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RESUMO 

 

NOBREGA, Lia Pereira. Alegações e alertas nutricionais e seus efeitos na avaliação dos 

alimentos pelo consumidor. Dissertação (Mestrado em Ciências de Alimentos) – Instituto de 

Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de janeiro, 2019. 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de alegações e alertas nutricionais 

presentes em embalagens na percepção da saudabilidade de alimentos pelo consumidor. A 

dissertação foi dividida em duas etapas: a identificação das alegações utilizadas em diferentes 

categorias de produtos vendidos em um supermercado online brasileiro e a avaliação do efeito 

de alertas e alegações nutricionais sobre a percepção de saudabilidade em quatro categorias de 

produtos. Para a primeira etapa, os dados foram coletados na loja online de um supermercado. 

Foram considerados produtos pertencentes às seguintes categorias: produtos lácteos (iogurte, 

bebida láctea e achocolatado); bebidas (suco, chá gelado, preparação em pó, leite vegetal); 

panificação (pães industrializados); cereais (cereal matinal, barra de cereal, granola), produtos 

cárneos (hambúrguer, empanados, linguiça, salsicha e cortes de frango) e biscoitos salgados. 

Os resultados mostraram que dos 883 produtos analisados, 76% continham pelo menos uma 

alegação. Os tipos mais frequentes de alegações estavam relacionados: à presença de pedaços 

de frutas, polpa ou suco (10%); à ausência ou quantidade reduzida de açúcar (9%); à ausência 

ou quantidade reduzida de gordura total, saturada ou trans (8%); à presença de grãos, sementes 

e/ou nozes (9%); à ausência de conservadores (7%); à presença de vitaminas (7%) e à presença 

de fibras (6%). Alguns dos produtos contendo grande quantidade de alegações foram analisados 

quanto à presença de nutrientes relacionados à obesidade e às doenças crônicas não 

transmissíveis e todos eles apresentaram um perfil nutricional desfavorável, ou seja, alto 

conteúdo destes nutrientes, de acordo com os critérios da OPAS. Os resultados desta etapa 

sugerem que regulamentação complementar sobre o uso de alegações deve ser implementada 

para evitar confundir os consumidores. A segunda etapa do estudo teve como objetivo avaliar 

o efeito de alertas e alegações nutricionais na percepção de saudabilidade nas categorias: 

iogurte, suco, pão e biscoito. Para cada categoria foram elaboradas oito embalagens seguindo 

um delineamento experimental fatorial completo com três fatores de dois níveis: dois tipos de 

alegações (presentes vs. ausentes) e alertas nutricionais destacando alto teor de gordura 

saturada, açúcar e/ou sódio (presente vs. ausente). 820 adultos participaram de uma pesquisa 



 

online. Para cada embalagem, os participantes foram solicitados a avaliar a percepção de 

saudabilidade usando escalas de 7 pontos (1: nada saudável; 7: muito saudável). Os 

participantes também responderam a um questionário sobre Interesse Geral em Saúde. Os 

resultados mostraram que, embora as alegações tivessem um efeito significativo e positivo 

sobre a saudabilidade percebida em todas as categorias, os alertas nutricionais apresentaram 

maior importância relativa e diminuíram significativamente a percepção de saudabilidade dos 

produtos com perfil nutricional desfavorável. Os participantes que estavam mais dispostos a 

comprometer o prazer pela saúde tenderam a dar mais importância relativa aos alertas. Os 

resultados sugerem que alertas nutricionais poderiam facilitar a identificação de produtos com 

perfil nutricional desfavorável e contribuir para reduzir as associações positivas e saudáveis 

geradas pelas alegações. 

 

Palavras-chave: Rotulagem de alimentos; alegações; alertas nutricionais; saudabilidade 

percebida; análise conjunta. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

NOBREGA, Lia Pereira. Nutrition claims and warnings and their effect on consumers´ 

food evaluation. Thesis (Master in Food Science) – Institute of Chemistry, Federal University 

of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. 

 

The objective of the present study was to evaluate the effect of nutritional claims and warnings 

present on food packages in the perceived healthfulness of food. The project was divided into 

two stages: the identification of claims used in different categories of products sold in Brazilian 

on-line supermarket and the evaluation of the effect of nutritional claims and warnings on the 

healthfulness perception, in four product categories. For the first stage, data were collected in a 

supermarket online store. Products from the following categories were considered: dairy 

products (yogurt, milk drink and chocolate milk); beverages (juice, iced tea, powdered 

preparation, vegetable milk); bread (industrialized breads); cereals (breakfast cereals, cereal 

bars, granolas), meat products (hamburguers, nuggets, sausages, chicken parts) and crackers. 

The results showed that 76% of the 883 products analyzed contained at least one claim. The 

most frequent types of claims were related to: the presence of fruit pieces, pulp or juice (10%); 

the absence or reduced amount of sugar (9%); the absence or reduced quantity of total, saturated 

or trans-fat (8%); the presence of grains, seeds and/or nuts (9%); the absence of conservatives 

(7%); the presence of vitamins (7%); and the presence of fibers (6%). Some of the products 

containing large amount of claims were analyzed for the presence of nutrients related to obesity 

and non-communicable chronic diseases and all of them had an unfavorable nutritional profile 

according to PAHO criteria, i.e., high content of these nutrients. Results suggest that additional 

regulation of claims should be implemented, in order to avoid misleading consumers. The 

second step of the study aimed to evaluate the effect of nutritional claims and warnings on the 

healthfulness perception of the product categories: yogurt, juice, bread and cracker. For each 

category, eight packages were designed following a full-factorial experimental design with 

three two-level factors: two types of claims (present vs. absent) and nutritional warnings 

highlighting high content of saturated fat, sugar and/or sodium (present vs. absent). A total of 

820 adults participated in an online survey. For each package, participants were asked to rate 

their perceived healthfulness using a 7-point scales (1: not healthy at all; 7: very healthy). The 

participants also answered a questionnaire on General Interest in Health. Results showed that 



 

although claims had a significant and positive effect on the perceived healthfulness of all 

categories, nutritional warnings had the largest relative importance and significantly decreased 

perceived healthfulness. Participants who were more willing to compromise pleasure for health 

tended to give more relative importance to the warnings. Results suggest that nutritional 

warning could facilitate the identification of products with unfavorable nutrient profile and can 

contribute to reduce the positive healthful associations generated by claims. 

 

Keywords: Food labeling; claims; warnings; perceived healthfulness; conjoint analysis. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Comportamento do consumidor e escolhas alimentares são temas importantes 

principalmente quando se considera a relação com a saúde. A preocupação pública nestes temas 

deve-se ao crescente aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) relacionadas 

ao estilo de vida que poderiam ser, pelo menos em parte, evitadas por hábitos alimentares mais 

saudáveis (WHO, 2010).  

 Segundo pesquisa realizada em 2016 pelo Ministério da Saúde - Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) - a prevalência 

de obesidade na população brasileira aumentou de forma significativa, passando de 11,8% em 

2006, para 18,9%, em 2016. O excesso de peso também cresceu entre a população das capitais: 

passou de 42,6% para 53,8% em 10 anos. Tendo em vista este cenário, várias ações públicas 

têm sido observadas. Em 2017 foi lançada pelo Ministério da Saúde a 2a edição do Guia 

Alimentar para a População Brasileira - documento oficial, que aborda os conceitos e 

recomendações para uma alimentação saudável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)  

 Em 2018, a ANVISA publicou o Relatório Preliminar de Análise de Impacto 

Regulatório sobre Rotulagem Nutricional (ANVISA, 2018). Neste relatório é feita uma análise 

dos principais desafios envolvendo a rotulagem no país, além de estudo dos diferentes modelos 

de rotulagem propostos em diversos países. O trabalho conduzido pela Gerência-Geral de 

Alimentos (GGALI) da ANVISA identificou que os melhores resultados quanto à identificação 

de produtos com perfis nutricionais desfavoráveis (i.e., com alto teor de nutrientes associados 

à obesidade e às DCNTs) são obtidos com a adoção de um modelo de rotulagem nutricional 

frontal de alerta semi-interpretativo, que informe o alto teor de nutrientes críticos, ou seja, de 

nutrientes cujo consumo excessivo impacta de forma negativa a qualidade da alimentação, 

aumentando os riscos de excesso de peso e de DCNTs pela população brasileira. Quanto ao 

modelo de alerta mais apropriado, diversas pesquisas têm sido realizadas de forma a identificar 

aquele que possui atributos com maior potencial de auxiliar a população a interpretar 

corretamente as informações nutricionais. (ARES et al, 2018; ARRÚA; CURUTCHET et al, 

2017; ARRÚA; MACHÍN et al, 2017; KHANDPUR et al, 2018, 2019).  

