.2, RDC 360/03) 

vitaminas, minerais e outros nutrientes estabelecidos na resolução, 

quando estiverem presentes em quantidade igual ou maior a 5% da 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) por porção indicada no rótulo 

(3.2.2.).  

A forma da apresentação da rotulagem nutricional é estabelecida 

no item 3.4 da RDC 360/03, o item 3.4.1.1 estabelece a localização e as 

características da informação prestada que a disposição, o realce e a 

ordem da informação nutricional devem seguir os modelos apresentados 

abaixo, no idioma oficial do país: 

 

Figura 1: Modelo de rotulagem nutricional vertical A 

 
Fonte: RDC 360/03 Anexo B, modelo vertical A 

 

Figura 2: Modelo de rotulagem nutricional vertical B 

 
Fonte: RDC 360/03 Anexo B, modelo vertical B 
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Neste sentido, a informação nutricional deve aparecer agrupada no 

mesmo lugar, estruturada em forma de tabela, com os valores e as 

unidades em colunas. Se o espaço não for suficiente, pode ser utilizada a 

forma linear (RDC 360/03, item 3.4.1.2.). A declaração de valor 

energético e dos nutrientes deve ser feita em forma numérica45, sem 

prejuízo de demais formas de apresentação complementar (RDC 360/03, 

item 3.4.1.3.). 

Cumpre salientar que a informação da rotulagem nutricional deve 

ser redigida no idioma oficial do país de consumo (espanhol ou 

português), sem prejuízo de textos em outros idiomas e deve ser colocada 

em lugar visível, em caracteres legíveis e deve ter cor contrastante com o 

fundo onde estiver impressa (RDC 360/03, item 3.4.1.4.). 

A informação nutricional (item 3.4.4) deve ser expressa por 

porção, incluindo a medida caseira correspondente e em percentual de 

Valor Diário (%VD), excluída a declaração de gordura trans. De forma 

adicional, a informação nutricional pode ser expressa por 100 g ou 100 

ml. Ainda, a frase: “seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas” deve ser incluída como 

parte da informação nutricional.  

Aos alimentos preparados, podem ser inseridas declarações 

nutricionais, desde que as informações se refiram ao alimento pronto para 

o consumo e contemplem as instruções específicas de preparação. As 

declarações de quantidade de açúcar e/ou polióis, amido ou outros 

carboidratos devem ser identificadas no rótulo, podendo ser indicadas 

também como porcentagem do total de carboidratos (3.4.5).  A declaração 

de gordura e/ou o tipo de ácidos graxos ou colesterol deve constar abaixo 

da quantidade de gorduras (3.4.6 RDC 360/03).  

A legislação brasileira é recente e não estabelece a obrigatoriedade 

da informação nutricional apresentada no painel frontal do rótulo, apenas 

a informação nutricional complementar, de aplicação voluntária por parte 

dos fornecedores.  Cumpre salientar que a informação nutricional frontal 

- front-of-package (FOP) - visa a advertir os consumidores das 

                                                        
45 RDC 360/03, item 3.4.2. Unidades que devem ser utilizadas na rotulagem 

nutricional: · Valor energético: quilocalorias(kcal ) e quilojoules( kJ) · Proteínas: 

gramas (g) · Carboidratos: gramas (g) · Gorduras: gramas (g) · Fibra alimentar: 

gramas (g) · Sódio: miligramas (mg) · Colesterol: miligramas (mg) · Vitaminas: 

miligramas (mg) ou microgramas (µg), conforme expresso na Tabela de IDR do 

Anexo A · Minerais: miligramas (mg) ou microgramas (µg), conforme expresso 

na Tabela de IDR do Anexo A · Porção: gramas(g), mililitros (ml) e medidas 

caseiras de acordo com o Regulamento Técnico específico. 
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características nutricionais dos alimentos sem a necessidade de consultar 

inicialmente a tabela nutricional, enquanto a informação nutricional 

complementar tem outro objetivo, em especial enaltecer alguma 

característica positiva. Desta forma, na sequência, será feito o estudo dos 

selos de advertência frontal e do caso de rotulagem chileno, o precursor 

no modelo.  

 

4.2 OS SELOS DE ADVERTÊNCIA FRONTAL E A 

EXPERIÊNCIA CHILENA 

 

Conforme estudado, os marcos regulatórios atuais de rotulagem 

não estabelecem a obrigatoriedade da rotulagem nutricional frontal, neste 

sentido, o debate acerca dessa implementação está em marcha e será 

abordado na sequência. Para tanto, torna-se imprescindível compreender 

de que forma estes modelos de rotulagem operam, em especial o selo de 

advertência frontal, que tem como precursor o Chile. 

O levantamento das experiências regulatórias internacionais, 

segundo a Anvisa (2018, p. 196), mostra que os países têm adotado regras 

específicas sobre a legibilidade dos modelos de rotulagem nutricional 

frontal utilizados em vista da falta de harmonização. O Chile é precursor 

do modelo, aprovou e implementou, em 2016, os selos de rotulagem de 

advertência em formato de octógono. Países como Canadá e Israel 

também já adotaram o modelo, além de rumar neste sentido o Peru e o 

Uruguai (IDEC; Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável; 

Nupens; panfleto informativo “front-of-package (FOP) Nutrition 

Labeling in Brazil “, elaborado pela IDEC e pelo Nupens-USP). 

Com o objetivo de investigar e compreender as diferentes formas 

de apresentação da informação nutricional no painel frontal das 

embalagens de alimentos e sua interferência na percepção de 

saudabilidade e na intenção de compra dos brasileiros, Ricci, De Almeida 

e Brasil (2017, p. 11) realizaram uma pesquisa na área da administração, 

cuja principal conclusão foi de que “quanto mais informação, maior tende 

a ser a probabilidade de compra de um produto”. Os autores (RICCI, DE 

ALMEIDA E BRASIL, 2017, p. 11) também apontam que a inclusão de 

um “sistema de informação” no painel frontal dos rótulos aumentaria a 

percepção de saudabilidade em relação a ele, independente de qual forma 
de apresentação é utilizada.  

Deste modo, é imprescindível pensar em padrões de rotulagem 

claros, para que a tomada de decisão dos consumidores seja facilitada e 

não o contrário. Assim, defende-se a obrigatoriedade dos selos de 
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advertência frontal na rotulagem nutricional como meio de efetivação do 

direito à informação, conforme estudado no capítulo anterior. 

De acordo com o panfleto informativo elaborado pela Aliança pela 

Alimentação Adequada e Saudável, IDEC e pelo Nuppens-USP, as cinco 

principais justificativas para a adoção do modelo front-of-package (FOP) 

são: 1) que a rotulagem nutricional é uma questão de direito à informação; 

2) um a cada dois adultos e uma a cada três crianças estão com sobrepeso 

no Brasil; 3) o significativo aumento na prevalência da obesidade está 

relacionado às mudanças no padrão de alimentação, especialmente o 

consumo excessivo de alimentos ultraprocessados; 4) o atual modelo de 

rotulagem não contribui à informação do consumidor, por serem 

incompletos, confusos, difíceis para ler e em alguns casos até enganosos; 

5) a implementação do modelo FOP facilita a compreensão do 

consumidor sobre  a informação nutricional. 

Os modelos de rotulagem frontal podem ser categorizados como 

interpretativos, semi-interpretativos, não interpretativos e híbridos 

(ANVISA, 2018, p. 68). O primeiro deles, o interpretativo, combina 

vários critérios para estabelecer uma indicação sobre a saudabilidade do 

alimento, fornecendo orientação sobre o alimento, sem informações 

específicas sobre nutrientes (ANVISA, 2018, p. 68). Neste se encaixam 

os selos de advertência frontal, já implementados no Chile e propostos 

pelo IDEC pelos órgãos da administração pública nas discussões na 

Anvisa, conforme figura abaixo: 

 

Figura 3: Selo de Advertência Frontal no modelo do IDEC 

 
Fonte: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+

Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03 
 

Os semi-interpretativos, por sua vez, fornecem informações sobre 

um conjunto de nutrientes específicos, utilizando símbolos, descritores 

qualitativos ou cores para auxiliar na compreensão do nível de cada 

nutriente no alimento (ANVISA, 2018, p. 68). Os exemplos são os 

semáforos, como o modelo defendido pelo setor produtivo, qualitativos e 

os alertas, conforme imagem abaixo: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03
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Figura 4: modelo semi-interpretativo 

 

 
Fonte: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+

Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03 
 

O terceiro modelo, não interpretativo, apresenta apenas as 

informações sobre um conjunto de nutrientes específicos, sem qualquer 

tipo de auxílio na interpretação da informação, a exemplo do GDA 

(Guideline Daily Amounts)46 (ANVISA, 2018, p. 68). Neste modelo, 

portanto, o consumidor é responsável por receber a informação e fazer o 

julgamento sobre a saudabilidade, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 5: Modelo GDA 

 
Fonte: RIMPEEKOOL, Wimalin et al. Food and nutrition labelling 

in Thailand: a long march from subsistence producers to international 

traders. Food Policy, [s.l.], v. 56, p.59-66, out. 2015. Elsevier BV. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.011. 

