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RESUMO 
 

A preferência por alimentos práticos e de rápido preparo e/ou consumo vem sendo priorizada 

ao longo dos anos, em vez de alimentos minimamente processados que muitas vezes são 

deixados de lado devido à rotina acelerada. Dessa forma, a rotulagem nutricional nas 

embalagens dos alimentos surgiu com o intuito de trazer mais informações aos consumidores, 

como validade, ingredientes, dentre outros. O objetivo do presente estudo foi analisar a 

importância da rotulagem nutricional em um alimento e as perspectivas que a nova legislação 

de rotulagem nutricional (representada pela Resolução – RDC n° 429/2020 e Instrução 

Normativa n° 75/2020) irá trazer tanto para consumidores como para indústrias.  A fim de 

obter informações sobre os hábitos da população do Ceará, maioria residente em Fortaleza, e 

averiguar seus conhecimentos e interpretações em relação aos rótulos nutricionais presentes 

em embalagens, foi realizado um levantamento pelo Google Formulários, no qual foram 

criadas 16 perguntas. Inicialmente foram coletados dados socioeconômicos, e, em seguida, 

questões sobre conhecimento, dúvidas e sugestões da rotulagem atual e da nova legislação, 

todas precedidas por um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e 295 respostas 

totais foram obtidas. Foi realizada também uma entrevista via Google Meet com 3 empresas, 

que foram caracterizadas por A (empresa do ramo de água de coco), B (empresa do ramo de 

biscoitos) e C (empresa do ramo de fécula) para tomar conhecimento de suas perspectivas em 

relação à nova legislação nutricional. Os resultados do formulário apontam que existe um 

conhecimento básico sobre rotulagem nutricional e 99,3% dos participantes veem a 

importância disso em uma embalagem, mas somente 68,0% realizam a leitura e 47,8% 

afirmam que possuem dúvidas em relação à interpretação do conteúdo presente em um rótulo. 

63,7% dizem que não sentem falta de nada do rótulo, todavia ao apresentar a nova rotulagem 

nutricional e o que iria mudar, 99,0% concordaram que iria trazer mais clareza e melhorias. 

Dentre os itens que os consumidores possuem mais dúvidas estão: a interpretação do rótulo 

nutricional, entender a quantidade por porção e a quantidade de cada ingrediente. Nas 

entrevistas com as indústrias, as responsáveis técnicas das empresas A e B iniciaram um 

trabalho de reformulação para diminuir o impacto nas vendas. A empresa C está confiante que 

terá seu produto como destaque no mercado, devido à lista de ingredientes limpa. É notória a 

necessidade da expansão de conhecimentos para que a população consiga fazer cada vez 

escolhas mais saudáveis, como produtos in natura e minimente processados. 

 

Palavras-chave: rotulagem nutricional; nova legislação; perspectivas.  



 

ABSTRACT 

 
The preference for fast food has been prioritized over the years, instead of minimally processed 

foods that are often left aside due to the accelerated routine. In this way, nutritional labeling 

on food packaging came up in order to bring more information to consumers, such as 

expiration date, ingredients, among others. The aim of the work was to evaluate the importance 

of the nutrition labeling and the perspectives which the new legislation of nutrition labeling 

nutritional (represented by Resolution – RDC n° 429/2020 and Normative Instruction n° 

75/2020) will bring to consumers and industry.  In order to get information about the habits of 

the population of Ceará, most of them residing in Fortaleza, and to ascertain their knowledge 

and interpretations regarding the nutritional labels present on packaging, a survey was carried 

out using Google Forms, in which 16 questions were created. At the first moment, 

socioeconomic data were collected. Then, questions about knowledge, doubts and suggestions 

regarding the current labeling and the new legislation were made, all preceded by a Free and 

Informed Consent Term – FICT and 295 total responses were obtained. An interview via 

Google Meet with 3 companies was carried out. They were characterized by A (coconut water 

company), B (cookie company) and C (starch company) to get information about their 

perspectives in relation to the new nutritional legislation. The results from the form pointed 

that there is a basic knowledge regarding nutritional labeling and 99.3% of the participants 

recognize its importance in a package, but only 68.0% read it and 47.8% say they have doubts 

about the interpretation of the content present in a label. 63.7% say they don't miss anything 

on the label, however when introducing the new nutrition label and what it would change, 

99.0% agreed it would bring more clarity and improvements. Among the items that consumers 

have the most doubts are the interpretation of the nutrition label, understanding the amount 

per serving and the amount of each ingredient. Regarding the interviews with the industries, 

the Technical Managers of companies A and B started a reformulation work to lower the 

impact on sales. Company C is confident that its product will be highlighted in the market, due 

to the clean ingredients list. There is a clear need to expand knowledge so that the population 

can make cleaner and healthier choices, such as raw natural and minimally processed. 

 

Keywords: nutrition labeling; new legislation; perspectives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil e demais países, o consumo alimentar sofre influências ao longo dos anos 

por causa de diversos fatores, tais como renda, urbanização e demanda. É comum ver alimentos 

ricos em açúcares, sódio e gordura – mais conhecidos como produtos pré-preparados ou prontos 

para consumo – devido à ausência das mulheres em casa e por sua crescente presença no 

mercado de trabalho, o que possibilitou uma grande variedade e quantidade de produtos.  