 A rotulagem nutricional frontal tem sido considerada uma das possíveis estratégias para 

encorajar os consumidores a fazer escolhas mais informadas sobre a qualidade nutricional dos 

alimentos que consomem e, dessa forma, auxiliar no combate à obesidade e outras doenças 

associadas aos hábitos alimentares não saudáveis (KANTER et al, 2018; CORREA et al, 2019). 

No entanto, não devemos esquecer que outras informações presentes em embalagens de 
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alimentos também podem interferir na saudabilidade percebida de um produto. Diferentes 

fatores como marca, cor da embalagem e variados tipos de alegações nutricionais ou de 

marketing nutricional também podem influenciar a percepção do consumidor sobre um produto 

(CARELS et al, 2006; CARRILLO et al, 2012; HUANG; LU, 2016). Portanto, é fundamental 

entender a importância relativa de diferentes tipos de informação na percepção de 

saudabilidade.  

 

  

2 OBJETIVOS 

 

2.1   OBJETIVO GERAL 

 Considerando o contexto descrito acima, o presente trabalho teve como objetivo analisar 

a importância relativa dos alertas nutricionais (relacionados à presença de nutrientes críticos 

em excesso) e diferentes tipos de alegações sobre a percepção de saudabilidade dos 

consumidores, considerando quatro categorias de produtos de elevado consumo pelos 

brasileiros: iogurte, suco, biscoito e pão de forma.  

 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar levantamento das alegações mais comumente usadas em diferentes 

categorias de produtos alimentícios disponíveis em uma loja online de um 

supermercado brasileiro; 

 Selecionar alguns dos produtos com grande número de alegações e desenvolver as 

embalagens (imagens) dentro de cada categoria de produto seguindo planejamento 

experimental; 

 Investigar o efeito das alegações e dos alertas nutricionais na percepção do 

consumidor sobre a saudabilidade dos produtos. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 Estudos para entender como a presença de alegações e o uso de alertas podem modificar 

a percepção dos consumidores e a escolha de produtos, principalmente aqueles com alto teor 

de nutrientes associados às DCNTs e à obesidade são escassos com a população brasileira. Os 
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resultados do presente trabalho podem fornecer informações relevantes aos formuladores de 

políticas públicas e facilitar decisões informadas relacionadas à implementação de alertas e de 

regulamentos complementares sobre o uso de alegações em alimentos com perfil nutricional 

desfavorável, ou seja, com alto teor de nutrientes associados às DCNTs e à obesidade. 

 

 

4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação foi desenvolvida em três Capítulos no formato de artigos científicos, assim 

distribuídos: 

 Capítulo 1: Revisão de literatura; 

 Capítulo 2: Levantamento dos tipos e quantidade de alegações em diferentes categorias 

de alimentos vendidos em um supermercado online brasileiro; 

 Capítulo 3: Avaliação do efeito de alegações e alertas nutricionais na percepção de 

saudabilidade.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

Revisão de literatura  
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1 Comportamento e Escolhas Alimentares 

 

 O comportamento alimentar humano é determinado por diversos fatores, sendo a fome 

o mais óbvio deles (SCHUPP; RENNER, 2011). No entanto, a comida tem um significado que 

vai muito além da saciedade, sendo o prazer de comer uma importante motivação para a 

alimentação e para as escolhas alimentares (JACKSON; COOPER; MINTZ; ALBINO, 2003;  

STEPTOE; POLLARD; WARDLE, 1995). Além do prazer, fatores culturais e familiares 

também são determinantes na construção de hábitos alimentares específicos (BACKETT-

MILBURN et al, 2006; WILLS et al, 2005). Da mesma forma, estados emocionais positivos ou 

negativos (MACHT; SIMONS, 2000; SPROESSER; STROHBACH; SCHUPP; RENNER, 

2011; TOMIYAMA; MANN; COMER, 2009) e estímulos sensoriais, como o aroma e/ou a 

aparência atrativa (POLLARD; KIRK; CADE, 2002) podem levar à escolha e ao consumo de 

alimentos.  

 Nos estudos realizados por Steptoe et al. (1995), o gosto, aparência e aroma foram 

identificados como os mais importantes fatores para a escolha de alimentos. Por outro lado, 

aspectos relacionados à saúde (saudabilidade), ao preço (acessibilidade) e à conveniência 

(incluindo a disponibilidade) também foram apontados como relevantes, embora com menor 

importância que os fatores sensoriais.  

 Muitas das intervenções públicas visando mudanças nos padrões alimentares das 

populações foram baseadas em teorias sócio-psicológicas comportamentais, que tentavam 

explicar as escolhas alimentares como individuais (BARANOWSKI et al, 1999). A limitação 

mais importante dos estudos que colocam a alimentação estritamente como um comportamento 

sob controle do indivíduo é o fato de atribuir peso exagerado ao fator racional da escolha do 

alimento, e se subestimar a força do contexto do dia-a-dia na alimentação. Os padrões 

alimentares das pessoas se formam na relação com outras pessoas, assim como nas atividades 

cotidianas que ocorrem em grupos familiares, no trabalho e na escola, ou seja, o comer envolve 

uma escolha pessoal, mas é também condicionada pelo contexto e ambiente em que ocorre 

(RISTOVSKI-SLIJEPCEVIC et al, 2008; DELORMIER et al, 2009) 

 O comportamento alimentar é, portanto, algo complexo, uma vez que é função de uma 

combinação de diferentes fatores como biológicos, aprendidos, econômicos e socioculturais. 

Dessa forma, mudanças comportamentais alimentares sustentáveis talvez apenas sejam 

possíveis se a preocupação com a saúde estiver positivamente relacionada aos fatores 

socioculturais e biológicos dos indivíduos (RENNER; SPROESSER; STROHBACH; 

SCHUPP, 2012). 
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2    Os Alimentos Processados 

 

 A obesidade é uma das principais preocupações de saúde pública atualmente e seu 

crescimento tem sido atribuído, em parte, aos padrões alimentares inadequados desencadeados 

por fatores ambientais, tais como os estímulos externos associados aos alimentos: como 

propagandas veiculadas em televisão, imagens que evocam emoções e fotos utilizadas em 

embalagens. (DAVID et al, 2017). 

 Produtos industrializados são, em grande parte, altos em calorias e possuem alta carga 

glicêmica; são pobres em fibras dietéticas, micronutrientes e fitoquímicos e ricos em açúcares 

livres, sódio e tipos não saudáveis de gordura (LUDWIG, 2011; MONTEIRO; LEVY; CLARO; 

DE CASTRO; CANNON, 2011). Quando consumidos em pequenas quantidades e combinados 

a outras fontes saudáveis de calorias, os produtos industrializados não causam danos. No 

entanto, a alta palatabilidade destes produtos (obtida principalmente, pelas grandes quantidades 

de gordura, açúcar, sal e aditivos como aromatizantes) fazem fracassar qualquer esforço do 

consumidor em reduzir o consumo destes produtos ou substituí-los por alimentos mais frescos 

ou minimamente processados (KOUROUNIOTIS et al, 2016). 

 Preços mais baixos, eficientes canais de distribuição, marketing de embalagens e 

estratégias agressivas de comunicação de produtos não saudáveis (como, por exemplo, a oferta 

de porções extragrandes a preço reduzido) são fatores que influenciam o atual panorama de 

obesidade. Os estímulos sensoriais presentes em produtos industrializados, combinados com a 

publicidade agressiva induzem ao aumento do apetite e consumo exagerado (CHANDON, 

2013; CHANDON; WANSINK, 2012; MOODIE et al, 2013; HALL et al, 2019). 