 

                                                        
46 Indica quantidade por porção e o percentual correspondente de valores diários 

recomendados (%VD) de açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio e 

valor energético. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.011
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Os modelos híbridos, por fim, combinam atributos de modelos não 

interpretativos com modelos interpretativos ou semi-interpretativos 

(ANVISA, 2018, p. 68), que são também o caso da proposta semafórica 

dos setores produtivos, que são um modelo GDA, mas com cores. 

Para que o consumidor possa avaliar quais produtos são mais 

saudáveis e encorajá-lo nas escolhas alimentares, os modelos 

interpretativos, que também podem ser chamados de diretivos, são 

considerados mais eficientes que os mais utilizados como o GDA e o 

semafórico (ARES et al., 2018, p. 216). 

Os principais modelos em discussão no Brasil são o semafórico e 

os selos de advertência frontal. Tendo em vista que os três esquemas 

contêm informações sobre energia, açúcar, gordura saturada e sódio, foi 

realizado, por Arrúa et al. (2017, p. 2309), estudo comparativo levando 

em consideração ambos os modelos e o GDA. 

O sistema semafórico classifica o conteúdo como baixo, médio ou 

alto índice, baseado nos códigos respectivos em cores, ou seja, verde, 

amarelo e vermelho, enquanto o selo de advertência frontal Chileno 

indica apenas os conteúdos que estão em excesso, indicados por um 

octógono preto isolado para cada nutriente (ARRÚA et al., 2017, p. 

2309).   

Os autores (ARRÚA et al., 2017, p. 2314) constataram que o tempo 

necessário para que os participantes detectassem um rótulo com alto teor 

de sódio foi significativamente maior quando os rótulos apresentaram o 

sistema GDA em comparação com aqueles que apresentavam o sistema 

de semáforos e os avisos. Além disso, o modelo de advertência frontal 

também se mostrou mais apropriado quando comparado ao semáforo, 

tendo em vista que as advertências apareciam nos rótulos apenas quando 

o conteúdo do nutriente alvo era alto, enquanto o sistema de semáforos 

destacava alto, médio e baixo teor de nutrientes, o que demanda mais 

tempo do consumidor, além de condições de interpretar a informação. 

Os semáforos e as advertências diferem na medida em que 

informam os consumidores sobre o teor nutritivo dos produtos. Embora 

os avisos possam melhorar a capacidade dos consumidores de identificar 

produtos não saudáveis, eles não educam os consumidores sobre se o 

conteúdo dos principais nutrientes é baixo, médio ou alto (ARRÚA et al., 

2017, p. 2315), para tanto, são necessárias outras políticas públicas além 
da rotulagem. 

Os pesquisadores (ARRÚA et al., 2017, 2316) destacaram que os 

avisos podem ser mais eficazes para ajudar os consumidores a identificar 

produtos não saudáveis com alto teor de energia, gordura, açúcar e sódio 

em um ambiente de supermercado do que rótulos semidiretivos, como o 
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sistema de semáforos. Além disso, os avisos podem desencorajar a 

compra de produtos não saudáveis que tenham sido associados à 

obesidade e a várias DCNT. 

Também neste sentido, destaca-se estudo realizado por Tórtora, 

Machín e Ares (2018), utilizando o método eye-tracking (rastreamento 

ocular) para compreender de que forma os consumidores acessam as 

informações nos rótulos de dois produtos com alto consumo no Uruguai, 

biscoitos salgados e doces, em que foram inseridos nas embalagens os 

modelos frontais GDA e o selo de advertência frontal no modelo chileno. 

Os resultados enfatizam o potencial das advertências nutricionais para 

desencorajar a escolha de produtos com conteúdo excessivo de nutrientes 

associados a doenças não transmissíveis e fornecer evidências adicionais 

de sua superioridade em relação a esquemas não diretivos. 

O caso da rotulagem chilena também ganhou grande repercussão 

na mídia e foi o estopim para os debates de mudança de rotulagem em 

países como o Uruguai e o Brasil (ABRASCO, 2017). Segundo o 

Ministério da Saúde Chileno (Minsal), a Lei 20.606, sobre a composição 

nutricional dos alimentos e sua publicidade, é uma política pública 

integral, desenvolvida como enfrentamento ao problema de sobrepeso e 

obesidade, que visa especialmente a proteção das crianças por meio de 

medidas que favorecem seu desenvolvimento em termos saudáveis 

(MINSAL, 2017, p. 3).  

A lei foi promulgada ainda em 06 de junho de 2012, mas o decreto 

de número 13, que estabelece o Regulamento Sanitário de Alimentos e 

modifica o decreto 977/96, foi publicado no Diário Oficial apenas em 26 

de junho de 2015 e só entrou em vigência em 27 de junho de 2016, 

A normativa estabelece a implementação da rotulagem frontal de 

advertência obrigatória aos produtos que superem os limites estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde do país, para açúcares, gorduras saturadas, sódio 

e calorias (art. 2º, Lei 20.606), além da proibição da venda de tais 

produtos em escolas, do incentivo à prática de atividades físicas (art. 4º, 

Lei 20.606) e de sua publicidade dirigida a menores de 14 anos (art. 7º, 

Lei 20.606). 

Conforme o art. 6º da Lei, toda a publicidade de alimentos 

realizada por meios de comunicação massivos deve levar uma mensagem 

que promova hábitos de vida saudáveis, devendo ser aprovada pelo 
Minsal, além de as publicidades de leites para recém-nascidos não 

deverem passar mensagens contrárias ao aleitamento materno. 

A publicidade, de acordo com o Art. 1º do decreto 13, é toda forma 

de promoção, comunicação, recomendação, propaganda, informação ou 

ação destinada a promover o consumo de um determinado produto. 
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O decreto 13 também estabelece detalhadamente as características 

gráficas dos selos de advertência, que devem ter uma base octogonal 

contendo a mensagem, uma mensagem principal, a assinatura do 

Ministério da Saúde e a margem branca de recorte, além de não poder ser 

menor de 1,5 cm e obedecer a distância correta entre um e outro, conforme 

o modelo:  

Figura 6 :Diagrama de selo de advertência frontal chileno 

 
Fonte: Decreto 13/2015 

 

Em 2017, o Ministério da Saúde Chileno lançou um informe 

público de avaliação da implementação. Atendendo ao que estabelece o 

art. 4º do decreto 13 de 2015, que operacionaliza a referida lei, o informe 

deve avaliar a implementação das medidas, os processos tecnológicos 

implementados pela indústria e a percepção e atitude dos consumidores 

acerca das disposições (MINSAL, 2017, p. 3). 

No período de um ano de vacância foram implementadas uma série 

de ações visando apresentar a normativa aos cidadãos, resolver as dúvidas 

da indústria e capacitar os encarregados dos processos de vigilância e 

fiscalização, além de outras atividades detalhadas a seguir. Neste sentido, 

os resultados da implementação foram avaliados pelo Minsal (2017, p. 5), 

em cinco eixos: gestão, promoção, participação, regulação e fiscalização. 

Para o primeiro deles, a gestão, foi formada uma equipe interna 

para planejar e compreender as necessidades de implementação da lei e 

do regulamento, que resultou em um conjunto de atividades com níveis 

distintos de ações para informar e desenvolver as capacidades necessárias 
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nos cidadãos e nas empresas, para a implementação da lei (MINSAL, 

2017, p. 5). 

O eixo gestão se subdivide em outras nove categorias, a primeira 

delas trata das diretrizes de vigilância e fiscalização, que criou e difundiu 

durante o primeiro semestre de 2016, um documento de caráter interno e 

não vinculante com diretrizes para a vigilância de Composição nutricional 

dos alimentos e suas publicidades, detalhando os procedimentos a serem 

seguidos pelas equipes técnicas, e revisado posteriormente com a 

elaboração de um novo documento “diretrizes para a vigilância e 

fiscalização da composição nutricional dos alimentos” (MINSAL, 2017, 

p. 5). 

A segunda ação tratada pelo Minsal (2017, p. 5) foi a elaboração 

de um guia de apoio dirigido aos administradores de lanchonetes 

escolares, diretores de estabelecimentos educacionais e autoridades 

locais, informando acerca das condições sanitárias, da normativa que 

regula o uso dos selos frontais, a venda e a publicidade dos alimentos 

nestes estabelecimentos. Com a parceria entre o Ministério da Educação 

e da Saúde, o guia foi difundido a todos os 12.000 estabelecimentos 

educacionais. 