Ademais, o tempo se tornou cada vez mais corrido na vida das pessoas em virtude das diversas 

atividades a serem realizadas no seu dia a dia, aumentando assim a busca por refeições práticas 

e rápidas em vez de alimentos in natura ou minimamente processados. 

Dessa forma, surgiu a rotulagem nutricional que é definida como toda imagem, 

figura, legenda, matéria descrita, impressão e colagem impressa segundo a Agência de 

Vigilância Sanitária- ANVISA (BRASIL,2002), com o intuito de informar aos clientes acerca 

da origem do produto, os ingredientes presentes e o prazo de validade. Com a chegada do 

marketing, a competitividade entre as empresas e as marcas gerou a necessidade da criação de 

regulamentos técnicos para trazer uma maior facilidade ao realizar escolhas, além de evitar 

equívocos através de requisitos mínimos e obrigatórios em um rótulo alimentar (FERREIRA; 

LANFER MARQUEZ, 2007).  

Outrossim, houve um aumento do número de regulamentos técnicos e de 

detalhamento de informações. Todavia, segundo pesquisas, ainda existe um grande desafio 

devido à falta de conhecimento e interpretação de rótulos de alimentos, em especial no público 

de baixa escolaridade (MEIJER et al., 2021;  PINHEIRO et al., 2011). 

No cenário mundial, muitos países adotaram a rotulagem nutricional frontal como 

um complemento à tabela nutricional, com o intuito de propagar hábitos mais saudáveis à 

população. Internacionalmente, os modelos frontais mais utilizados são o de advertência (alerta 

por uso de símbolos octógono ou triângulo) e semáforo nutricional (sinalizado por cores 

amarela ou vermelho), os quais auxiliam a informar ao consumidor que aquele produto possui 

alto teor de sódio, açúcar e gordura, seja um deles, ou dois, ou três. Essa iniciativa veio com o 

intuito de reduzir as doenças crônicas que muitas vezes são causadas pelo excesso do consumo 

dessas substâncias (GONÇALVES et al., 2022). 

No Brasil, houve a mudança nas legislações da Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC n° 429/2020 e Instrução Normativa – IN n° 75/2020, e uma delas foi no modelo de 

rotulagem frontal, onde será usado o símbolo de uma lupa, com o mesmo intuito de indicar uma 

alta quantidade de algum dos três nutrientes já citados acima. A nova legislação trará consigo 



15 
 

uma maior clareza do produto, possibilitando ao consumidor um maior entendimento dos 

nutrientes pertencentes. Segundo Cavada et al. (2012), é imprescindível a educação nutricional 

da população para escolhas melhores e mais saudáveis, e a interpretação de rótulos e hábitos de 

leitura antes de adicionar o produto ao seu carrinho de compras tem papel importante nessa 

missão. 

Diante disso, o objetivo desta revisão bibliográfica foi buscar entender o 

conhecimento e a interpretação dos consumidores acerca da rotulagem nutricional, além de 

possíveis dúvidas, sugestões e expectativas dos consumidores e indústrias frente à nova 

legislação de rotulagem nutricional que entrará em vigor a partir de 9 de outubro de 2022. 
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 2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Realizar um levantamento de dados socioeconômicos e de conhecimento e 

interpretação acerca dos rótulos nutricionais em embalagens de produtos alimentícios, além de 

dados sobre a expectativa das indústrias frente à nova legislação de rotulagem nutricional. 

  

2.2 Objetivos específicos 

  

a) Coletar dados socioeconômicos dos consumidores cearenses, como local de 
residência, regional, sexo, faixa etária e escolaridade, para que seja possível 
contextualizar as respostas dos participantes; 

b) Coletar dados de conhecimento, interpretação e visão frente à nova legislação 
de rotulagem nutricional; 

c) Avaliar dados sobre dúvidas e interesse sobre a leitura de rótulos em 
embalagens e verificar a veracidade desses dados; 

d) Apresentar dados sobre a expectativa e adaptação das indústrias frente à nova 
rotulagem nutricional: mudanças já realizadas e as expectativas de vendas com 
as mudanças nos rótulos; 

a) Analisar os dados coletados para que se possa verificar a importância da nova 

legislação de rotulagem nutricional. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Importância da Rotulagem Nutricional 

      

Barros et al. (2020), afirma que a rotulagem nutricional de um alimento é definida 

como a descrição de informação acerca das propriedades nutricionais do produto, que 

compreende desde o valor energético até os principais nutrientes, especificando as quantidades, 

a qualidade do produto e a composição correta. A linguagem de informação deve ser clara e os 

riscos também devem ser informados. 

O item 3 do artigo 6º da Lei 8087/1990 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor) reafirma que na rotulagem de alimentos tem-se acesso a informações como: 

características nutricionais, composição, quantidade, qualidade e até riscos que os produtos 

podem apresentar (BRASIL, 1990). 

Os rótulos possuem como principal objetivo conectar o consumidor à marca através 

das informações inseridas sobre a segurança alimentar e a qualidade do alimento, ou seja, a 

identificação visual irá estimular a compra do produto. Quando somado à qualidade, o 

consumidor é fidelizado (MEIJER et al., 2021). Esses dois pilares podem ser considerados 

como o maior veículo de venda de um alimento. 