 No Brasil, o padrão de consumo de alimentos pela população das áreas metropolitanas 

mudou consideravelmente nas últimas três décadas. Alimentos in natura, minimamente 

processados e ingredientes culinários vêm sendo gradativamente substituídos por alimentos 

processados prontos ou semi-prontos. Verificou-se, neste período, o aumento da compra 

domiciliar de refrigerantes, doces e biscoitos e a redução na compra de ingredientes culinários 

como, por exemplo, o açúcar. Ou seja, em vez de comprar açúcar e utiliza-lo no preparo de 

sobremesas, os brasileiros estão consumindo açúcar através da ingestão de alimentos e bebidas 

processados. Produtos cárneos processados, que requerem pouca ou nenhuma preparação, estão 

substituindo a carne fresca que era antes comprada e preparada em casa. Tendência similar pode 

ser observada em produtos de panificação, como pães e bolos, que cada vez mais são comprados 

prontos, e não mais feitos em casa. Portanto, as mudanças não são apenas nos tipos de alimentos 
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que os brasileiros estão consumindo, mas também na forma como são consumidos 

(MONTEIRO; LEVY; CLARO; DE CASTRO; CANNON, 2010). 

 O processamento de alimentos faz parte da cultura humana e é fundamental para 

sustentar uma população mundial que excede seis bilhões de pessoas. Alimentos processados, 

como farinha refinada, açúcar e óleos têm sido consumidos há séculos como ingredientes de 

alimentos e de refeições preparadas em casa. O problema é quando se identifica uma tendência 

à criação de um padrão alimentar baseado essencialmente em alimentos industrializados, com 

prazo de validade longo, promovidos de forma intensiva, superpalatáveis, e pobres 

nutricionalmente. Para que seja possível reduzir a incidência de doenças crônicas relacionadas 

à obesidade, é fundamental o uso mais apropriado da tecnologia, guiado pela saúde pública, em 

detrimento aos interesses econômicos de curto prazo (LUDWIG, 2011; MONTEIRO et al, 

2010). 

 A maior preocupação com a saúde gera desafios e oportunidades para a indústria de 

alimentos. O interesse da indústria em fornecer produtos mais saudáveis tanto pode ser 

impulsionado pelas políticas públicas, como é o caso da obrigatoriedade de inclusão de alertas 

para indicar o excesso de ingredientes (açúcares, sódio e/ou gorduras), como pode ser 

impulsionado pelo interesse do consumidor em aderir a uma alimentação mais saudável. Para 

a indústria, a oferta de produtos mais saudáveis pode ainda posicioná-la como uma empresa 

mais consciente e de comportamento socialmente responsável, podendo significar uma 

vantagem competitiva frente aos seus concorrentes (LÄHTEENMÄKI, 2013). 

 

 

3    A Embalagem, o Consumidor e a Informação Nutricional 

 

 A embalagem é uma importante ferramenta de marketing e que oferece uma experiência 

multissensorial ao consumidor. Embalagens podem alterar a atenção gerada, o valor percebido 

e a percepção da funcionalidade de um produto, assim como a intenção de compra, com 

consequências importantes para a experiência e resposta do consumidor. Desta forma, embora 

no passado tenha sido considerada útil apenas para a logística e preservação de produtos, o 

design de embalagens se tornou uma ferramenta fundamental de marketing (KRISHNA; CIAN; 

AYDINOĞLU, 2017). 

 A experiência total do cliente em uma compra é a somatória de diferentes experiências, 

incluindo a interação com o ambiente de varejo e com o produto (HOCH, 2002), vendedores e 

outros clientes (HUI; BATESON 1991); a experiência com os estímulos relacionados à marca, 
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cores, formatos e fontes da embalagem; (BRAKUS; SCHMITT; ZHANG, 2008) e, finalmente, 

a experiência de consumo (DELIZA, 1996; BRAKUS; SCHMITT; ZARANTELLO, 2009).  O 

design das embalagens é um componente-chave em todas essas experiências podendo, portanto, 

afetar a compra e, consequentemente, o consumo (KRISHNA et al, 2017). 

 A embalagem é um importante meio de comunicação com o consumidor; entretanto, a 

capacidade dos indivíduos de entender e utilizar as informações nutricionais é limitada, e varia 

de acordo com suas capacidades de letramento e numeramento1. Um estudo realizado nos EUA 

sobre a compreensão de rótulos de alimentos por pacientes de um hospital, concluiu que apenas 

32% dos participantes conseguiram calcular a quantidade total de carboidratos em uma garrafa 

de 600 ml de refrigerante de acordo com a informação do rótulo, considerando que esta possuía 

2,5 porções da bebida, e 60% dos pacientes conseguiram calcular a quantidade de carboidratos 

consumidos ao ingerirem metade de um pão tipo bagel, considerando que o tamanho da porção 

era um bagel inteiro. O nível educacional, a renda, o numeramento e o letramento1 foram 

significativamente correlacionados à maior compreensão do rótulo nutricional (ROTHMAN et 

al, 2006).  

Estudo realizado por Silva e Senger (2015) no Brasil concluiu que a informação 

nutricional obrigatória presente nos rótulos dos alimentos não foi bem compreendida pelos 

consumidores. A forma de apresentação (visual pouco atrativo e difícil de ler) e seu conteúdo 

foram apontados como os principais fatores que dificultaram a utilização da referida 

informação, considerada complexa e de difícil compreensão por todos os participantes do 

estudo, inclusive pelos profissionais de saúde e técnicos do governo e da indústria. Segundo 

relatório do Instituto Paulo Montenegro e da Ação Educativa (2011), estima-se que 27% dos 

brasileiros são analfabetos funcionais. Isso significa que esta parcela da população está 

completamente excluída do acesso à tabela nutricional, pois não possui as habilidades básicas 

de leitura e de matemática para usar informações transmitidas de forma técnica. 

Burton e Kees (2011) relataram que a rotulagem de calorias, assim como as demais 

informações nutricionais, só pode influenciar consumidores que: a) observam os rótulos; b) 

estão motivados e aptos a processar a informação; c) podem usar essa informação para mudar 

suas escolhas; e d) não pensam que poucas calorias significam menos sabor. Portanto, devemos  

 

1Letramento e numeramento segundo o Instituto Paulo Montenegro, responsável pelo INAF (Índice de 
Analfabetismos Funcional) significam, respectivamente, as capacidades de processamento de informações 
verbais, que envolvem uma série de conexões lógicas e narrativas; e as capacidades de processamento de 
informações quantitativas, que envolvem noções e operações matemáticas 
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 considerar que a rotulagem nutricional obrigatória seria capaz de reduz a ingestão total de 

calorias apenas em uma parte da população.   

  Ou seja, enquanto produtos, embalagens e propagandas conseguem despertar o apetite 

e estimular o consumo de forma exitosa, as informações nutricionais aparentemente não 

conseguem comunicar de forma eficiente sobre os possíveis riscos associados ao consumo de 

determinados produtos (COWBURN; STOCKLEY, 2005; ROTHMAN et al, 2006). A tabela 

nutricional escondida, pequena e de difícil compreensão presente no verso das embalagens é 

um dos exemplos desta falha na comunicação (SILVA; SENGER, 2014). Desta forma, novas 

formas de informação nutricional como, por exemplo, os modelos “Front-of-Pack” vêm sendo 

propostas no intuito de melhorar a qualidade da informação disponibilizada ao consumidor 

(WARTELLA; LICHTENSTEIN; BOON, 2010; WATSON et al, 2014; MACHÍN et al, 2018). 

 

3.1 A Informação Nutricional Frontal  

 

 Diferentes modelos de rotulagem nutricional frontal (front of pack – FOP) vem sendo 

investigados com o objetivo de fornecer conteúdo nutricional simplificado, seja através do uso 

de código de cores (ex: semáforo nutricional)  ou uso de um indicador de qualidade nutricional, 

com base em critérios nutricionais específicos como, por exemplo, os logos de saúde em 

formato de fechadura utilizado nos países nórdicos ou o logo de “escolha saudável” usado na 

Holanda (VYTH et al, 2009; HERSEY et al, 2013; CECCHINI; WARIN, 2016; MØRK; 

GRUNERT; FENGER; JUHL; TSALIS, 2017).  