A terceira ação foi a realização de capacitações em todas as 

Secretarias Regionais de Saúde (SEREMI) durante o primeiro semestre 

de 2016. Participaram das capacitações profissionais e autoridades 

diversas, desde o departamento jurídico até os encarregados de saúde e 

nutrição. Também foram convidadas algumas instituições do setor da 

educação. O conteúdo das capacitações foi amplo, abordando o total de 

dez temáticas, passando desde a situação epidemiológica, o histórico da 

lei, até os procedimentos específicos (MINSAL, 2017, p. 6). 

A quarta ação teve o objetivo de esclarecer, em nível internacional 

e nacional, as possíveis dúvidas acerca da aplicação, por meio da 

participação de diversos Ministros em exposições em reuniões, 

congressos acadêmicos, seminário e nas universidades. Especialmente no 

âmbito internacional, o Minsal (2017, p. 7) destaca a participação em 

reuniões organizadas pela OCDE, OMS, OPS, FAO, União de Nações 

Sul-Americanas (UNASUR) e Codex, bem como reuniões bilaterais com 

países como Peru, Uruguai, Brasil, Equador, Argentina, Colômbia, 

México, Canadá e Israel. Com as indústrias de alimentos chilenas se 
realizaram reuniões quinzenais, além de diversas conversas informativas 

em parceria com o Ministério da Economia. 

A quinta ação tratada pelo Minsal (2017, p. 7) foi realizar reuniões 

focalizadas nos entes privados, especialmente grandes empresas e 
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associações para tratar da Lei de Lobby47, totalizando 48 reuniões 

realizadas entre 2015 e 2016. 

A sexta ação tratou da elaboração de um sistema de consultas 

através de plataforma eletrônica, através da qual foram recebidos 76 

requerimentos, respondidos por profissionais das Secretarias Regionais 

de Saúde (SEREMI) (MINSAL, 2017, p. 7). A sétima ação do eixo de 

gestão foi a implementação de alianças e convênios com entidades 

governamentais com experiência na matéria e atribuições relativas a 

fiscalização nos meios de comunicação de maior relevância (MINSAL, 

2017, p. 5). As alianças se deram, por exemplo, com o Conselho Nacional 

de Televisão e com o Serviço Nacional do Consumidor. A oitava ação foi 

o registro na plataforma MIDAS (Modernização da Informação Digital 

de Autoridade Sanitária). E a nona, e última, foi a jornada de avaliação da 

implementação, da adaptação dos processos tecnológicos, do impacto das 

percepções e da atitude dos consumidores sobre as disposições 

regulatórias (MINSAL, 2017, p. 9-10), cujos resultados serão 

apresentados na sequência. 

O segundo eixo objetivou a promoção da saúde e a participação 

cidadã para difundir informações visando empoderar os consumidores, e 

igualmente se subdivide em outras cinco ações (MINSAL, 2017, p. 12). 

A primeira delas foi a criação de escolas de gestores sociais, 

enquanto instâncias formativas em matéria de saúde, em que participam 

dirigentes sociais e funcionários públicos, realizadas, em 2016, em todas 

as Secretárias Regionais de Saúde (SEREMI) que trataram da 

implementação da lei (MINSAL, 2017, p. 12). 

A segunda ação foi uma série de atividades presenciais de caráter 

consultivo que reuniram as SEREMI e autoridades pertinentes com atores 

da sociedade civil visando discutir uma política pública ou regulação 

determinada. Com o trabalho intersetorial entre o Ministério da Educação 

e o Ministério do Desenvolvimento Social, foram realizadas nas 15 

regiões do país, majoritariamente nas capitais, que produziram material 

para análises posteriores (MINSAL, 2017, p. 12-13). 

A terceira ação foi a execução de Fóruns Regionais de Saúde 

Pública, com o propósito de posicionar temas relevantes de saúde pública 

nas agendas locais e regionais a nível intersetorial, através de um diálogo 

conjunto entre as autoridades e os cidadãos. Esses comitês regionais 

                                                        
47 Publicada em 08 de março de 2014, a lei 20.730 regula o Lobby e as gestões 

que representem interesses particulares frente ao Estado. Fornecendo à atividade 

pública ferramentas que tornem a atividade mais transparente. Fonte: 

https://www.leylobby.gob.cl/ 
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intersetoriais tinham como fim pensar em políticas públicas que 

impactassem na saúde da população a partir de transformações locais 

(MINSAL, 2017, p. 14). 

A quarta ação visou a reconhecer os governos locais como atores 

estratégicos para gerar condições de uma vida mais saudável, valorizando 

a identidade de cada território (MINSAL, 2017, p. 14). Já, a quinta ação 

foi a realização de campanhas de comunicação focadas em fornecer 

instruções à população sobre como fazer escolhas mais saudáveis. Foram 

elaboradas duas campanhas em meios massivos em 2015 e 2016 

(MINSAL, 2017, p. 15). 

O terceiro eixo, da regulação, conforme apontado pelo Minsal 

(2017, p. 17), tratou das modificações necessárias na legislação que 

estavam em vigor, com o fim de harmonizar as mudanças introduzidas. O 

quarto tratou da vigilância e fiscalização, em que foram organizadas ações 

a partir de um enfoque de risco, que contemplou alimentos específicos, 

estabelecimentos de cada região, como cinemas e escolas, e as mídias, 

como a televisão e a internet (MINSAL, 2017, p. 18). E o quinto, e último 

eixo, apresentou a evolução da porcentagem da conformidade das 

instalações de varejo com a legislação 

Com o objetivo de construir o informe, foi realizada uma 

consolidação de registros de inspeções pelas Secretarias Regionais de 

Saúde (SEREMI), utilizando a já referida plataforma MIDAS 

(Modernização da Informação Digital de Autoridade Sanitária), que 

resultou em uma base de dados contendo todas as inspeções executadas. 

Em paralelo, foi solicitado aos técnicos e responsáveis pela parte jurídica 

um reporte de suas atuações (MINSAL, 2017, p. 19). Desta forma, o 

Ministério da Saúde Chileno tem amplo material que endossa a 

importância da proposta de selo de advertência frontal obrigatória, e 

garante a fiscalização eficiente. 

Outro tópico importante do informe trata da reformulação de 

alimentos por parte da indústria. Para ter acesso aos dados, o Minsal 

solicitou à Sociedade de Fomento Fabril (SOFOFA) a elaboração de um 

relatório sobre as reformulações desenvolvidas, cujos resultados foram 

entregues à Ministra de Saúde em uma reunião da Lei do Lobby, além de 

serem apresentados em um seminário. A porcentagem reportada de 

modificações em alimentos foi de aproximadamente 18%, destacando 
alguns grupos de alimentos com maior proporção de modificações, como 

os lácteos, que chegaram a ter a reformulação de até 65% (MINSAL, 

2017, p. 22). 

De acordo com o relatório da SOFOFA (MINSAL, 2017, p. 23), a 

reformulação de certos alimentos é mais complexa, em vista da tecnologia 
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de produção disponível e da factibilidade tecnológica, que estabelecem 

barreiras que impossibilitam novas formulações, portanto um desafio, e 

limitação, da Lei. 

No que concerne à percepção e atitude dos consumidores, foi 

realizado um estudo pelo Instituto de Comunicação e Imagem da 

Universidade do Chile, com a aplicação de uma pesquisa com 1.067 

homens e mulheres, maiores de 18 anos e de níveis socioeconômicos 

distintos, residentes em 34 comunidades (MINSAL, 2017, p. 23). 

De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados avaliou 

positivamente as medidas implementadas, e 43,8% dos entrevistados 

afirmaram que já estavam comparando os selos de advertência no 

momento da compra, e destes, 67,8% declararam a preferência por 

alimentos com menos selos. Em relação à obrigação do selo de 

advertência frontal com “alto em”, 92,4% dos entrevistados classificaram 

como bom ou muito bom, enquanto a proibição de venda de alimentos 

“altos em” em colégios, a porcentagem foi de 91,3%, e para a proibição 

de publicidade vinculada, 74,5% (MINSAL, 2017, p. 25). 

Ao final, o Minsal (2017, p. 25) avalia positivamente o processo 

de implementação, com percepção positiva dos consumidores e 

ascendente adaptação tecnológica dos produtos alimentícios. Mesmo 

considerando que seis meses é pouco tempo para se avaliar uma política 

dessa proporção, três aspectos são destacados, a multiplicidade de ações 

por parte do Ministério da Saúde, o cumprimento da normativa por parte 

do setor privado e a alta aceitação da nova política pelos consumidores, 

que passaram a utilizar os selos de advertência frontal como um guia. 

 

4.3 O ATUAL DEBATE SOBRE A ROTULAGEM FRONTAL 

NO BRASIL: IMPORTÂNCIA, PROCESSO E PROPOSTAS 

 

A ocorrência global de DCNT relacionadas ao aumento do 

consumo de gorduras saturadas e hidrogenadas e a substituição do 

consumo de frutas e hortaliças por alimentos energeticamente densos e 

pobres em nutrientes, em que nos debruçamos no primeiro capítulo, 

justifica a preocupação dos órgãos que visam à proteção da saúde do 

consumidor, quanto ao tipo de informação disponibilizada nos rótulos de 

alimentos.  
Nesse sentido, a OMS elaborou a Estratégia Global para a 

Promoção da Alimentação, Atividade Física e Saúde (WHO, 2004a), que 

contempla recomendações concretas para a promoção da alimentação 

saudável, incluindo a elaboração de mensagens consistentes, coerentes, 
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simples e populares que possam facilitar escolhas mais saudáveis pelos 

consumidores. 