Souza et al. (2018), afirma que os alimentos são escolhidos para consumo por: 

campanhas de marketing que a indústria realiza, condições socioeconômicas, hábitos 

alimentares e, em especial, informações contidas no rótulo, que devem estar em conformidade 

às legislações vigentes. Dessa forma, avaliações constantes são exigidas por parte da empresa. 

Portanto, o rótulo nutricional vem desempenhando cada vez mais o seu papel 

informativo para o consumidor e, em conjunto com o Guia Alimentar, projeto lançado pelo 

Ministério da Saúde (OMS), apoia e incentiva o consumo e práticas alimentares mais saudáveis 

pela população.  

 
3.1.1 Fast Food e Guia Alimentar 
 

É nítido a tendência de mudança de cenário no consumo alimentar, em que as 

pessoas buscam mais praticidade na hora de se alimentar. Todavia, o prático, em sua maioria, 

corresponde a biscoitos, snacks, salgadinhos, refrigerantes, sucos de caixinha... Esses 

alimentos, em sua maioria ultraprocessados, possuem altos teores de açúcar, sódio e gorduras.  

Quando consumidos em excesso, prejudicam a saúde do consumidor.  
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Ao se referir a produtos ultraprocessados, há um destaque para as redes de fast food 

em constante crescimento. Um estudo realizado pelo Euromotion, entre os anos 2000 e 2013 

mostrou o consumo per capta anual da América Latina em 13 países, como representado na 

Figura 1 (SILVA et al., 2019): 

 

    Figura 1 – Compra anual per capita de fast food entre os anos 2000 e 2013 

 
    Fonte: OPAS (2018). 

 

Os países da américa latina aumentaram o seu rendimento em 38,9% no período de 

referência, de 13,6 para 18,9. Todos os países, exceto a Argentina, tiveram aumento no mercado 

de fast food. Por outro lado, o país que apresentou maior diferença significativa foi o Peru, 

apresentando um aumento de 265% e ocupando a primeira posição do ranking de venda per 

capita. Anteriormente a posição era ocupada pelo Brasil. A Bolívia cresceu bastante no período, 

inclusive com crescimento percentual superior ao Peru (275%), porém possui o menor consumo 

individual de fast food com vendas até 10 vezes inferior a Brasil e Peru, que se destacaram 

como maiores consumidores, segundo a OPAS. Apesar disso, países como Canadá e Estados 

Unidos seguem na frente (MAGALHÃES, 2019). 



19 
 

Em 2014, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 

54% – mais da metade – da população adulta apresentava sobrepeso. Em relação às crianças, 

7% das menores de 5 anos já apresentavam o quadro e, de maneira geral, 20% da população já 

apresentava um alto grau de obesidade.  

A OMS realizou um comparativo entre a América Latina e Caribe e o mundo, sobre 

a prevalência de sobrepeso e obesidade entre as crianças menores de 5 anos (Figura 2). 

 

Figura 2 – Porcentagem de prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças menores de 5 

anos entre 1990 e 2015: a) América Latina e Caribe (ALC); b) Mundo 

 
Fonte: FAO (2018).  

 

 Magalhães (2019) observou em seus estudos entre os países americanos que são 

necessárias ações voltadas para o combate ao sobrepeso, pois além do público adulto, essa 

condição se estendeu a crianças e adolescentes e tornou-se um fator ainda mais preocupante. 

No mesmo ano, o “Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e 

Adolescentes” foi aprovado pelos integrantes da Organização Pan-Americana da Saúde – 

OPAS com o intuito de combater os crescentes níveis de obesidade e consequentemente, os 

efeitos causados na saúde humana. Para melhoras os resultados, a organização informavam aos 

membros sobre medidas de execução para políticas de conscientização alimentar, em especial 

na faixa etária de 0 a 19 anos (OPAS, 2014).  

Além disso, foi criado também o Guia Alimentar, com o intuito de informar a 

população sobre os alimentos ultraprocessados ao detalhar o grau de processamento dos 

alimentos e como podem interferir na saúde humana. Os alimentos in natura e minimamente 

processados que devem ser ingeridos com frequência em uma dieta. Os alimentos 

ultraprocessados, além de alto teor de componentes desfavoráveis, são praticamente escassos 

de micronutrientes e fibras alimentares (SANTOS et al., 2016; LOUZADA et al., 2015). 
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O Guia Alimentar para a população brasileira se baseia em 5 princípios para a sua 

elaboração (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p.24): 

 

a) Alimentação é mais que ingestão de nutrientes;  
b) Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo; 
c) Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar social e 

ambientalmente sustentável;  
d) Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias 

alimentares;  
e) Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares.  

 

Visando trazer um acesso mais fácil para a população, o Guia Alimentar enumera 

10 passos a seguir para garantir uma alimentação saudável e adequada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014, p. 125-128): 

 

a) Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação;  
b) Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e 

cozinhar alimentos e criar preparações culinárias;  
c) Limitar o consumo de alimentos processados;  
d) Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados;  
e) Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que 

possível, com companhia;  
f) Fazer compras em locais que oferecem variedades de alimentos in natura ou 

minimamente processados;  
g) Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;  
h) Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece;  
i) Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora;  
j) Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação 

veiculadas em propagandas comerciais. 
 

