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CONSULTA PÚBLICA PRORROGADA ATÉ DEZEMBRO
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no dia 6/11 a prorrogação por mais 
30 dias da Consulta Pública sobre rotulagem nutricional. Agora, o prazo para as contribuições 
termina em 9/12.

A Rede Rotulagem apoia e participa da revisão das normas de rotulagem nutricional desde o início 
e considera a etapa da Consulta Pública fundamental para o processo regulatório, além de ser uma 
oportunidade para que a Rede continue a contribuir com estudos e evidências, auxiliando a Anvisa no 
que for preciso para que a proposta de normativa seja a melhor para o entendimento do consumidor, 
ajudando-o a tomar as melhores decisões alimentares a partir de um rótulo informativo.

O setor produtivo seguirá contribuindo com 
estudos e defendendo a adoção de um modelo 
informativo de rotulagem. A Rede entende que 
essa é a melhor proposta de rótulo frontal para 
o Brasil e estudos e pesquisas já mostraram a 
eficácia do modelo para a educação alimentar do 
consumidor brasileiro.

Participe você também da Consulta Pública. O 
preenchimento é bem rápido! Siga o passo a passo 
disponível em nossa página e comente sobre a 
importância do rótulo semafórico para a liberdade 
de escolha do consumidor, com informação, 
autonomia e consciência.

NOSSAS MENSAGENS
Com base em pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, 70% dos consumidores dizem compreender 
melhor as informações nutricionais quando estão baseadas em porção e medida caseira. Além disso, 
90% das porções regulamentadas pela Anvisa são menores do que 100g/100ml.

O objetivo do setor é levar a melhor informação nutricional ao consumidor. Nesse sentido, 
entendemos que há diversas possibilidades de aperfeiçoar o modelo apresentado pela Anvisa, 
pois não acreditamos na eficiência do uso de advertências em alimentos.

Defendemos que seja adotado o critério de porção para a declaração nutricional frontal, assim 
como já foi feito na tabela nutricional. Esse critério existe desde 2003, na RDC da própria Anvisa 
que regulamenta a rotulagem nutricional. Para facilitar o entendimento do consumidor, as 
embalagens dos alimentos informam a quantidade do produto pronto para consumo, por porção, 
de acordo com a ingestão diária e baseado em uma dieta de 2.000 Kcal. A padronização da 
base de declaração em 100g ou 100ml, sem levar em consideração o modo de preparo indicado 
pelo fabricante, prejudica o entendimento do consumidor e não reflete os nutrientes e calorias 
realmente ingeridos.

DESTAQUES DA MÍDIA
5/11 Bom Dia Brasil e Globonews – matéria 
falou sobre o processo regulatório e entrevistou 
representantes da Anvisa, do Idec e da Rede 
Rotulagem, explicando claramente cada 
proposta de rótulo: lupa, triângulo e semáforo.

A matéria destacou o tema das porções e o 
depoimento de João Dornellas deixou clara a 
importância da informação para a educação 
alimentar da população.

Na Globonews, o jornal Edição das 10h dedicou um bloco inteiro para falar do processo de rotulagem 
nutricional. As apresentadoras Raquel Novaes e Aline Midlej explicaram didaticamente como participar 
da Consulta Pública. Depois, a reportagem veiculada no Bom Dia Brasil foi exibida.

Após a matéria, no retorno ao estúdio, o médico endocrinologista Walmir Coutinho, diretor 
do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, explicou sobre a 
importância dos rótulos e as características de cada modelo.

Confira a matéria completa aqui.

3/11 BBC Brasil – publicada reportagem sobre o 
processo regulatório de rotulagem. A matéria abordou 
as principais propostas em discussão, entre elas a da 
Rede Rotulagem.

“Ninguém passa 100g de manteiga no pão. As pessoas 
consomem, em média, 10g. Então, acreditamos ser 
importante que a quantidade de nutrientes presentes 
nessa porção cotidiana seja indicada nos rótulos” – João 
Dornellas, porta-voz da Rede Rotulagem.

Repercussão: a matéria foi reproduzida nos portais UOL, 
BOL, Época Negócios, R7, Terra, entre outros veículos.

Acesse aqui a reportagem.

CANAIS SUA LIBERDADE DE ESCOLHA 
• Lançada a campanha “Informação nutre a sua liberdade de escolha”

• 70% dos consumidores entendem melhor as informações  
nutricionais em porção e medidas caseiras  

PARTICIPE DA CONSULTA PÚBLICA
O prazo para participação na Consulta Pública sobre rotulagem nutricional vai até o dia 09 de 
dezembro. É importante engajarmos todos os atores que possam manifestar suas contribuições, 
evidenciando a importância da articulação e o apoio das entidades que compõem a Rede 
Rotulagem. Participe dos canais “Sua Liberdade de Escolha”, compartilhe as publicações oficiais e 
contribua com a Consulta Pública.

http://www.rederotulagem.com.br
https://www.facebook.com/SuaLiberdadeDeEscolha/
https://www.linkedin.com/company/sua-liberdade-de-escolha/
https://www.youtube.com/channel/UClHAiT26IaGVy7CHzsHRUNg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/sualiberdadedeescolha/
http://www.rederotulagem.com.br/modelo-grafico/
http://www.rederotulagem.com.br/pesquisa-ibope/
https://asualiberdadedeescolha.com.br/participe
https://asualiberdadedeescolha.com.br/participe
https://globoplay.globo.com/v/8061157/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50077227
http://bit.ly/2PtRPxd
https://www.facebook.com/SuaLiberdadeDeEscolha/photos/a.324101497995551/693013614437669/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SuaLiberdadeDeEscolha/photos/a.324101497995551/693013614437669/?type=3&theater
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=50279