É recomendado aos governos que adotem ações destinadas a 

fornecer informações adequadas aos consumidores com o objetivo de 

auxiliá-los na realização de escolhas mais saudáveis. Tais ações devem 

considerar o nível educacional, as barreiras de comunicação, a cultura 

local e a necessidade de entendimento das informações por todos os 

segmentos da população (WHO, 2004a). 

O Embaixador Global da OMS para Doenças Não Transmissíveis 

declarou apoio ao processo regulatório de aperfeiçoamento da rotulagem 

nutricional, e indicou que os modelos de rotulagem nutricional frontal de 

alerta contribuem para que os consumidores realizem escolhas mais 

saudáveis e para que os fabricantes reformulem seus produtos (ANVISA, 

2018, p. 62). De acordo com ele, quando combinados a outras políticas 

de alimentação e nutrição, tais modelos de rotulagem podem ter um 

impacto positivo na saúde da população. 

A alimentação é um assunto relevante aos brasileiros. De 2010 a 

2017, ocupou a 3ª posição entre os assuntos mais buscados no Google, 

conforme o relatório “A mesa dos brasileiros” (FIESP, 2018, p. 31), 

realizado com base em 3000 casos, perdendo uma posição apenas em 

2017 para assuntos relacionados a finanças, puxados pelo interesse por 

bitcoin. 

Em termos do contexto em que a pesquisa se insere, é importante 

o destaque do relatório (FIESP, 2018, p. 37) de que a marca continua 

sendo o principal fator de escolha na compra dos alimentos, mesmo com 

a crise econômica e a valorização do preço, e essa tendência deve se 

manter na próxima década. Além disso, os consumidores tendem a 

desconfiar da qualidade dos produtos quando são considerados “baratos 

demais” e, para evitar o “custo do erro”, dizem-se dispostos a pagar mais 

caro pelas marcas em que confiam (FIESP, 2018, p. 37). 

O valor atribuído à marca pode ser problemático, tendo em vista 

que “para os produtos que já conhecem, consideram que a leitura do rótulo 

é dispensável, e para os novos produtos, consideram que a marca é mais 

importante” (FIESP, 2018, p. 86), porque, regularmente, os 

ultraprocessados têm sua formulação modificada, então pode-se concluir 

que os consumidores não estão acompanhando tais mudanças por meio 
da rotulagem. Além disso, 52% dos entrevistados considera que os 

alimentos industrializados, de modo geral, melhoraram nos últimos 10 

anos (FIESP, 2018, p. 54).  

Embora os consumidores valorizem a saudabilidade e afirmem se 

esforçar para manter uma boa alimentação, enxergam obstáculos para 
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conseguir cumprir suas próprias expectativas, especialmente, o preço e 

falta de tempo, além de mais da metade dos entrevistados afirmar que, 

entre sabor e saudabilidade, opta por sabor (FIESP, 2018, p. 61). 

Apenas ¼ dos entrevistados afirmam ler os rótulos com 

regularidade, além de que essa leitura costuma ser limitada à verificação 

da data de validade. A maioria dos entrevistados afirma considerar os 

rótulos pouco didáticos, para estes consumidores, os rótulos possuem 

informações que além de não serem úteis são difíceis de ser 

compreendidas e a fonte utilizada geralmente é muito pequena. 

Segundo o portal da Anvisa (2018), o papel da rotulagem 

nutricional é informar o consumidor sobre as principais características 

nutricionais dos alimentos, auxiliando na realização de escolhas 

alimentares mais adequadas e saudáveis. Além de ser considerada um 

instrumento de promoção da alimentação saudável, porquanto, aliada a 

outras estratégias, a rotulagem nutricional pode auxiliar no combate ao 

excesso de peso e às DCNT.   

Ademais, a declaração das informações nutricionais nos rótulos 

dos alimentos também atua como garantia do direito básico dos 

consumidores ao acesso à informação adequada e clara sobre a 

composição e os riscos dos alimentos, conforme preconizado pelo CDC 

e exposto no capítulo anterior. 

Neste sentido, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) (BRASIL, 2012a) reconhece a rotulagem nutricional como um 

instrumento central no aperfeiçoamento do direito à informação. Sendo 

que, o acesso à informação fortalece a capacidade de análise e decisão do 

consumidor para auxiliá-lo na escolha de alimentos mais saudáveis. 

A revisão da rotulagem nutricional pelo Mercosul foi solicitada 

pelo Brasil, e o tema entrou em 2012 no plano de trabalho do SGT-3, mas 

as tratativas não foram iniciadas em razão da falta de espaço na agenda. 

Deste modo, em 2017, foi acordado que as tratativas sobre rotulagem 

nutricional seriam iniciadas com a troca de informações sobre os 

problemas e as alternativas avaliadas por cada país (ANVISA, 2018, p. 

95). 

Acompanhando a tendência internacional de discussões acerca da 

mudança na rotulagem, a Anvisa instituiu um Grupo de Trabalho (GT) 

multisetorial, em 2014, por meio da Portaria/ANVISA n. 949/14, para 
auxiliar na elaboração de propostas regulatórias relacionadas à rotulagem 

nutricional. A iniciativa regulatória da revisão da rotulagem nutricional 

foi aprovada pela Diretoria Colegiada da Anvisa (2018), em 12/12/2017, 

e publicada no Diário Oficial da União, em 27/12/2017, por meio do 

Despacho de Iniciativa n. 113, de 26/12/2017. O tema “Rotulagem de 



144 

alimentos” consta como prioridade número 3 da Agenda Regulatória de 

Alimentos para o quadriênio 2017/2020, reforçando a necessidade do 

debate. 

Reconhecendo a importância da participação social para a 

qualidade da regulação, a Anvisa (2018, p. 50) procurou envolver os 

principais setores da sociedade que têm relação com o tema. O GT foi 

composto por 14 atores (art. 3º, portaria 949/14): I - Gerência-Geral de 

Alimentos (GGALI/ANVISA); II - Coordenação-Geral de Alimentação e 

Nutrição (CGAN/MS); III - Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (CONSEA); IV - Secretaria Nacional do Consumidor 

(SENACON/MJ); V - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento ( MAPA); VI - Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS); VII - Observatório de Políticas de Segurança 

Alimentar e Nutrição (OPSAN/UnB); VIII - Departamento de Nutrição 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); IX - Instituto de 

Defesa do Consumidor (IDEC); X - Associação Brasileira de Defesa do 

Consumidor (PROTESTE); XI - Conselho Federal de Nutricionistas 

(CFN); XII - Confederação Nacional da Indústria (CNI); XIII - 

Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA); XIV - 

Associação Brasileira da indústria de Alimentos Dietéticos e para Fins 

Especiais (ABIAD).  

Deve-se considerar igualmente que os objetivos traçados também 

podem trazer benefícios para outros grupos envolvidos, como o aumento 

da credibilidade dos fabricantes de alimentos frente aos consumidores, a 

reformulação de alimentos e o fomento à inovação e à concorrência, 

ampliando a oferta de alimentos com perfis nutricionais mais satisfatórios 

(ANVISA, 2018, p. 65), assim como observado na experiência chilena. 

O grupo desenvolveu suas atividades por dois anos, tendo sido 

realizadas seis reuniões e elaborados três documentos de trabalho 

(ANVISA, 2018). As discussões foram retomadas apenas no segundo 

semestre de 2017, em uma reunião48, na data de 21/08/2017, com o 

objetivo de dar transparência aos modelos sugeridos pelos diversos 

segmentos da sociedade, apontar a necessidade de realização de pesquisas 

com a população brasileira e informar, portanto, sobre a retomada deste 

                                                        
48 Ata da reunião https://anvisabr-

my.sharepoint.com/personal/nelio_aquino_anvisa_gov_br/Documents/Rotulage

m%20Nutricional/Portal/Mem%C3%B3ria%20de%20Reuni%C3%A3o%20

Ago-2007%20-%20Final.pdf?slrid=41039b9e-f03e-7000-cb2b-

4f21b856c764 
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processo regulatório, na etapa de identificação das opções regulatórias e 

avaliação de impactos (ANVISA, 2018). 

Destaca-se que a delegação do Brasil teve importante papel nas 

discussões de rotulagem do Mercosul, tendo em vista que propôs iniciar 

a revisão da GMC 46/03 (rotulagem nutricional) paralelamente à revisão 

da GMC 26/03 (rotulagem geral), proposta que foi acatada pelos demais 

países (ANVISA, 2018). 