 No Brasil, a Rotulagem Nutricional Obrigatória (RNO) de alimentos está regulamentada 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 2003 e tem como principal 

objetivo ajudar o consumidor a conhecer as propriedades nutricionais dos alimentos, de forma 

a contribuir para um consumo adequado para a sua saúde (ANVISA RDC 360, 2003).  

 Além da informação nutricional obrigatória (tabela nutricional e lista de ingredientes), 

uma grande parte dos alimentos embalados possuem informações adicionais em suas 

embalagens, que são chamadas de “Informação Nutricional Complementar” (INC) ou 

“alegações nutricionais”. Segundo a ANVISA, uma INC “é qualquer representação que afirme, 

sugira ou implique que um alimento possui propriedades nutricionais particulares, 

especialmente, mas não somente, em relação ao seu valor energético e/ou ao seu conteúdo de 

proteínas, gorduras, carboidratos e fibra alimentar, assim como ao seu conteúdo de vitaminas e 

minerais” e o seu principal objetivo seria o de facilitar o conhecimento do consumidor sobre as 
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propriedades nutricionais dos alimentos, contribuindo para a seleção adequada dos mesmos. O 

uso de INC foi regulamentado pela ANVISA em 2013 (RDC 54, 2013), e a regulamentação 

teve como objetivo estabelecer os requisitos para o uso de informação nutricional complementar 

em rótulos, nos meios de comunicação e em toda mensagem transmitida de forma oral ou escrita 

sobre os alimentos, de forma a evitar que tal informação seja falsa, enganosa ou confusa para o 

consumidor.  

 No entanto, a legislação vigente sobre INC não é efetiva para assegurar que as 

informações adicionais presentes e usadas em alimentos ajudem o consumidor a fazer melhores 

escolhas alimentares. Segundo o Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre 

Rotulagem Nutricional da ANVISA (2018), um dos fatores que dificultam a compreensão da 

rotulagem nutricional são as confusões quanto à qualidade nutricional dos alimentos geradas 

pelos diversos tipos de informações presentes nos rótulos. De acordo com este relatório, existe 

uma inversão de hierarquia entre a tabela nutricional e as alegações nutricionais, uma vez que 

estas últimas são veiculadas de forma mais ostensiva e amigável ao consumidor do que a tabela 

nutricional. Esta situação faz com que as informações presentes da tabela nutricional, que 

seriam as mais importantes para a compreensão da qualidade nutricional do alimento, exijam 

um maior esforço cognitivo e tempo para utilização, enquanto as alegações nutricionais, que 

não são obrigatórias e possuem caráter promocional, positivo e pontual, sejam mais facilmente 

assimiladas e processadas pelo consumidor. Este cenário pode induzir o consumidor ao erro 

quanto à qualidade nutricional do alimento, e afetar a sua capacidade de fazer escolhas bem 

informadas. Esse fato é ainda agravado pela fragilidade dos critérios da legislação vigente para 

a utilização de alegações, que não impedem que alimentos com quantidades elevadas de 

nutrientes críticos (nutrientes associadas à obesidade e às DCNTs) apresentem em seus rótulos 

alegações sobre suas qualidades nutricionais positivas (ANVISA, 2018). Mais detalhes sobre 

problema regulatório brasileiro sobre rotulagem e seu impacto para a população podem ser 

encontrados no ANEXO A. 

 Além das alegações nutricionais, a indústria de alimentos utiliza outros tipos de 

alegações como, por exemplo, alegações relacionadas à produção (ex: orgânica) e relacionadas 

à presença de ingredientes específicos (ex: presença de frutas). Essas alegações foram chamadas 

de “alegações de marketing de nutrição” por Schermel et al (2013) e são de particular relevância 

porque, assim como as nutricionais, são usadas a critério do fabricante e podem influenciar a 

percepção do consumidor sobre saudabilidade do produto (PRADA; GARRIDO; 

RODRIGUES, 2017; SÜTTERLIN; SIEGRIST, 2015). 
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 Pesquisa realizada nos EUA por Colby, Johnson, Scheett e Hoverson (2010) avaliou 

com que freqüência o marketing de nutrição é usado em rótulos de alimentos ricos em gordura 

saturada, sódio e/ou açúcar no país. Dos 56.900 rótulos analisados, 49% continham marketing 

de nutrição. Desses, 48% eram ricos em gordura saturada, sódio e/ou açúcar (11%, 17% e 31%, 

respectivamente). Ou seja, 23% de todos os produtos analisados continham marketing 

nutricional e eram ricos em gordura saturada, sódio e/ou açúcar. O estudo identifiou ainda que 

dos 9.105 produtos percebidos como sendo comercializados para crianças, 42% possuiam 

marketing de nutrição e eram altos em gorduras saturadas, sódio e/ou açúcar.  As bebidas 

(desconsiderando os sucos que continham mais de 25% de frutas) compunham o grupo 

alimentar com maior probabilidade de conter o marketing nutricional e de ser rico em açúcar, 

tanto para produtos comercializados para adultos quanto para crianças. O estudo concluiu que 

os as informações contidas nos rótulos podem não estar ajudando os consumidores americanos 

a selecionar alimentos com baixo teor de gordura saturada, sódio ou açúcar. 

 Estudo realizado por Ferreira, Silva, Moraes e Tancredi (2015) no mercado brasileiro, 

verificou que das quatro marcas de biscoito salgados analisadas, 100% possuía elevado teor de 

sódio e 75% alto teor de gordura saturada. A pesquisa apontou ainda que 66% dos produtos 

direcionados às crianças apresentavam conteúdo excessivo de açúcar, sódio ou gordura, sendo 

que 38% dos produtos possuíam mais de um nutriente em excesso simultaneamente. Além 

disso, 80% dos produtos avaliados possuíam alegações nutricionais e/ou imagens de produtos 

naturais, sendo 49% exaltavam características nutricionais benéficas em produtos com elevado 

teor de açúcar, gordura saturada, trans e sódio, dando a entender que o seu consumo é saudável 

ou benéfico à saúde.  

 Mais recentemente, os alertas nutricionais têm sido propostos como um esquema de 

rotulagem nutricional frontal que pode facilitar a identificação de alimentos contendo alto teor 

de nutrientes associados à obesidade e às DCNTs (também chamados de nutrientes críticos) e, 

consequentemente, desencorajar seu consumo (CORVALÁN; REYES; GARMENDIA; 

UAUY, 2019; KANTER; VANDERLEE; VANDEVIJVERE, 2018). Os alertas nutricionais 

têm como principal objetivo informar sobre o alto conteúdo de nutrientes críticos, e podem ser 

de diferentes formatos e cores (ANVISA, 2018). O Chile foi o primeiro país a implementar um 

sistema de alerta obrigatório que evidencia "altos" níveis de calorias, açúcar, gordura saturada 

e sódio (MINISTERIO DE SALUD, 2015). De acordo com as regulamentações chilenas, 

devem ser incluídos sinais de alerta octogonais pretos em embalagens de produtos alimentícios 

para cada um dos nutrientes (calorias, açúcares, gordura saturada e sódio) que exceda os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MINISTERIO DE SALUD, 2015). Os alertas 
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têm se mostrado eficientes em desencorajar a escolha de alimentos com alto teor de nutrientes 

associados às doenças não transmissíveis (ARRÚA; CURUTCHET et al, 2017; ARRÚA; 

MACHÍN et al, 2017; CORREA et al, 2019; DAVID et al, 2017; KHANDPUR et al, 2018, 

2019; VAN LIN; VAN HERPEN, 2019) o que motivou outros governos tais como Uruguai, 

Brasil, Canadá, dentre outros, a considerar a implementação desse esquema (GOVERNO DO 

CANADÁ, 2017; MINISTÉRIO DE INDÚSTRIA E ENERGIA E MINERAÇÃO, 2017; 

MINISTÉRIO DE SAÚDE DE PERU, 2018; MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ISRAEL, 2017; 

ANVISA, 2018).  