O Guia é uma fonte importante voltada para pessoas, agentes, educadores e políticos 

para provocar mudanças e ações na cultura alimentar. A visibilidade do Guia deve ser de grande 

importância para que as pessoas adotem um novo estilo de vida, comecem a entender o que 

estão ingerindo e procurarem fazer boas escolhas para si e para seu redor. A rotulagem 

nutricional torna-se um apoio para estas escolhas.  

 

3.2 Surgimento da rotulagem nutricional 

 

A primeira norma técnica de requisitos mínimos e obrigatórios voltada para 

rotulagem de alimentos no Brasil foi publicada em 1979, na qual constava informações 

necessárias para a embalagem, como: marca da empresa, ingredientes, nome do produto, país 

de origem, lista de ingredientes e conteúdo (FERREIRA; LANFER-MARQUEZ, 2007).  

Em 1999, a rotulagem nutricional para alimentos tornou-se obrigatória no Brasil. O 

processo teve início com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA em 
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26 de janeiro do mesmo ano. As Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) que tiveram maior 

ênfase e destaque em relação à rotulagem foram: a RDC n° 359/2003 (BRASIL, 2003a), que 

apresenta definições e estabelecimento de medidas e porções, como as medidas caseiras e suas 

correspondências em gramas ou mililitro, além de utensílios e aproximação de dimensões;  a 

resolução RDC 360/2003 (BRASIL, 2003b), que estabelece a obrigatoriedade da descrição do 

valor energético e da presença de outros ingredientes nos rótulos de industrializados; e a RDC 

nº 259/2002 (BRASIL, 2002), aplicada para todo e qualquer alimento comercializado, 

embalado na ausência do cliente e ofertado ao consumidor (SILVA et al., 2019). 

O regulamento técnico RDC n° 259/2002 determina os requisitos mínimos de 

rotulagem de alimentos em geral (BERTOLDO, 2022).  Todavia, a partir de 9 de outubro de 

2022, a rotulagem nutricional de alimentos no Brasil apresentará um novo modelo e trazendo 

novos requisitos obrigatórios. 

 

3.3 Nova rotulagem nutricional 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visando trazer uma maior facilidade 

na interpretação dos rótulos de produtos alimentícios, aprovou uma nova norma de rotulagem 

nutricional para alimentos em outubro de 2020. A nova norma apresenta mudanças na 

rotulagem frontal e na tabela nutricional, com base na RDC nº 429/2020 e na IN nº 75/2020. 

A medida entra em vigor a partir de outubro de 2022 para produtos novos. Todavia, 

as empresas possuem um prazo de um ano para promover mudanças de rótulos alimentícios de 

produtos já existentes. 

 

3.3.1 Rotulagem Frontal 

 

A rotulagem frontal é considerada a principal mudança na nova rotulagem, pois ela 

visa ajudar o consumidor através de uma informação mais clara, a fim de buscar melhores 

escolhas.  

Caso necessário, o produto deve conter um símbolo representado por uma lupa na 

parte frontal da embalagem, apresentando uma boa visibilidade. A lupa indica se o produto 

possui alto teor de nutrientes, como: gorduras saturadas, sódio e/ou açúcares adicionados, todos 

prejudiciais à saúde caso consumidos em excesso. 

O modelo da lupa deve ser seguido segundo a IN nº 75/2020:  
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          Figura 3 – Modelos com alto teor de somente um nutriente 

 
            Fonte:  Brasil (2020a). 

 

           Figura 4 – Modelos com alto teor de dois nutrientes 

 
              Fonte:  Brasil (2020a). 

 

            Figura 5 – Modelos com alto teor de três nutrientes 

 
               Fonte: Brasil (2020a). 

 

Segundo a ANVISA (2020), os dados de consumo da população brasileira foram 

considerados para a escolha desses três nutrientes. Dessa maneira, a nova rotulagem gera mais 

impacto à primeira vista dos consumidores, visto que as 3 substâncias são popularmente mais 

conhecidas. 

Além disso, foi estabelecido um limite para produtos alimentícios líquidos e 

sólidos, de forma a receberem ou não o indicativo de alto teor em algum destes nutrientes: 
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Quadro 1 – Limites para alimentos receberem o indicativo de alto teor em açúcares, gorduras 

e sódio 

Nutrientes Limites alimentos sólidos ou semissólidos Limite alimentos líquidos 

Açúcares 

adicionados 
Maior ou igual a 15 g por 100 g de alimento. 

Maior ou igual a 7,5 g por 

100ml do alimento. 

Gorduras 

saturadas 
Maior ou igual a 6 g por 100 g do alimento. 

Maior ou igual a 3 g por 

100ml do alimento 

Sódio 
Maior ou igual a 600 mg por 100 g do 

alimento. 

Maior ou igual a 300 mg 

por 100 ml do alimento 

Fonte: ANVISA (2020). 

 

Segundo a IN n° 75, o modelo de rotulagem frontal será vedado em alguns produtos. 