Além disso, a delegação brasileira também participou da 44ª 

Reunião do Comitê do Codex Alimentarius sobre Rotulagem de 

Alimentos, nas datas de 16 a 21/10/2017, quando foi aprovado pelo 

Comitê o início de um novo trabalho sobre rotulagem nutricional frontal 

(ANVISA, 2018). 

Dois projetos foram selecionados pela chamada CNPq/ANVISA 

Nº 17/2017 para o desenvolvimento de pesquisas “Preferência, 

entendimento e uso de diferentes modelos de rotulagem nutricional 

frontal pelos consumidores brasileiros”, com prazo previsto de dois anos 

para conclusão. Em 21/05/2018, a Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou 

uma Tomada Pública de Subsídios49, que é um mecanismo de consulta, 

aberto ao público, para coletar dados, informações ou evidências sobre o 

Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório (AIR), a fim de 

auxiliar a tomada de decisão regulatória pela Anvisa. 

O quadro abaixo foi elaborado com base no panfleto informativo 

“front-of-package (FOP) Nutrition Labeling in Brazil “, elaborado pela 

Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, IDEC e pelo Nupens-

USP, e tem a intenção de tornar o processo de rotulagem mais visível. 

 

Quadro 5: O processo regulatório de implementação da rotulagem 

nutricional 

                                                        
49 http://portal.anvisa.gov.br/tomada-publica-de-subsidios // Aprovação da 

tomada pública 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/219401/Voto+n%C2%BA+31+-

+Rotulagem+Nutricional/581d19df-2bea-4453-b2ee-3a880a07bb68 

http://portal.anvisa.gov.br/tomada-publica-de-subsidios%20/
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Fonte: o panfleto informativo “front-of-package (FOP) Nutrition 

Labeling in Brazil “, elaborado pela Aliança pela Alimentação Adequada 

e Saudável, IDEC e pelo Nupens-USP 

 

O passo subsequente seria a abertura de uma consulta pública 

geral, o que ainda não aconteceu até a presente data (novembro de 2018). 

Ademais, na elaboração de Políticas Públicas, a efetividade da 

rotulagem nutricional deve ser utilizada como instrumento de promoção 

da alimentação adequada e saudável e combate ao excesso de peso e 

DCNT, além de garantir os direitos básicos dos consumidores (ANVISA, 

2018, p. 65). Porém, conforme ressalta o relatório elaborado pela Anvisa 

(2018, p. 65) o cenário epidemiológico atual tem causa multifatorial, por 

isso, a melhoria dos hábitos alimentares e a reversão da situação requerem 

a adoção e integração de diversas políticas públicas, além da rotulagem, 

que ataquem os fatores de risco modificáveis, bem como alterações 

comportamentais em nível individual e coletivo dos consumidores. 

Os propósitos regulatórios podem contribuir para o 

aperfeiçoamento das ações de fiscalização executadas pelo SNVS, 

contribuindo para a veracidade e credibilidade das informações 

veiculadas nos rótulos dos alimentos, mas, conforme ressalta a Anvisa 

(2018, p. 65), os objetivos propostos para a intervenção regulatória da 

• Instituição e discussões do Grupo de Trabalho para 
a Rotulagem Nutricional

Dez. 2014

• Planejamento e desenvolvimento dos estudos 
qualitativos e quantitativos

Jun/Jul 2017

• Reunião do GT com a apresentação das propostas
Ag/2017

• Painel técnico sobre a rotulagem nutricional na 
Anvisa para apresentar e discutir as propostas e 
estudos

Nov. 2017

• Apresentação do IDEC/Nupens à a diretoria técnica 
da Anvisa sobre os modelos de perfis nutricionais

Jan. 2018

• Reuniões IDEC- Anvisa para discutir o modelo 
com proposito de apresentar as evidências 
citníficasde perfis nutricionais

Fev/Abr 2018

• Abertura da consulta técnica até 9 de julho as 
evidências cientníficas de perfis nutricionais

05/2018
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rotulagem nutricional não se confundem com os objetivos das políticas 

públicas já existentes, porquanto somente a melhoria da rotulagem 

nutricional não seria efetiva na reversão do cenário atual. 

  

4.3.1 As propostas em discussão 

 
Não resta dúvida da necessidade da obrigatoriedade da rotulagem 

frontal. No entanto, o embate principal neste momento é sobre a proposta 

que deve ser aceita pela ANVISA. Neste sentido, as propostas contidas 

no relatório serão apresentadas abaixo, juntamente com os atores e sua 

importância no processo de regulamentação, com o objetivo compreender 

a proposta que melhor atende aos interesses dos consumidores. Serão 

quatro propostas apresentadas, do setor produtivo, do Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária, dos órgãos da administração pública e das 

organizações da sociedade civil, que abrangem os atores envolvidos. 

A construção desta etapa da pesquisa está, majoritariamente, 

embasada no Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório 

sobre Rotulagem Nutricional, publicado pela Anvisa, em maio de 2018 e 

nos portais dos atores envolvidos. 

 

1) Setor produtivo 
 

O setor produtivo de alimentos é constituído por empresas de 

vários portes e tipos, que atuam nas diversas etapas da cadeia produtiva 

(ANVISA, 2018, p. 50), cujas práticas de parcela significativa do setor 

contribuem para o agravamento do problema regulatório, tendo em vista 

que a tabela nutricional é geralmente vista pelos consumidores como 

pouco legível e de difícil visualização e leitura, ainda que a legislação 

exija que essas informações sejam legíveis (ANVISA, 2018, p. 51). 

Outra questão levantada pela ANVISA (2018, p. 51) e que foi 

também problematizada no capítulo anterior é o uso massivo de 

informações publicitárias no painel principal dos rótulos, que faz com que 

as informações obrigatórias, mais importantes para a proteção e a 

promoção da saúde dos consumidores sejam pouco percebidas. Uma 

barreira adicional para que os consumidores acessem e usem a rotulagem 

nutricional. 

De acordo com a ANVISA (2018, p. 51), o setor também tem 

procurado contribuir com propostas de enfrentamento, estando 

representado no GT pela Associação Brasileira de Indústrias da 

Alimentação (ABIA), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a 
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Associação Brasileira Da Indústria de Alimentos Para Fins Especiais e 

Congêneres (ABIAD). Tendo sido concluídas as atividades do grupo, a 

ABIA encaminhou à Anvisa uma proposta de rotulagem nutricional 

frontal, aplicada de forma complementar à tabela nutricional para ajudar 

o consumidor a entender as principais características nutricionais do 

produto. (ANVISA, 2018, p. 51), a proposta é semafórica, conforme a 

figura abaixo. 
Figura 7: proposta semafórica (setor produtivo) 

 
 

O modelo utiliza as cores do semáforo na rotulagem frontal para 

açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas e sódio, e traz 

informações quantitativas sobre os nutrientes em porções. De forma 

complementar, os painéis secundários trariam uma tabela declarando 

os nutrientes previstos na RDC 360/03 em 100g do alimento e, de 

forma complementar e opcional, por porção e com aposição do 

percentual de Valor Diário (%VD). 

Figura 8: Tabela nutricional semafórica proposta pela ABIA 

 
Em matéria publicada pela ABIA, em 12 de junho 2018, o 

modelo de advertência frontal apresentado pelo IDEC, baseado 

na experiência chilena, e endossado por órgãos da saúde e 

pesquisadores no assunto, é um “modelo alarmista”, que além 
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de não promover a educação nutricional, restringe a liberdade 

dos consumidores e inibem investimentos produtivos. 

O principal argumento da associação (ABIA, 2018a) é que 

o tema da rotulagem nutricional deve ser tratado em toda a sua 

dimensão, de forma técnica, cientifica e democrática para 

garantir informação às pessoas e evitar graves consequências 

sociais, tendo em vista que a indústria de alimentos representa 

quase 10% do PIB brasileiro e 18% das exportações do País, 

empregando 1,6 milhão de pessoas diretamente e faz do Brasil 

um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Além disso, 

publicou uma matéria em 17 de outubro de 2017 (ABIA, 2017), 

questionando se o objetivo da rotulagem é informar ou 

amedrontar o consumidor. 

O setor também criou a campanha “liberdade de escolha”, 

com um portal online chamado “Rede Rotulagem”50, composta 

por 22 entidades. Segundo o portal (2018), a proposta 

semafórica pretende informar o consumidor e contribuir para sua 

educação alimentar na direção de uma dieta mais saudável e 

equilibrada. 

O setor, por meio da Rede Rotulagem, divulgou os 

resultados de dois estudos encomendados. O primeiro comparou 

o impacto socioeconômico da adoção do modelo semafórico, 

que seria informativo, em comparação aos modelos que têm 

foco, conforme a matéria, “no alarmismo e na tutela do 

consumidor” (REDE ROTULAGEM, 2018a), apontando risco 

de perdas na economia brasileira de quase R$ 100 bilhões.  