Além dos alertas em formato de logo, advertências textuais também têm sido utilizadas em 

alguns países. Em San Francisco (EUA), por exemplo, foi aprovada uma lei que exige que a 

publicidade de bebidas açucaradas contenha textos de alerta informando sobre a adição de 

açúcar e seus efeitos negativos na saúde, possibilitando, desta forma, uma escolha consciente 

pelo consumidor (SAN FRANCISCO CITY & COUNTY, 2015). Pesquisa realizada por David 

e outros (2017) demonstrou que os estímulos visuais gerados por alimentos ultraprocessados 

provocam fortes reações emocionais, e que as advertências em texto sobre os riscos à saúde 

correspondentes podem minimizar o impulso ao apetite e a intenção de consumir estes 

alimentos. Os pesquisadores sugerem que o uso de alertas de texto poderia ser uma estratégia 

eficaz para as políticas públicas de saúde que visam a prevenção de doenças crônicas e a 

promoção da saúde. 

 

4    Percepção de Saudabilidade e o Efeito “Halo”: Como o Marketing de Embalagens e 

as Alegações Nutricionais e de Marketing Nutricional Influenciam o Consumidor 

 

 As percepções sobre “alimentação saudável” podem ser consideradas como um dos 

muitos determinantes dos padrões alimentares (PAQUETTE, 2005). Estudos mostram que os 

alimentos podem ser (e muitas vezes são) categorizados como saudáveis ou não saudáveis 

(CARELS et al, 2006; CARELS; KONRAD; HARPER, 2007; OAKES; SLOTTERBACK, 

2001). E diversos fatores podem influenciar a categorização de um alimento em saudável ou 

não saudável como, por exemplo, o seu conteúdo de gordura (CARELS et al, 2006); a presença 

de informações sobre ingredientes saudáveis utilizados na formulação (PROVENCHER; 

POLIVY; HERMAN, 2009), dentre outros. 

 Alimentos percebidos como não saudáveis com frequência têm o seu conteúdo calórico 

superestimado, enquanto alimentos percebidos como saudáveis têm suas calorias subestimadas 

(CARELS et al., 2007). Características individuais como estar ou não em dieta, peso e gênero 
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influenciam a percepção das pessoas sobre a saudabilidade dos alimentos ou sobre a capacidade 

destes em influenciar no ganho de peso e, em alguns casos, sistematicamente enviesam suas 

estimativas do conteúdo calórico dos alimentos (CARELS et al, 2007). 

 A ingestão de alimentos também pode ser influenciada por crenças alimentares e pela 

saudabilidade percebida dos alimentos. Esta foi a conclusão de um estudo (PROVENCHER et 

al, 2009) que comparou a quantidade ingerida de dois tipos de cookies, um descrito como 

“saudável” pois continha aveia integral e fibras solúveis, e o outro “gourmet” feito com 

manteiga e açúcar mascavo.  As crenças sobre a saudabilidade do cookie “saudável” afetaram 

significativamente o padrão de consumo, aumentando a ingestão desse produto. E, apesar de a 

diferença no conteúdo calórico percebido para o cookie saudável versus o não saudável não ter 

sido significativa, a versão saudável foi percebida como mais apropriada para se comer e com 

menor probabilidade de levar ao ganho de peso.  

 Alegações nutricionais como, por exemplo, baixo teor de gordura ou baixo em caloria, 

também poderiam contribuir para excessos, levando ao aumento da porção consumida e 

reduzindo a culpa associada à alimentação (CHANDON;WANSINK, 2007). A categorização 

errônea de alimentos como saudáveis, portanto, pode significar que um determinado alimento 

será ingerido em maiores quantidades, porque se supõe que ele conduza à saúde (ROSS; 

MURPHY, 1999). 

  Os benefícios mais importantes para o consumidor, como o prazer e a percepção 

sensorial, não podem ser descritos com facilidade antes de o produto ser experimentado 

(HOCH, 2002). Na ausência de informações confiáveis sobre um alimento, os consumidores 

tendem a levar em consideração as alegações de marketing e os recursos de design presentes 

nas embalagens, especialmente no caso de alimentos com os quais os consumidores não estão 

familiarizados. Ações de marketing que enfatizam um aspecto do alimento como sendo 

saudável levam à criação de um efeito "halo saudável", o que faz com que o alimento pareça 

mais saudável do que realmente é, o que, por sua vez, pode gerar consumo excessivo. 

 As pessoas têm uma forte tendência a categorizar os alimentos em saudáveis ou 

saborosos. E mesmo quando a categorização não ocorre, muitas vezes a presença de uma única 

alegação de saúde, nutricional ou de marketing é suficiente para que o produto como um todo 

seja considerado mais saudável ou nutritivo, aumentando a probabilidade de ele ser consumido 

em maior quantidade (ANDREWS; NETEMEYER; BURTON, 1998; KARDES; POSAVAC; 

CRONLEY, 2004). Ainda, Segundo Hoegg e Alba (2007), os efeitos de marketing tendem a 

ser mais fortes para marcas e produtos desconhecidos, e entre pessoas com pouca experiência 

com os produtos da categoria. 
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 O nome de um alimento (nome da marca ou nome da categoria em si) e sua descrição 

geral também influenciam fortemente as expectativas de saudabilidade e, muitas vezes, de 

forma desproporcional à realidade (OAKES, 2006). Quando solicitados a estimar as calorias de 

alguns produtos categorizados como “saudáveis” ou “não saudáveis”, consumidores 

americanos subestimaram as calorias dos três alimentos “saudáveis” em 33%, e superestimaram 

em 25% a quantidade de calorias dos alimentos “não saudáveis”. Ou seja, embora os três 

alimentos “saudáveis” contivessem 34% mais calorias do que os “não saudáveis”, os 

entrevistados estimaram que os primeiros continham 28% menos calorias. Estudos como este 

demonstram como os halos de saúde podem distorcer as percepções quanto ao conteúdo 

calórico e à saudabilidade percebida, fazendo com que os alimentos saudáveis pareçam mais 

saudáveis do que realmente são, e que alimentos não saudáveis pareçam menos saudáveis do 

que são (CHANDON, 2013). 

 Essa ilusão de "redução calórica” em produtos considerados saudáveis é particularmente 

forte entre as pessoas que estão em dieta, provavelmente porque estão mais propensas a 

categorizar os alimentos com base na percepção de sua saudabilidade (CHERNEV, 2011). Os 

efeitos halos de saúde influenciam o consumo, pois as pessoas acreditam que podem comer 

alimentos percebidos como saudáveis em grande quantidade. Ou, ainda, que podem comer 

alimentos não saudáveis (porém saborosos) depois de ingerirem alimentos saudáveis, sem que 

isso tenha qualquer efeito negativo para a saúde (RAMANATHAN; WILLIAMS 2007). 

 Porém, nem todas as pessoas reagem da mesma forma à comunicação de marketing 

presente em embalagens; a importância que cada pessoa atribui à nutrição é um fator 

importante. Estudo realizado por Irmak, Vallen e Robinson (2011), demonstrou que modificar 

o nome de um mesmo alimento de “massa especial” para “salada especial”, ou de “bala” para 

“bala de fruta”, aumentou a percepção de saudabilidade destes produtos, assim como a 

quantidade consumida, entre as pessoas que estavam em dieta ou preocupadas com o peso. Por 

outro lado, estas modificações tiveram o efeito oposto em consumidores que não estavam em 

dieta, e efeito nulo quando os consumidores foram solicitados a considerar os ingredientes reais 

(e não o nome do produto). 

 A diferença quanto ao gênero também pode levar a distintas percepções. Mulheres 

tendem a prestar mais atenção à dieta e ao peso, enquanto os homens são mais propensos a 

responder negativamente às alegações nutricionais, particularmente as alegações de "baixo teor 

de gordura" (BOWEN et al, 1992), devido à percepção de perda de sabor. A associação negativa 

entre saudabilidade e paladar parece ser menos pronunciada na Europa, onde as pessoas tendem 

a associar o termo “saudável” com frescor e qualidade e, portanto, produtos mais saudáveis 
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podem ser também mais saborosos (FISCHLER; MASSON; BARLÖSIUS, 2008; WERLE et 

al, 2013).  