O anexo XVI apresenta quais produtos estão fora da obrigatoriedade (Quadro 2). Todavia, nos 

produtos contidos nos itens 1 a 6, passa a ser obrigatório a rotulagem nutricional frontal caso 

haja adição de açúcares ou valor nutricional significativo de gorduras saturadas ou de sódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Quadro 2 – Alimentos que serão vedados da rotulagem nutricional frontal 

Alimentos Vedados da rotulagem nutricional frontal 

1. 1 Frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais, nozes, castanhas, sementes e 

cogumelos 

2. 2 Farinhas 

3. 3 Carnes e pescados embalados, refrigerados ou congelados 

4. 4 Ovos 

5. 5 Leites fermentados 

6. 6 Queijos 

7. 7 Leites de todas as espécies de animais mamíferos. 

8. 8 Leite em pó 

9. 9 Azeite de oliva e outros óleos vegetais, prensados a frio ou refinados 

10. 10 Sal destinado ao consumo humano 

11. 11 Fórmulas infantis 

12. 12 Fórmulas para nutrição enteral 

13. 13 Alimentos para controle de peso 

14. 14 Suplementos alimentares 

15. 15 Bebidas alcoólicas 

16. 16 Produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial 

17. 17 Produtos destinados exclusivamente aos serviços de alimentação 

18. 18 Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia 

Fonte: Brasil (2020a). 

 

3.3.2 Tabela Nutricional 

 

A tabela nutricional de um alimento é obrigatória para produtos embalados na 

ausência do consumidor, e ela também passará por mudanças, a fim de ter uma maior 

visibilidade e entendimento em relação ao consumidor. 
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A primeira alteração será na cor da tabela nutricional, onde será obrigatório o fundo 

branco com letras pretas, o que evita contrastes de cores que possam vir a prejudicar a 

visualização da tabela. Foram estabelecidas, também, regras sobre a localização da tabela 

nutricional no rótulo, que agora deve ser colocada em local de fácil visualização e que não fique 

com deformação, como em locais de aberturas, com exceção de produtos pequenos.  

As informações que devem ser disponibilizadas também passaram por mudanças. 

Foi incluída a identificação de açúcares totais e adicionados, declaração de valor energético e 

nutricional por 100g (para alimentos) ou 100 ml (para líquidos), facilitando a comparação entre 

produtos, além do número de porções por embalagem como apresentado na figura 6, seguindo 

as regras de arredondamento e as formas de expressão contidas no Anexo VI da IN 75/2020 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Regras para arredondamento e expressão do número de porções na tabela 

nutricional  

Números de 

porções na 

embalagem 

Regras para arredondamento das porções Forma de 

expressão das 

porções 

Embalagens com 

3 ou mais porções 

inteiras 

Não se aplica Porções por 

embalagem: 

números inteiros 

Embalagens com 

mais de 2 porções 

não inteiras 

Quando a primeira casa decimal for menor que 

5, manter o número inteiro. Quando a primeira 

casa decimal for maior ou igual 5, arredondar o 

número inteiro para cima em 1 unidade 

Porções por 

embalagem: “Cerca 

de (números 

inteiros).” 

Fonte: BRASIL (2020a). 

 

 Em casos de embalagens múltiplas que tenham alimentos distintos e não requerem 

consumo em conjunto, as porções de cada produto deverão ser declaradas separadamente. A 

%VD (Valor Diário) deve ser declarada baseada nos valores de VDR (Valor Diário de 

Referência) e a porção do alimento também deve ser considerada, conforme pode ser observado 

na Figura 7. Quando não houver VDR definido, a informação deverá ser vazia e quando o 

número (quantidade) for insignificante, declara-se como zero. 
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 Outra mudança ocorreu em relação ao tamanho de letras e fonte. O tamanho 

mínimo será de 8 pontos (2,8 mm), podendo ser reduzido para 6 pontos (2,2 mm) em caso de 

painéis que não se encaixem no tamanho padrão. As fontes usadas poderão ser Arial ou 

Helvética. O espaçamento entre linhas também será necessário em casos que os caracteres 

encostem na barra. 

Ademais, houve mudanças também em relação à porcentagem de valores diários. 

A nova tabela agora terá que conter a frase “Percentual de valores diários fornecidos pela 

porção”. Na legislação vigente é utilizado o rodapé " Valores Diários com base em uma dieta 

de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 

suas necessidades energéticas” (Figuras 6 e 7). 

 

Figura 6 – Novos modelos de tabela nutricional vertical e horizontal 

  
 Fonte: Brasil (2020a). 

 

 Figura 7 – Modelo de tabela nutricional para produtos agregados 

 
  Fonte: Brasil (2020a). 
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3.3.3 Alegações Nutricionais 

 

A Alegação Nutricional refere-se a qualquer declaração que implique a relação 

entre um produto alimentício e suas propriedades nutricionais, tais quais sejam benéficas e que 

tenham associação com os nutrientes e calorias, ou seja: qualquer informação que cite um 

diferencial do alimento.  A utilização das alegações em um rótulo de alimento deve ser escrita 

em português, é regulada e voluntária (BRASIL, 2020b). 