O segundo foi uma pesquisa ao IBOPE, com pessoas de 

16 anos ou mais, visando a avaliar a opinião dos consumidores. 

Conforme resultados divulgados pela associação, 66% dos 

entrevistados consideram o modelo informativo colorido mais 

didático e de mais fácil entendimento, e 65% acharam que o 

modelo informativo colorido é mais útil para ajudar a controlar 

o consumo de açúcares, gorduras saturadas e sódio (REDE 

ROTULAGEM, 2018b). 

                                                        
50 http://www.rederotulagem.com.br/ 
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2) Sistema Nacional de Vigilância Sanitária  

 

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) representa um 

grupo diretamente relacionado ao problema regulatório, tendo em vista 

que seu papel é assegurar que as regras adotadas sejam respeitadas. Os 

entes responsáveis por executar as ações de fiscalização são os órgãos 

Estaduais e Municipais de Vigilância Sanitária e a rede de Laboratórios 

de Saúde Pública (ANVISA, 2018, p. 54). 

Nesse sentido, algumas causas raízes regulatórias identificadas 

impactam negativamente na capacidade do SNVS realizar tais ações. O 

Grupo de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional teve o envolvimento da 

Fundação Ezequiel Dias (FUNED) e do Instituto Adolfo Lutz (IAL) como 

representantes dos laboratórios.  

Em nome da FUNED, o grupo apresentou à Anvisa a proposta de 

aperfeiçoamento da rotulagem nutricional caracterizado por selos de 

advertência frontal em vermelho, conforme figura abaixo (ANVISA, 

2018, p. 54):  

Figura 9: Modelo FUNED 

 
 
O modelo de rotulagem nutricional frontal com advertência na 

forma de círculo vermelho deve constar quando o alimento contiver 

quantidade elevada de açúcares, gorduras e sódio.  

De forma complementar, os painéis secundários trariam uma 

tabela simplificada para a declaração de até 8 componentes do alimento e 

seriam usadas cores do semáforo para destacar altos (vermelho), médios 

(amarelo) e baixos (verde) teores destes componentes. Além dessa tabela 

com cores, foi proposta uma tabela adicional para a declaração de um 

número maior de componentes do alimento. 

 
Figura 10: Painel secundário FUNED 
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3) Órgãos da Administração Pública 

 

O problema regulatório identificado na rotulagem nutricional, por 

integrar ações para promoção da alimentação saudável e garantir os 

direitos básicos dos consumidores, repercute diretamente em muitas 

políticas e ações estratégicas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde 

(MS), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Câmara 

Interministerial de Segurança alimentar e Nutricional (CAISAN), 

Ministério da Justiça (MJ) e Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (CONSEA). Além de gerar impactos para atividades 

realizadas por outros órgãos envolvidos na regulamentação de alimentos 

e nas tratativas de comércio internacional sobre barreiras técnicas, como 

o MAPA, MDIC, MRE e Inmetro. 

O interesse do CONSEA no tema já vem de 2013, quando 

recomendou à Anvisa que priorizasse os processos regulatórios de 

rotulagem de alimentos com a participação da sociedade civil, academia 

e governo, com vistas a melhorar as condições de saúde da população 

(ANVISA, 2018, p. 56.). 

Desta forma, o Grupo de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional 

contou com a presença de representantes de órgãos da Administração 

Pública que poderiam ter suas ações impactadas direta ou indiretamente 

pela revisão da legislação (ANVISA, 2018, p. 56), e resultou no modelo 

proposto pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 

(CAISAN), de acordo com o modelo de perfil nutricional da Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS)51 e o chileno:  

                                                        
51 http://mds.gov.br/caisan-mds 
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Figura 11: Selo de advertência frontal sugerido pelos órgãos da 

administração pública 

 
Recentemente, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) apresentou 

recomendação favorável ao modelo de rotulagem nutricional frontal 

proposto por IDEC e UFPR, abordado a seguir, por estar mais adequado 

aos objetivos dos direitos à saúde, informação e alimentação adequada e 

saudável52.  

Além disso, o MS informou à Anvisa que está realizando uma 

pesquisa qualitativa, em colaboração com o NUPPRE/UFSC (Núcleo de 

Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições/Universidade Federal de 

Santa Catarina), para avaliar a percepção dos consumidores sobre os 

diferentes modelos de rotulagem nutricional frontal e dos perfis 

nutricionais em discussão, resultados que devem ser considerados 

posteriormente e apresentados à Anvisa durante a tomada pública de 

subsídios (ANVISA, 2018, p. 57). 

A OPAS tem promovido o engajamento dos países das Américas 

na regulamentação da rotulagem nutricional frontal e defendido a 

aplicação de alerta no painel frontal das embalagens como a melhor 

alternativa regulatória. A Organização participou do GT e apresentou à 

Anvisa recomendações para a melhoria da rotulagem nutricional que 

envolvem o uso de um alerta similar ao utilizado pelo Chile, visando a 

informar o consumidor sobre alto conteúdo de açúcares, gorduras, 

gorduras saturadas, gorduras trans e sódio, além da presença de 

edulcorantes (ANVISA, 2018, p. 62). 

 
4) Organizações da Sociedade Civil 

  

                                                        
52 http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes/2018/Reco012.pdf 
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Neste grupo de atores, serão envolvidos os consumidores e a 

academia, que no relatório são tratados de forma isolada, porquanto a 

academia e os consumidores não apresentaram proposta ou participaram 

de forma ativa no GT, mas foram representados pelas organizações da 

sociedade civil. 

Os consumidores constituem o principal grupo afetado pelo 

problema regulatório. Em determinados casos, as informações 

nutricionais sequer estão disponíveis como, por exemplo, nos serviços de 

alimentação ou no comércio eletrônico. Em outras situações, a rotulagem 

nutricional pode induzir o consumidor ao equívoco quanto à qualidade 

nutricional do produto, o que prejudica sua capacidade de realizar 

escolhas alimentares bem informadas e que estejam alinhadas aos seus 

interesses de saúde (ANVISA, 2018, p. 50). 

No Grupo de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional, estiveram 

presentes o IDEC e a PROTESTE (Associação Brasileira de Defesa do 

Consumidor), como representantes dos consumidores, o Conselho 

Federal de Nutricionistas (CFN), na área dos profissionais de nutrição, e 

a Abrasco, na área da Saúde Coletiva. Em parceria com a UFPR, o IDEC 

apresentou uma proposta de selo de advertência frontal (ANVISA, 2018, 

p. 58) similar ao Chileno, mas com características mais adequadas ao 

público brasileiro: 

Figura 12: Modelo de selo de rotulagem frontal sugerido pelo 

IDEC e UFPR 

 
O modelo apresenta, na rotulagem frontal, alertas na forma de 

triângulos de cor preta, que informam sobre teores elevados de açúcar, 

sódio, gordura, gordura saturada, gordura trans e adoçante (edulcorante), 

com fundo branco.  

A proposta sugere também alterações na lista de ingredientes e na 

tabela de informação nutricional, além de destacar em amarelo os 

componentes em excesso na tabela nutricional localizada nos painéis 
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secundários (laterais ou traseiros). É proposto também incluir frase de 

advertência em relação ao uso moderado de ingredientes culinários. 

Figura 13: alterações na lista de ingredientes e na tabela de 

informação nutricional sugerido pelo IDEC 

 
Fonte: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+Nutr

icional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03 

 

Convém apontar, ainda, que as propostas apresentadas pelo IDEC 

e UFPR têm sido amplamente divulgadas nos meios de comunicação, por 

meio da campanha “Rotulagem Adequada Já!53”, com apoio formal da 

Aliança para Alimentação Adequada e Saudável e de organizações da 

sociedade civil, conselhos de classe profissional da área de saúde, 

pesquisadores e movimentos sociais (ANVISA, 2018, p. 60). 

O papel da Academia também é fundamental no processo, 

especialmente com a contribuição de pesquisas científicas que auxiliam 

na identificação de problemas e alternativas regulatórias. O envolvimento 

do NUPPRE/UFSC e da UFPR no GT, segundo a Anvisa (2018, p. 62), 

foi essencial para garantir que o diagnóstico do problema regulatório 

fosse embasado de forma científica. Outras universidades também têm 

trabalhado em parceria com outros atores e recentemente, a UnB e o 

Centro Nacional de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial de Alimentos 

tiveram seus projetos de pesquisa selecionados na Chamada 

CNPq/Anvisa nº 17/2017, com o objetivo de avaliar os efeitos de 

diferentes modelos de rotulagem nutricional frontal na população 

brasileira (ANVISA, p. 62). 

                                                        
53 https://alimentacaosaudavel.org.br/campanhas/rotulagem/ 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Rotulagem+Nutricional.pdf/4d540957-2a21-460a-9275-235deb3cde03
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Neste sentido, em setembro de 2017 foi publicado um 

posicionamento54 de apoio a esta proposta de rotulagem nutricional 

frontal, assinada por diversos institutos e grupos de pesquisa que 

trabalham em prol dos direitos dos consumidores e na garantia da saúde, 

conforme o anexo II. 