 Grande parte dos consumidores não acredita que a embalagem influencie o quanto 

elas comem e, na maioria das vezes, também não percebem que isso ocorre (CHANDON, 

2013). Segundo estudo realizado por Chandon (2013), por exemplo, rotular bombons de 

chocolate com a alegação "baixo teor de gordura" aumentou a ingestão de calorias em 46% 

entre as pessoas com excesso de peso, porém a percepção sobre as calorias ingeridas aumentou 

apenas 8%.  

 As evidências reportadas acima parecem indicar que as alegações nutricionais e de 

marketing presentes em embalagens criam halos de saúde, que influenciam as expectativas de 

sabor e de saudabilidade, a experiência sensorial e, consequentemente, o consumo dos 

alimentos.  Intervenções e políticas públicas para regular o uso de alegações nutricionais e de 

marketing nutricional em embalagens são necessárias, uma vez que tais informações geram 

percepções equivocadas sobre a qualidade nutricional do produto. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

Levantamento dos tipos e quantidade de 

alegações em diferentes categorias de 

alimentos vendidos em um supermercado 

online 
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Resumo 

 

A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo, sendo que 

dietas não saudáveis desempenham um papel importante neste cenário. Diferentes informações 

frequentemente usadas em embalagens de alimentos, como alegações nutricionais e demais 

tipos de alegações, podem gerar associações positivas e saudáveis e modificar a saudabilidade 

percebida desses produtos. No entanto, quão saudáveis são os produtos que carregam essas 

alegações? O presente estudo teve como objetivo identificar os tipos e quantidades de alegações 

utilizadas em diferentes categorias de produtos vendidos em um supermercado online 

brasileiro, e verificar se produtos contendo alegações podem, de fato, promover uma 

alimentação saudável ou, ao contrário, podem confundir os consumidores. Os dados foram 

coletados na loja online de um supermercado. Foram considerados produtos pertencentes a 

categorias altamente consumidas no Brasil: laticínios (iogurtes, bebidas lácteas, achocolatados); 

bebidas (sucos, chás gelados, preparações em pó, leites vegetais); panificação (pães 

industrializados); cereais (cereais matinais, barras de cereal, granolas), produtos cárneos 

(hambúrgueres, empanados, linguiças, salsichas e cortes de frango) e biscoitos salgados. Dos 

883 produtos analisados, 76% continham pelo menos uma alegação. Os tipos mais frequentes 

de alegações estavam relacionados: à presença de pedaços de frutas, polpa ou suco (10%); à 

ausência ou quantidade reduzida de açúcar (9%); à ausência ou quantidade reduzida de gordura 

total, saturado ou trans (8%); à presença de grãos, sementes e/ou nozes (9%); à ausência de 

conservadores (7%); à presença de vitaminas (7%); e à presença de fibras (6%). No entanto, 

vários produtos contendo grande quantidade de alegações apresentaram perfil nutricional 

desfavorável, i.e., alto conteúdo de nutrientes associados à obesidade e às doenças crônicas não 

transmissíveis, de acordo com os critérios da OPAS. Um iogurte para o público infantil, com 

alegações como zero lactose, rico em zinco, fonte de cálcio e vitaminas A e D, era alto em 

açúcar, gordura total, gordura saturada e sódio! Um biscoito tipo cream-craker contendo as 

alegações: sem glúten, sem trigo, sem lactose, sem gordura hidrolisada, sem corante, sem 

conservantes, era alto em gordura saturada e sódio. Os resultados sugerem que a 

regulamentação das alegações deve ser implementada para evitar confundir os consumidores. 

 

Palavras-chave: Rotulagem de alimentos, alegações, saudabilidade equívoca (tradução para a 

expressão em inglês: misleading healthfulness)  
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Abstract 

Obesity is a major public health concern worldwide, where unhealthy diets play an important 

role. Different cues, such as nutrition and health-related claims raising positive healthful 

associations, are frequently used on food packages, and can modify the healthfulness perceived 

of such products. However, how healthy are products carrying these claims? The present study 

aimed to identify the types and quantities of claims used in different categories of products sold 

in a Brazilian online supermarket, and to verify if the products containing claims can indeed 

promote a healthy diet or, contrarily, are misleading consumers. The data was collected in a 

supermarket´s online store. Products belonging to categories highly consumed in Brazil were 

analyzed: dairy (yogurt, chocolate milk); beverages (juice, iced tea, powder preparations, 

vegetal based milks); bakery (industrialized breads); cereals (breakfast cereals granolas, cereal 

bar), meat products (hamburger, coated products, sausages, chicken parts) and crackers. From 

the 883 products analyzed, 76% contained at least one claim. The most frequent types of claims 

were related to: the presence of fruit pieces, pulp or juice (10%); the absence or reduced amount 

of sugar (9%); the absence or reduced quantity of total, saturated or trans-fat (8%); the presence 

of grains, seeds and/or nuts (9%); the absence of conservatives (7%); the presence of vitamins 

(7%); and the presence of fibers (6%). However, several products containing claims had 

unfavorable nutrient profile, i.e. high nutrient content associated with obesity and NCDs, 

according to PAHO criteria. A yogurt target for children containing claims as zero lactose, rich 

in zinc, source of calcium and vitamins A & D was high in sugar, total fat, saturated fat and 

sodium! A cracker containing the claims: gluten free, wheat free, lactose free, no hydrolyzed 

fat, no coloring agent, no conservatives, was high in saturated fat and sodium. Results suggest 

that the regulation of claims should be implemented, in order to avoid misleading consumers.  

 

Keywords: Food labeling, Claims, Misleading healthfulness 
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1 Introdução 

 

A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo, sendo 

que as dietas não saudáveis desempenham um papel importante neste cenário. A Estratégia 

Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde da Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2010) recomenda ações de educação e comunicação para a população de forma a 

facilitar a tomada de decisões sobre saúde e, portanto, sobre a alimentação. A rotulagem de 

alimentos está incluída neste contexto e, conforme diretrizes do Codex Alimentarius (WHO 

Codex Alimentarius, 2017) ela deve fornecer informações nutricionais de forma padronizada, 

simples, clara e consistente. No Brasil, a Rotulagem Nutricional Obrigatória (RNO) de 

alimentos está regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 

2003 e tem como principal objetivo ajudar o consumidor a conhecer as propriedades 

nutricionais dos alimentos, de forma a contribuir para um consumo adequado, visando 

benefícios à saúde (ANVISA RDC 360, 2003).  

Além da informação nutricional obrigatória (tabela nutricional e lista de ingredientes), 

uma grande parte dos alimentos embalados possuem informações adicionais nas embalagens, 

que são chamadas de “Informação Nutricional Complementar” (INC). Segundo a ANVISA, 

uma INC “é qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um alimento possui 

propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não somente, em relação ao seu 

valor energético e/ou ao seu conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos e fibra alimentar, 

assim como ao seu conteúdo de vitaminas e minerais” com o principal objetivo de facilitar o 

conhecimento do consumidor sobre as propriedades nutricionais dos alimentos, contribuindo 

para a seleção adequada dos mesmos.   

O uso de INC foi regulamentado pela ANVISA em 2013 (RDC 54, 2013) e a 

regulamentação teve como objetivo estabelecer os requisitos para o uso de informação 

nutricional complementar em rótulos, nos meios de comunicação e em toda mensagem 

transmitida de forma oral ou escrita sobre os alimentos, de forma a evitar que tal informação 

seja falsa, enganosa ou confusa para o consumidor. No entanto, a legislação sobre INC não 

consegue abranger todas as possibilidades de informações nutricionais adicionais presentes e 

usadas em alimentos. Diferentes informações frequentemente usadas em embalagens de 

alimentos, como alegações nutricionais ou alegações de marketing nutricional, podem gerar 

associações positivas e saudáveis e modificar a saudabilidade percebida desses produtos 

(ANVISA, 2018; PRADA; GARRIDO; RODRIGUES, 2017; SÜTTERLIN; SIEGRIST, 

2015). No entanto, quão saudáveis são os produtos que carregam essas alegações?  
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O presente estudo teve como objetivo identificar os tipos e quantidades de alegações 

utilizadas em diferentes categorias de alimentos consumidos por brasileiros e disponíveis em 

supermercados e avaliar se os produtos contendo alegações podem promover uma alimentação 

saudável ou, ao contrário, se confundem os consumidores. Os resultados foram utilizados na 

etapa seguinte do projeto, a qual avaliou a percepção do consumidor em relação à saudabilidade 

dos referidos produtos (Capítulo 3). 