Na nova rotulagem, as alegações nutricionais também passaram por mudanças. Não 

é permitido que seja feita uma alegação em um produto alimentício, no qual esteja rotulado 

como “alto em”, mesmo que sua versão anterior possua um teor menor, ou menor que produtos 

similares de outras empresas. Nos itens abaixo apresenta-se algumas obrigatoriedades 

estabelecidas pela RDC 429/2020 para o uso de alegações em produtos: 

 

a) Deve utilizar os termos autorizados pela IN n°75/2020 estabelecidos no anexo 

XIX conforme mostrado no Quadro 4. 

b) Deve atender os critérios de composição e rotulagem que são estabelecidos 

nos anexos XX e XXI da IN n°75/2020 

c) O alimento deve manter as propriedades nutricionais alegadas até o final da 

sua validade; 

 
Quadro 4 – Termos autorizados para alegações nutricionais em produtos 

Atributos nutricionais Termos autorizados para alegações nutricionais 

Baixo Baixo em…, pouco…, baixo teor de…, leve em… 

Muito Baixo muito baixo em… 

Não contém não contém…, livre de…, zero (0 ou 0%)..., sem…, isento de… 

Sem adição de sem adição de…zero adição de… sem…adicionado… 

Alto conteúdo alto conteúdo em…,  rico em…,  alto teor… 

Fonte fonte de…, com.., contém… 

Reduzido reduzido em…, menos…, menor teor de…, light em…, 

Aumentado aumentado em…, mais…, 

Fonte: Brasil (2020a).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Formulário on-line 

 

O formulário on-line foi elaborado na plataforma Google Formulários, com 16 

perguntas, divididas em 2 partes: a 1ª contendo os dados socioeconômicos e a 2ª o conhecimento 

acerca da leitura e entendimento dos Rótulos Nutricionais, em especial voltado para a nova 

rotulagem nutricional, precedidas por um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A). O cálculo amostral foi realizado na calculadora SurveyMonkey, considerando 

a população do estado do Ceará de 9,1 milhões de habitantes, erro amostral de 5% e nível de 

confiança de 90%, sendo necessário obter 273 respostas (IBGE, 2021).  

Para coleta de respostas no estado, foram utilizadas as mídias sociais Instagram e 

WhatsApp entre os meses de maio e junho de 2022, a fim de obter o maior número de respostas 

possíveis. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Universidade Federal do Ceará para 

garantir uma maior segurança dos dados. 

 

4.2 Entrevista Pessoal 

 

Foi realizada uma entrevista com três empresas, localizadas no Ceará, na área de 

produção de alimentos: água de coco, biscoitos e fécula, com o objetivo de obter informações 

sobre as expectativas com a nova rotulagem nutricional. Foram realizadas discussões com as 

empresas em maio de 2022. Para realização da entrevista foram feitas três perguntas para cada 

por meio do Google Meet (plataforma de videoconferências), facilitando a comunicação e o 

entendimento da situação de cada empresa. As perguntas realizadas foram: 

 

a) O que a empresa/ Você está sabendo sobre as mudanças da nova legislação de 

rotulagem nutricional?  

b) O que a empresa/ Você tem feito até então para se adequar à nova legislação de 

rotulagem nutricional?  

c) Acredita que a mudança da embalagem (rótulo) irá alterar as vendas dos seus 

produtos? Se sim, como? 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Perfil socioeconômico e dados de compreensão 

 

O número de respostas foi dividido em mesorregiões, sendo 295 respostas obtidas 

na pesquisa, onde 273 eram residentes do Ceará. Dentre elas, 227 residiam na cidade de 

Fortaleza, 26 na região Metropolitana de Fortaleza (Caucaia, Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, 

Pacajus etc.), 9 na região Norte (São Gonçalo do Amarante, Mulungu, Cascavel etc), 1 na região 

Noroeste (Sobral, Ipu, Viçosa etc), 1 na região Centro-Sul (Iguatu, Icó, Orós etc), 1 na região 

Sul (Crato, Juazeiro do norte, Brejo Santo etc ) e 1 na região do Sertão ( Nova Russas, Quixadá, 

Acopiara etc) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Mesorregiões dos participantes 

 
Fonte: Autora. 

 

Observou-se uma maior prevalência do sexo feminino nas respostas do formulário 

on-line, representando 66,2%, diferentemente de outro estudo analisado, no qual o público 

estava bem dividido (BERTOLDO, 2022). Em relação à faixa etária, a predominância foi de 

indivíduos jovens - adultos, de 21 a 40 anos, e que apresentavam, em sua maioria, nível de 

escolaridade superior incompleto, ou seja, cursaram ou estavam cursando alguma graduação 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Pesquisa sobre rotulagem nutricional. Variáveis: Gênero, Faixa etária e 

Escolaridade 

Variável Número Porcentagem 

Gênero 

Feminino 194 66,20% 

Masculino 99 33,80% 

Faixa etária 

Até 20 10 11,00% 

21 a 40 208 71,00% 

41 a 60 43 14,70% 

Mais que 54 32 3,40% 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 1 0,30% 

Ensino Médio 28 9,60% 

Ensino Superior incompleto 108 36,90% 

Ensino superior 60 20,50% 

Pós- graduação incompleta 40 13,70% 

Pós- graduação 56 19,10% 

 Fonte: Autora. 