 

4.3.2 Selo de advertência X modelo semafórico 

 

Na pesquisa sobre os argumentos dos atores envolvidos, resta 

evidente que o debate sobre a rotulagem no Brasil é essencialmente 

político e não meramente jurídico, o que direcionaria o estudo a muitos 

vieses além desta pesquisa. 

Ainda assim, de acordo com as evidências científicas apresentadas, 

constata-se que a rotulagem no painel frontal por meio do front of package 
labeling (FOP) ajuda a melhorar a compreensão da informação por parte 

dos consumidores. Ademais, todos os estudos apresentados no relatório 

da ANVISA (2018, p. 120) demonstram que ambos os modelos de 

rotulagem nutricional frontal foram bem avaliados, portanto tanto o 

semáforo nutricional quanto os alertas podem ser bem aceitos pela 

população brasileira.  

Outro ponto apresentado pelo relatório é que Grunert e Wills 

(2007) observaram que os consumidores tendem a responder 

positivamente os questionamentos relativos ao entendimento da 

rotulagem, independente do modelo apresentado, portanto, não há 

evidências de que a preferência alegada seja um indicativo do maior 

potencial de o modelo ser compreendido e utilizado, porque os estudos 

experimentais indicam que o entendimento real da rotulagem nutricional 

geralmente é menor do que relatado. 

Enquanto o principal argumento dos atores relacionados ao setor 

produtivo é a liberdade de escolha e o rombo financeiro que a redução na 

venda desses alimentos poderia causar, os atores voltados à proteção dos 

consumidores visam à promoção da saúde. 

Dos dois principais formatos de rotulagem nutricional frontal em 

discussão, os modelos semafóricos passam ao consumidor a sensação de 

que qualquer alimento pode ser tanto positivo quanto negativo para a 

saúde, podendo induzí-lo a erro a respeito da natureza, características, 

                                                        
54https://www.ufrgs.br/prevencaoufrgs/wp-

content/uploads/2017/09/PosicionamentoRotulagemNutricional_assinaturas_08

set17.pdf 
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qualidade, quantidade, propriedades do produto, podendo enquadrar-se 

na possibilidade de informação enganosa (art. 37, § 1°, CDC). 

Já o selo de advertência frontal, ao enfocar aspectos específicos, 

em destaque em relação ao rótulo, resta mais adequado à implementação 

porque vai ao encontro com o preconizado pelo CDC (arts. 30 e 31) como 

informação suficientemente precisa, correta, clara, ostensiva, que deixa 

evidente os riscos que o produto pode apresentar à saúde e segurança dos 

consumidores, cumprindo com o objetivo maior da rotulagem nutricional. 

Assim, a efetivação dos direitos básicos dos consumidores como vida, 

saúde e segurança, além do DHAA e a SAN fica muito mais próxima de 

se efetivar. 

Em conjunto com políticas públicas que visem instrumentar os 

consumidores, educando-os para o consumo, o selo de advertência frontal 

é considerado a melhor opção, afinal, se os alimentos produzidos e 

comercializados não são bons para a saúde, é direito do consumidor saber, 

independente da hipótese do rombo financeiro. Esse tipo de iniciativa 

pode inclusive, conforme visualizou-se no caso chileno, forçar a indústria 

para o desenvolvimento de produtos de melhor qualidade. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação teve como objetivo investigar as 

modificações da rotulagem nutricional de ultraprocessados, com ênfase 

no modelo de advertência frontal, como forma de efetivação do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e dos direitos básicos dos 

consumidores, com vistas à gestão dos riscos alimentares decorrentes de 

Doenças Crônicas não Transmissíveis.  

Tendo em vista que a legislação sobre rotulagem de alimentos é 

dinâmica e que seu estudo pode incorporar conhecimentos de diferentes 

áreas, desde as ciências sociais, às áreas da saúde e nutrição humana, a 

dissertação em questão foi desenvolvida de forma interdisciplinar. 

Deste modo, o primeiro capítulo teve como objetivo contextualizar 

o sistema moderno de alimentação, caracterizando a ascensão das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como riscos alimentares, 

partindo fundamentalmente dos referenciais teóricos da Sociedade do 

Hiperconsumo, do filósofo Gilles Lipovetsky, do Nutricionismo, de 

Gyorgy Scrinis e da Sociedade de Risco de Ulrich Beck, sociólogos. 

No segundo capítulo, analisaram-se os direitos básicos dos 

consumidores na alimentação sob a ótica do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA) e Segurança Alimentar (SAN). Do 

modo que o direito foi estudado como ferramenta de prevenção e 

pacificação social, assumindo, portanto, a sua característica regulativa ou 

regulatória. 

No terceiro, e último capítulo, objetivou-se compreender a 

rotulagem frontal de ultraprocessados como ferramenta para a efetivação 

dos direitos básicos dos consumidores a uma alimentação adequada e 

gestão dos riscos alimentares. 

As principais dificuldades encontradas se relacionam às fontes, 

especialmente no que concerne à América Latina e ao Mercosul, mesmo 

considerando a harmonização das legislações nacionais. Praticamente não 

foram encontradas pesquisas científicas tratando das legislações 

referentes à rotulagem na América Latina e Mercosul, ainda que a 

pesquisa tendo sido feita em inglês, espanhol e português, enquanto o 

mesmo tema apresentou muitos resultados relacionados à União 

Europeia. Além disso, a grande maioria das produções científicas 
encontradas tratando da legislação referente à rotulagem não foi 

produzida por acadêmicos do Direito, tampouco nos programas de 

Direito, mas nas áreas da saúde. 

As conclusões apresentadas de forma articulada abaixo buscam 

responder à questão de pesquisa: Que modificações devem ser 
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introduzidas na legislação referente à rotulagem nutricional frontal dos 

alimentos ultraprocessados para que ela cumpra as funções de efetivação 

dos direitos básicos dos consumidores e de gestão dos riscos alimentares 

decorrentes de Doenças Crônicas não Transmissíveis? 

1- Na sociedade atual, a alimentação perpassa, quase que 

obrigatoriamente, uma relação de consumo, regida, portanto, pelo CDC. 

A teoria do hiperconsumo nos trouxe à compreensão de que o consumo 

já não é mais uma simples forma de diferenciação social, mas um modo 

de sentir e aumentar as satisfações pessoais. Neste sentido, quando 

relacionado à teoria do nutricionismo, vê-se que o reducionismo alimentar 

oferece boa justificativa para o aumento no consumo de ultraprocessados, 

porquanto a maleabilidade de tais alimentos pode destacar ao consumidor 

muitas características vistas como “positivas”, o que os alimentos in 
natura não oferecem pela falta de rotulagem e de publicidade, além de 

fatores como a praticidade e o custo. 

2- Esse aumento no consumo de ultraprocessados expõem os 

consumidores aos riscos alimentares decorrentes das DCNT, que são 

caracterizados como riscos da alta modernidade de acordo com a teoria 

da Sociedade de Risco, ou seja, intergeracionais, transfronteiriços e 

invisíveis, agravados pelos déficits informacionais relacionados à 

rotulagem. Neste sentido, não é simples a transposição pura dos direitos 

básicos do consumidor às relações de consumo alimentar, porquanto, 

como aponta a lógica do nutricionismo, os corpos e metabolismos não 

podem ser categorizados. Mesmo que a rotulagem de alimentos seja 

obrigatória no Brasil, podendo contribuir para a diminuição das DCNT, 

as pesquisas mostram que a falta de entendimento e compreensão são 

barreiras entre o consumidor e as informações nutricionais contidas nos 

rótulos de alimentos. 

3- Mesmo que o Brasil esteja avançado na legislação em relação ao 

Mercosul e à América Latina, ainda não oferece subsídios suficientes para 

que os consumidores possam ter esclarecimento suficiente sobre o que 

estão consumindo. Neste sentido, o atual modelo de rotulagem não 

garante a efetivação do DHAA e dos direitos básicos do consumidor, 

principalmente porque as RDCs estudadas não estabelecem a forma como 

a informação deve ser repassada e não se preocupam com a apresentação 

da informação. A fragilidade de tais critérios permite a veiculação das 
informações nutricionais complementares em alimentos com baixa 

qualidade nutricional, gerando situações enganosas que dificultam as 

escolhas dos consumidores. Além disso, a voluntariedade da rotulagem 

nutricional frontal reduz a efetividade regulatória porquanto a veiculação 

pode ser feita apenas em produtos com composição mais favorável, além 
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de permitir que produtos similares sejam rotulados de forma diferente, 

servindo mais como publicidade que como informação. 