 

2 Materiais e Métodos 

 

2.1   Levantamento das alegações encontradas (nutricionais e demais tipos) em 

diferentes categorias de produtos, classificação e quantificação  

Para identificar quais os tipos de alegações são mais frequentemente usados em produtos 

alimentícios vendidos em um mercado online brasileiro, foi realizada pesquisa pela internet nas 

seguintes categorias de produtos:  

 Bebidas não alcoólicas (suco, néctar, chá pronto, refresco e bebida vegetal),  

 Lácteos (iogurte, bebida láctea e achocolatado),  

 Produtos de panificação (diferentes tipos de pães industrializados),  

 Biscoitos (biscoito salgado),  

 Cereais (cereal matinal, granola, aveia em flocos e barra de cereal)  

 Produtos cárneos processados (hambúrguer, produto empanado, salsicha,  

  linguiça, corte de frango temperado ou não).  

O site escolhido para o levantamento destas informações foi o de compras on-line da 

rede de supermercados pão-de-açúcar (www.paodeacucar.com/produtos) pois, além de 

apresentar uma grande variedade de produtos, continha as informações nutricionais dos 

produtos anunciados, informação necessária para a verificação da presença, ou não, de alto 

conteúdo de nutrientes considerados críticos para o controle de doenças não transmissíveis, 

como açúcar, gordura saturada e sódio. Todos os produtos anunciados no site, nas categorias 

indicadas acima, tiveram suas embalagens analisadas e as alegações foram anotadas. O 

levantamento foi realizado entre os meses de abril e maio de 2018. 

Para cada categoria de produto, as alegações coletadas foram classificadas por tipo, 

seguidas da respectiva descrição. O número de vezes que cada alegação foi identificada também 

foi contabilizado.  
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2.2 Cálculo de nutrientes críticos e análise da qualidade nutricional dos produtos 

contendo alegações 

Para esta etapa, foram selecionados os produtos que continham o maior número de 

alegações e elevado consumo pela população brasileira (MARTINS et al, 2013). A quantidade 

de nutrientes críticos (açúcar, sódio, gordura total e gordura saturada) de cada produto foi 

calculada, e os valores obtidos foram comparados aos valores críticos estabelecidos segundo os 

critérios da Organização Pan-americana da Saúde - OPAS (PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2016), apresentados na Figura 1. 

 

                      
Figura 1. Critérios do Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-americana da Saúde para a identificação 
de produtos com excesso de nutrientes relacionados às DNTs (fonte OPAS, 2016).  
 

3 Resultados 

 

2.3  Levantamento das alegações encontradas (nutricionais e demais tipos) em 

diferentes categorias de produtos, classificação e quantificação  

Considerando as seis categorias de produtos escolhidas para o estudo, o número total de 

produtos analisados foi 883, sendo que 76% destes continham pelo menos uma alegação. A 

Figura 2 mostra a porcentagem de produtos contendo pelo menos uma alegação em cada 

categoria. A categoria com maior número de produtos contendo alegações foi a de cereais 

(94%), seguida por bebidas (90%). Para as categorias pães, biscoitos e lácteos, a porcentagem 

de produtos contendo alegações foi, respectivamente, 77%, 71% e 61%. A categoria cárneos 

foi que obteve a menor porcentagem: 47%. 
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Figura 2. Porcentagem de produtos contendo pelo menos uma alegação nas categorias analisadas. 

 

O número total de alegações identificado foi 1972. O total de alegações/categoria e a 

média de alegações por produto podem ser visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Número de produtos analisados em cada uma das seis categorias, quantidade total de alegações por 
categoria, e média de alegações por produto, para cada categoria. 
 

No de produtos 
analisados 

No de produtos 
contendo pelo 

menos uma 
alegação 

Total de 
alegações/ 
categoria 

Média de alegações 
por produto 

contendo alegação 

Lácteos 119 73 211 2,9 
Bebidas 311 280 773 2,8 
Biscoitos 72 51 156 3,1 
Pães 115 89 288 3,2 
Cereais 111 104 411 4,0 
Cárneos 155 73 133 1,8 
Total 883 670 1972 2,9 

 

Os resultados apresentados na Tabela 1 evidenciam a tendência da utilização de diversas 

alegações num mesmo produto. A média de alegações por produto para as categorias Cereais, 

Pães e Biscoitos foi superior a três (4, 3,2 e 3,1, respectivamente). Para as categorias Lácteos e 

Bebidas, a média de alegações por produto foi de 2,9 e 2,8, respectivamente. Apenas a categoria 

Cárneos obteve média inferior a duas alegações/produto.  

 

  

61%

90%

71%
77%

94%

47%

LÁCTEOS BEBIDAS BISCOITOS PÃES CEREAIS CÁRNEOS

Categorias de produtos
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2.4  Classificação e quantificação das alegações identificadas – resultados gerais 

As alegações identificadas foram separadas em diferentes tipos, para que pudessem ser 

classificadas e quantificadas. A escolha dos referidos tipos foi feita de acordo com os temas 

relacionados às alegações identificadas, conforme mostra Tabela 2. 

 

Tabela 2. Tipos de alegações e respectivas descrições. 

Tipo Temas relacionados às alegações 

Açúcar Alegações relacionadas à ausência ou à quantidade reduzida de 

açúcar 

Assado Produto assado  

Calorias Alegações relacionadas à ausência ou à quantidade reduzida de 

calorias 

(Zero) Calorias Alegações relacionadas à ausência de calorias 

Colesterol Alegações relacionadas à ausência de colesterol 

Conservadores Alegações relacionadas à ausência de conservadores 

Corantes Alegações relacionadas à ausência de corante ou ao uso de 

corantes naturais 

Fibras Alegações relacionadas à presença de fibras 

Fruta / Suco Alegações relacionadas à presença de frutas, pedaços de frutas, 

polpa de fruta ou suco da fruta 

Glúten Alegações relacionadas à ausência de glúten 

Gordura Alegações relacionadas à ausência ou à quantidade reduzida de 

gorduras (totais, saturadas ou trans) 

Integral Alegações relacionadas à presença de ingredientes integrais 

Lactobacilos Alegações relacionadas à presença de lactobacilos 

Lactose Alegações relacionadas à ausência de lactose 

Light Produto com alegação “Light” 

Minerais Alegações relacionadas à presença de minerais 

Orgânico Produto com alegação “Orgânico” 

Ovo Alegações relacionadas à presença de ovo 

Proteína Alegações relacionadas à presença de proteína 

Sementes / Grãos Alegações relacionadas à presença de sementes, grãos e 

castanhas 
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Sódio Alegações relacionadas à ausência ou à quantidade reduzida de 

sódio 

Vegano Produto com alegação “Vegano” 

Vitaminas Alegações relacionadas à presença de vitaminas 

Well Fare Alegações relacionadas à forma criação dos animais sem maus 

tratos ou crueldade  

Desenho Infantil Presença de desenho infantil na embalagem 

Outros 
 

Demais alegações que não puderam ser classificados nas 

categorias acima 

 
 

A Figura 3 mostra a porcentagem de produtos das seis categorias investigadas contendo 

os diferentes tipos de alegações. Observa-se que aquelas relacionadas à “Fruta/Suco” estiveram 

presentes em 22% dos produtos avaliados tendo sido as mais frequentes. As alegações do tipo 

“Sementes/Grãos”, “Conservadores” e “Vitaminas” foram encontradas em 20%, 16%, 15% dos 

produtos, respectivamente. Ainda, 13% dos alimentos continham alegações do tipo “Integral”, 

assim como alegações do tipo “Fibras”. Com relação às alegações relacionadas especificamente 

aos nutrientes considerados críticos para o controle de doenças não transmissíveis, como açúcar, 

gorduras e sódio, a porcentagem de produtos contendo alegações deste tipo foi de 21%, 19% e 

4%, respectivamente.   