 

Quando questionados sobre o costume de ir ao supermercado 95,9% dos 

participantes responderam sim e 99,3% afirmaram que acham importante a presença do rótulo 

no produto alimentício. Todavia, apenas 68,3% dos participantes possuem o costume de ler 

antes de adicionar ao carrinho e 47,8% possuem dúvidas na hora de ler um rótulo. Portanto, 

pode-se dizer que existe ainda uma parcela da população que não sabe sequer interpretar um 

rótulo nutricional de alimentos levando o consumidor muitas vezes a fazer escolhas não tão 

adequadas. 

Por outro lado, Gomes (2020) afirma em outro estudo que, na amostra realizada, a 

maioria se preocupa com as informações contidas nos rótulos nutricionais e que, aquelas 

pessoas que possuíam um maior nível de entendimento, acesso a mídias e maior tempo livre, 

davam uma maior importância. 

Além disso, foi questionado sobre a opinião em relação à falta de alguma 

informação nos rótulos nutricionais. 33,2%, a minoria, respondeu que sim e entre as principais 

faltas de informações que as pessoas sentem são: 
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a) Mais clareza nas informações e nos termos utilizados; 

b) Letras mais legíveis; 

c) Maior legibilidade da tabela; 

d) Descrição exata de açúcares e sua quantidade total; 

e) Presença de alergênicos de forma mais clara; 

f) Informar a origem e a presença de açúcares e gorduras; 

g) Contraindicações do alimento; 

h) Quantidade por unidade, além de porção. 

 

Em relação ao conhecimento acerca da nova legislação lançada pela ANVISA para 

rótulos nutricionais de alimentos, a resposta ficou bem dividida: 55,4% dos participantes 

responderam que sim e 44,6% disseram que não tinha conhecimento. Apresentado o modelo de 

rotulagem frontal, 99,3 % afirmaram que iria trazer mais clareza ao consumidor e 98,6 % 

concordaram, também, que as mudanças na tabela de informação nutricional iriam oferecer um 

maior entendimento. 

Para facilitar a compreensão das informações, foram indicadas algumas opções, 

dentre elas vale destacar: 

 

a) Letras maiores; 

b) Linguagem clara e acessível; 

c) Rótulo em braile; 

d) Indicação do impacto de ingredientes como aditivos e conservantes; 

e) Parâmetros do consumo diário dos componentes nutricionais; 

f) Acesso fácil de informações para leigos; 

g) Divulgação sobre o assunto em canais de tv e rádios. 

 

Observando os itens acima sugeridos pelos entrevistados, pode-se dizer que em sua 

maioria, a nova legislação já contará com melhorias, como tabelas com letras pretas e fundo 

branco, letras maiores, quantidade de açúcares totais, entre outros.  

Todavia, é notório que ainda existem muitas pessoas com dúvidas em relação à 

interpretação de um rótulo, além da leitura em si, por isso é importante a divulgação em massa 

sobre o assunto. Mesmo com o acesso mais facilitado à informação por meio da Internet por 

conta, uma parcela da população ainda não tem acessibilidade a esse tipo de tecnologia, 

dificultando o aprendizado. 
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Ações interventivas realizadas por supermercados e empresas de cadeia alimentícia 

que forneçam o produto podem ajudar o consumidor na leitura e no aprendizado dos rótulos 

dos produtos (MONTEIRO et al., 2005), além do impacto dos alimentos na saúde dos 

consumidores. Em outro estudo, Marzarotto e Alves (2017), aderem à ideia de que, para os 

consumidores, o maior desafio está na compreensão e utilização das informações para 

realizarem melhores opções. 

Por último, quando questionados sobre qual item pertencente a um rótulo de 

embalagens de alimentos era de mais difícil compreensão, a resposta mais votada foi: a 

interpretação da tabela nutricional, com 139 votos. A pergunta não tinha limite de marcações, 

logo muitas pessoas marcaram mais de uma opção e ainda apresentaram outras dúvidas, além 

das opções fornecidas. 

 

Gráfico 2 – Dúvidas dos participantes da pesquisa ao lerem os rótulos dos alimentos 

 
Fonte: Autora. 

 

Em um estudo realizado com 262 adolescentes, na cidade de Pernambuco, foi 

evidenciado que a maioria dos participantes não possui o hábito de ler os rótulos na hora de 

realizar as compras, além da dificuldade de interpretação das tabelas nutricionais devido à falta 

de familiarização. Dessa forma, as informações acabam sendo negligenciadas e ficam sem 

compreensão quanto ao significado, apesar de disponíveis. (SOUZA, 2021).  Já Silva et al. 
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(2016) afirma em sua pesquisa que validade, calorias, ingredientes e data de fabricação são os 

itens de mais fácil compreensão ao público. 

 

5.2 Perspectivas das indústrias frente à nova legislação de rotulagem nutricional 

 

Buscando entender como estão as perspectivas das empresas em relação a novas 

normas da rotulagem nutricional, foram realizadas entrevistas com as responsáveis técnicas de 

três empresas nos ramos de: água de coco (A), biscoitos (B) e fécula (C); um questionário de 

três perguntas também foi feito. 