4- Dos dois principais formatos de apresentação em discussão, os 

modelos semafóricos vêm de um ideal de que qualquer alimento pode ser 

positivo para a saúde, enquanto o selo de advertência frontal enfoca 

aspectos específicos como forma de alerta. Neste sentido, enquanto o 

principal argumento dos atores relacionados ao setor produtivo é a 

liberdade de escolha e o rombo financeiro, os atores voltados à proteção 

dos consumidores visam a promoção da saúde.  

5- Assim, de acordo com as evidências científicas apresentadas, 

considera-se que a rotulagem no painel principal por meio do front of 

package labeling (FOP), no modelo de selo de advertência, ajuda a 

melhorar a compreensão pelos consumidores, ao permitir uma 

compreensão rápida e correta sobre nutrientes dos alimentos, ainda que 

não cumpra a função de educação ao consumo, como os modelos 

semafóricos. Pesquisas apresentadas mostraram que a rotulagem 

nutricional frontal é vista com mais frequência do que a tabela nutricional 

porque permite que a informação seja consultada sem que o produto seja 

retirado da prateleira. 

6- Por fim, com o desenvolvimento do estudo, especialmente em vista 

do exemplo chileno, podemos afirmar que a rotulagem por si só não tem 

força suficiente para reverter o atual cenário de DCNT, é necessário que 

se adotem políticas públicas mais eficientes na promoção da saúde e na 

conscientização dos consumidores, visando instrumentalizar o 

consumidor para que possa exercer a vigilância sobre o que compra e 

consome. 

Conforme demonstrou-se, o arcabouço legal existente não 

assegura o direito do consumidor a escolhas alimentares mais adequadas 

à sua saúde, ou estilo de vida, necessita de vigilância permanente. Sugere-

se, então, além do repensar de tais políticas públicas, a obrigatoriedade da 

rotulagem nutricional frontal, além da inserção no CDC de uma seção 

específica sobre os direitos nas relações de consumo alimentar e a 

produção de conteúdo científico acerca da temática, de forma 

interdisciplinar.  

Ao final da presente pesquisa, ficam como sugestões de tópicos 

para orientar estudos futuros pautas como a incidência de alergias 
alimentares, a valorização de grãos integrais na alimentação, a definição 

de alimentos funcionais, o estudo da jurisprudência dos tribunais, os 

estudos de direito comparado além da responsabilidade civil voltada aos 

riscos de DCNT. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Marcos regulatórios de rotulagem no Brasil 

Normativa Tema 

RDC nº 340, de 13 de 

dezembro de 2002 

prevenir a população de riscos associados ao 

consumo de alimentos que contenham o 

aditivo INS 102 corante tartrazina (amarelo 

FDeC No. 5, Food Yellow 4, Acid Yellow 

23) 

RDC nº 54, de 12 de 

novembro de 2012 

 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico sobre 

Informação Nutricional Complementar. 

Revoga-se a Portaria SVS/MS n. 27, de 13 

de janeiro de 1998 

RDC n° 3, de 4 de 

fevereiro de 2013 

 

Dispõe sobre modificações na composição 

de alimentos padronizados para uso de 

Informação Nutricional Complementar. 

RDC n° 26 de 02 de 

julho de 2015 

 

Dispõe sobre os requisitos para rotulagem 

obrigatória dos principais alimentos que 

causam alergias alimentares. 

Lei nº 10.674, de 16 de 

maio de 2003 

 

Obriga a que os produtos alimentícios 

comercializados informem sobre a presença 

de glúten, como medida preventiva e de 

controle da doença celíaca. 

RDC nº 259, de 20 de 

setembro de 2002 

Aprova o Regulamento Técnico sobre 

Rotulagem de Alimentos Embalados 

 

RDC nº 123, de 13 de 

maio de 2004 

 

Altera o subitem 3.3. do Anexo da RDC nº 

259, de 20 de setembro de 2002. 

 

Portaria Inmetro nº 157, 

de 19 de agosto de 2002 

Aprova o Regulamento Técnico 

Metrológico estabelecendo a forma de 

expressar o conteúdo líquido a ser utilizado 

nos produtos pré-medidos. 

RDC n° 360, de 23 de 

dezembro de 2003 

 

Aprovar o Regulamento Técnico sobre 

Rotulagem Nutricional de Alimentos 

Embalados, tornando obrigatória a 

rotulagem nutricional 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27044
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27044
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28921
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28921
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28971
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28971
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29371
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29371
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26993
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26993
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27412
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27412
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26993
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26993
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27327
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27327
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RDC nº 359, de 23 de 

dezembro de 2003 

Aprovar o Regulamento Técnico de 

Porções de Alimentos Embalados para Fins 

de Rotulagem Nutricional 

RDC nº 163, de 17 de 

agosto de 2006 

 

Aprovar o documento sobre 

Rotulagem Nutricional de Alimentos 

Embalados (Complementação das 

Resoluções-RDC nº 359 e RDC nº. 360, de 

23 de dezembro de 2003), que consta como 

Anexo da presente Resolução. 

RDC nº 31, de 5 de 

junho de 2012 

 

Incorpora ao ordenamento jurídico 

nacional a Resolução GMC MERCOSUL 

nº40/2011, que dispõe sobre “Rotulagem 

Nutricional de Bebidas Não Alcoólicas 

Comercializadas em Embalagens 

Retornáveis”, e dá outras providências. 

Portaria nº 470, de 24 de 

novembro de 1999 

 

Define que o rótulo a ser utilizado no 

envasamento de água mineral e potável de 

mesa deverá ser aprovado pelo 

Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM, a requerimento do 

interessado, após a publicação, no Diário 

Oficial da União, da respectiva portaria de 

concessão de lavra. 

Decreto nº 4680, de 24 

de abril de 2003 

 

Regulamenta o direito à informação, 

assegurado pela Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, quanto aos alimentos e 

ingredientes alimentares destinados ao 

consumo humano ou animal que contenham 

ou sejam produzidos a partir de organismos 

geneticamente modificados, sem prejuízo do 

cumprimento das demais normas aplicáveis. 

Portaria nº 2658, de 22 

de dezembro de 2003 

Regulamento para o emprego do 

símbolo transgênico. 

Instrução Normativa nº 

1, de 01 de abril de 

2004 

 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem de 

Alimentos e Ingredientes Alimentares que 

contenham ou sejam produzidos a partir de 

Organismos Geneticamente Modificados. 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27323
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27323
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27778
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27778
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28870
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28870
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/mme_gm/1999/prt0470_24_11_1999.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/mme_gm/1999/prt0470_24_11_1999.html
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f938f70047457fd28b9edf3fbc4c6735/DECRETO_4680.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f938f70047457fd28b9edf3fbc4c6735/DECRETO_4680.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://portal.anvisa.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2003/portaria-2658-22-dezembro-2003-498138-norma-mj.html
http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2003/portaria-2658-22-dezembro-2003-498138-norma-mj.html
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RDC nº 13, de 2 de 

janeiro de 2001 

 

Aprova o Regulamento Técnico para 

Instruções de Uso, Preparo e Conservação 

na Rotulagem de Carne de Aves e Seus 

Miúdos Crus, Resfriados ou Congelados. 

(Prorrogada pela RDC nº 39/2002). 

  

RDC n° 35, de 17 de 

junho de 2009 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instruções de conservação e consumo na 

rotulagem de ovos e dá outras providências. 

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-

autorizacoes/alimentos/produtos/rotulagem 

 

ANEXO II- apoiadores do modelo de rotulagem do IDEC 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) ACT 

Promoção da Saúde ANDI - Comunicação e Direitos Associação 

Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (Abrasco) Associação Brasileira de Telemedicina e 

Telessaúde (ABTms) Associação Brasileira para a Promoção da 

Alimentação Saudável e Sustentável (ABPASS) Associação de 

Diabetes Juvenil (ADJ) Centro de Estudos e Promoção da Agricultura 

de Grupo (Cepagro) Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 

Fundação do Câncer Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa em 

Alimentação e Saúde do Escolar da Universidade Federal Fluminense 

(GEPASE/UFF) Grupo de Estudos em Segurança Alimentar e 

Nutricional Prof. Pedro Kitoko (GESAN) Laboratório de Dietética 

Experimental da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Laboratório de Epidemiologia Nutricional da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) Laboratório de Segurança Alimentar e 

Nutricional e Políticas Públicas do Instituto Saúde e Sociedade da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Movimento pela Saúde 

dos Povos (MSP) - Brasil Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção 

de Refeições da Universidade Federal de Santa Catarina 

(NUPPRE/UFSC) Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças 

Crônicas na Infância da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26657
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26657
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26865
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28408
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28408
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Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Observatório de Políticas de 

Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília 

(OPSAN/UnB) Programa Academia da Cidade Recife/PE - Polo 

Experimental da Universidade de Pernambuco (UPE) Rede Brasileira 

Infância e Consumo (Rebrinc) Rede Internacional em Defesa do 

Direito de Amamentar (IBFAN Brasil) Rede NUTRItodos Sociedade 

Brasileira de Design da Informação (SBDI) Sociedade Brasileira de 

Hipertensão (SBH) 

 