Quando questionadas acerca do conhecimento das mudanças em relação à nova 

legislação, as empresas A, B e C afirmaram que estavam cientes e enfatizaram as principais 

mudanças, que seriam: a presença da lupa no painel central, caso ultrapasse os valores 

estabelecidos para gordura, sódio e açúcares adicionados e a mudança nas alegações dos painéis 

centrais.  

Em relação ao que as empresas têm realizado até o momento para se adequar, a 

empresa A já está reformulando os produtos e lançando os novos visando a nova legislação para 

evitar alterações futuras e possíveis mudanças sensoriais que descaracterizem os produtos. 

Além disso, os rótulos estão sendo providenciados com antecipação, pois as empresas que 

fazem esse serviço de impressão estão bastante congestionadas e tendem a aumentar sua 

demanda. 

Diferentemente da empresa A, as empresas B e C estão ainda em fase de coleta de 

informações junto aos fornecedores, pois ambas possuem 2 e 1 ano de adequação, 

respectivamente. A empresa C acrescentou ainda que estão abrindo uma nova filial em outro 

estado, então o foco da empresa nesse momento está na mudança dos rótulos em relação ao 

endereço e que, em seguida, irão iniciar o processo de adequação para a nova legislação. 

A terceira e última questão discutida foi sobre o impacto da nova rotulagem nas 

vendas dos produtos. As respostas das empresas para essa pergunta foram as mais divergentes. 

A empresa A acredita que não haverá impacto, pois já estão mudando as formulações visando 

a não alteração ou o menor impacto possível nas vendas. Já a empresa B possui uma visão 

negativa, afinal a população está cada vez mais voltada para uma alimentação equilibrada / 

saudável e os índices de açúcar, gordura e sólidos costumam ser altos no produto da empresa 

(biscoitos), o que consequentemente poderá refletir na atenção do consumidor ao olhar o 

produto na prateleira. A empresa C, diferente das outras duas, está com uma visão superpositiva, 

pois ela pode se destacar em relação a muitos produtos de outras linhas como também em 
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relação a concorrentes. A lista de ingredientes da fécula de mandioca contém três itens e o 

produto encontra-se dentro de uma alimentação saudável, aumentando assim a visibilidade do 

produto no mercado. 

Os desafios para as empresas do ramo alimentício são grandes, afinal são mudanças 

que exigem um rótulo totalmente novo e, a depender da empresa, até uma nova formulação do 

produto, além da dificuldade de disponibilidade das empresas gráficas. Comparando as 3 

empresas, pode-se perceber que a empresa A é a que tomou mais providências até o momento 

visando um menor impacto em suas vendas. Vale ressaltar que muitas empresas ainda estão 

paradas, pois o prazo inicial para produtos já existentes no mercado é outubro de 2023. Muitos 

profissionais da área, em especial consultores, acreditam que provavelmente só irão começar a 

tomar maiores atitudes no próximo ano. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O levantamento de dados socioeconômicos e dados acerca da interpretação e 

compreensão da tabela nutricional foi realizado, além de informações sobre a expectativa do 

consumidor frente à nova rotulagem. Pode-se afirmar que apesar do conhecimento acerca da 

importância da leitura de rótulos nutricionais, há presença de dúvidas e dificuldades de 

interpretação dos dados disponibilizados de maneira geral pelos consumidores entrevistados. 

Ademais a atualização das normas pela RDC n° 429/2020 e a IN n° 75/2020, irão 

trazer maior clareza e entendimento e, consequentemente, chamar mais a atenção do cliente ao 

fazer suas compras, optando por escolhas mais limpas e saudáveis, como a preferência por 

produtos minimamente processados. 

A nova rotulagem traz consigo melhorias, mas também grandes desafios para as 

indústrias. Analisando a perspectiva das companhias, o maior desafio está sendo a possível 

reformulação do produto para que as vendas não sejam prejudicadas, em especial para os 

produtos que normalmente já possuem em sua formulação altos teores de açúcares, gorduras 

saturadas e sódio. Além disso, o tempo para adequação, apesar de ser satisfatório, ainda não é 

o suficiente pois as empresas gráficas já estão em sua maioria com as agendas cheias. Logo, as 

indústrias precisam adiantar o máximo possível de documentação, formulações e designs de 

embalagens para conseguirem se adequar corretamente dentro do período proposto.   

O conhecimento por parte da população sobre a rotulagem nutricional de um 

alimento ou bebida ainda é pequeno. É necessário aumentar o alcance de informações 

nutricionais e de saúde para o público consumidor, como: a presença de promotores em 

supermercados para instrução de clientes e a divulgação em massa sobre o assunto utilizando 

campanha com panfletos, televisões e rádios.  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO ON-LINE DE PESQUISA 

 

Figura A.1 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 1 
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    Figura A.2 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 2 
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  Figura A.3 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 3
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  Figura A.4 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 4
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  Figura A.5 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 5 
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Figura A.6 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 6 
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Figura A.7 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 7 
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Figura A.8 – Formulário On-line de Pesquisa – Parte 8 
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