A Figura 4 mostra a distribuição dos diferentes tipos de alegações encontradas no 

levantamento. Aproximadamente 10% das alegações referiam-se à presença frutas ou pedaço 

de frutas, 9% à presença de grãos, sementes e/ou castanhas, e 8% à ausência de conservadores. 

7% das alegações referiram-se à presença de vitaminas e 4% à presença de minerais. Com 

relação às alegações relacionadas especificamente aos nutrientes considerados críticos para o 

controle de doenças não transmissíveis, como açúcar, gordura e sódio, a porcentagem de 

alegações deste tipo foi de 9%, 8% e 2%, respectivamente.  
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Figura 3. Porcentagem de produtos contendo os diferentes tipos de alegações, considerando o levantamento 
realizado com os 883 produtos das seis categorias analisadas. 
 

 

 
Figura 4. Prevalência dos diferentes tipos de alegações nos produtos analisados.  
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2.4.1 Resultados das bebidas não alcoólicas 

Nesta categoria foram avaliados 311 produtos, incluindo sucos, néctares, chás prontos, 

refrescos (em pó) e bebidas vegetais.  A maior quantidade de alegações encontradas (69%) foi 

relacionada à: 

 Presença de frutas;  

 Ausência ou quantidade reduzida de açúcar;  

 Ausência de conservantes / conservadores;  

 Presença de vitaminas;  

 Ausência ou quantidade reduzida de calorias. 

Os textos mais usados para descrever estas alegações e a porcentagem de produtos 

contendo estas alegações estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Exemplos de textos das alegações/tipo e porcentagem de produtos contendo estas alegações: categoria 
Bebidas não alcoólicas 

Tipos de alegação  Exemplos de textos das alegações % de 

Produtos 

Presença de frutas/suco 100% frutas  

100% suco 

‘x’ % de suco  

Frutas são fontes (naturais) de vitamina 

46% 

Ausência ou quantidade 

reduzida de açúcar 

Sem adição de açúcar 

Zero açúcar 

43% 

Ausência de conservantes 

/ conservadores 

Sem adição de conservantes 

Sem conservadores 

Sem conservantes 

36% 

Presença de vitaminas Com vitaminas 

Fonte de vitaminas 

Rico em vitamina  

Enriquecido com vitamina  

Frutas são fontes (naturais) de vitamina 

34% 

Ausência ou quantidade 

reduzida de calorias 

Baixo em caloria 

‘x’ kcal por porção 

12% 
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As demais alegações, presentes em menores proporções, foram relacionadas à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de Colesterol, Corantes, Glúten, Lactose, Sódio; 

 Presença de Fibras, Minerais, Sementes/Grãos; 

 Produto Orgânico, Vegano, Integral, Light. 

A Figura 5 mostra os tipos de alegações mais utilizados e suas respectivas frequências 

na categoria bebidas.  Mais de 70% das alegações encontradas estavam relacionadas a poucos 

tipos de alegações, a saber: fruta/suco, açúcar, conservadores, vitaminas, calorias, orgânico e 

minerais, as quais corresponderam a 76% do total de alegações nesta categoria de produto. Com 

relação às alegações relacionadas especificamente aos nutrientes considerados críticos para o 

controle de doenças não transmissíveis, como açúcar, gorduras e sódio, a prevalências destes 

no total de alegações foi de 17%, 0% e 1%, respectivamente. 

 

 
Figura 5. Porcentagem dos principais tipos de alegações na categoria BEBIDAS. 

 

 

2.4.2 Resultados para os produtos lácteos  

Na categoria lácteos, foram avaliados 119 produtos, incluindo iogurtes, bebidas lácteas 

e achocolatados. A maior quantidade de alegações encontradas (64%) foi relacionada à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de gordura total, saturada e/ou trans 
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 Ausência ou quantidade reduzida de açúcar;  

 Presença de minerais;  

 Presença de proteínas;  

 Ausência de lactose  

Os textos mais usados para descrever estas alegações e a porcentagem de produtos 

contendo estas alegações estão na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Exemplos de textos das alegações/tipo e porcentagem de produtos contendo estas alegações: categoria 
lácteos.  

Tipos de alegação  Exemplos de textos das alegações % de 

Produtos 

Ausência ou quantidade reduzida de 

gordura total, saturada e/ou trans 

Zero gordura 

0% gordura 

50% menos gorduras totais 

27% 

Ausência ou quantidade reduzida de 

açúcar 

Sem adição de açúcar 

Zero adição de açúcares 

20% 

Presença de minerais Fonte de cálcio 

Rico em zinco 

19% 

Presença de proteínas x g de proteína 18% 

Ausência de lactose Zero lactose 15% 

Presença de vitaminas Rico em vitamina 

Fonte de vitamina 

13% 

Presença de suco / frutas Com preparado de frutas 

Com pedaços de frutas 

12% 

 

As demais alegações, presentes em menores proporções, estavam relacionadas à: 

 Desenho infantil; 

 Ausência ou quantidade reduzida de: Conservadores, Corantes, Glúten, Calorias, 

Colesterol; 

 Presença de Sementes/grãos; presença de lactobacilos; 

 Produto Light; Orgânico. 
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A Figura 6 mostra os tipos de alegações mais utilizados e as respectivas frequências na 

categoria lácteos. As alegações relacionadas à gordura, açúcar, minerais, proteína, lactose, 

vitaminas e fruta/suco foram as mais frequentemente encontradas, e corresponderam a 71% do 

total de alegações nesta categoria de produto. Com relação às alegações relacionadas 

especificamente aos nutrientes considerados críticos para o controle de doenças não 

transmissíveis, como açúcar, gorduras e sódio, a prevalências destes no total de alegações foi 

de 11%, 15% e 0%, respectivamente. 

 

 
Figura 6. Distribuição dos principais tipos de alegações na categoria LÁCTEOS, correspondendo a 71% do total 
de alegações. 

 

 

2.4.3 Resultados para a categoria pães  

Nesta categoria, foram avaliados 115 pães industrializados. A maior quantidade de 

alegações encontradas (79%) foi relacionada à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de gordura total, saturada e/ou trans 

 Presença de sementes/grãos  

 Presença de fibras  

 Presença de ingredientes integrais 

 Ausência de colesterol 
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Os textos mais usados para descrever estas alegações e a porcentagem de produtos 

contendo estas alegações estão na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Exemplos de textos das alegações/tipo e porcentagem de produtos contendo estas alegações: categoria 
pães  

Tipos de alegação  Exemplos de textos das alegações % de 

Produtos 

Ausência ou quantidade 

reduzida de gordura total, 

saturada e/ou trans 

Zero gordura trans 

Livre de gordura trans 

Baixo teor de gorduras totais 

64% 

Presença de sementes/grãos  

 

x grãos (ex: 7 grãos, 18 grãos) 

Menção aos tipos de grãos/sementes presentes 

(ex: castanhas, quinoa, gergelim, etc) 

38% 

Presença de fibras Fonte de fibras 37% 

Presença de ingredientes 

integrais 

100% integral 

Integral 

33% 

Ausência de colesterol Sem colesterol 

Zero colesterol 

25% 

 

As demais alegações, presentes em menores proporções, estavam relacionadas à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de Açúcar, Glúten, Sódio, Caloria, Lactose 

 Presença de Minerais, Fruta, Vitaminas, Ovo, Proteína 

A Figura 7 mostra os tipos de alegações mais utilizados e suas respectivas frequências 

na categoria Pães. As alegações relacionadas à gordura, sementes/grãos, fibras, integral, 

colesterol e açúcar corresponderam a 79% do total de alegações nesta categoria. Com relação 

às relacionadas especificamente aos nutrientes considerados críticos para o controle de doenças 

não transmissíveis, como açúcar, gorduras e sódio, a prevalências destes no total de alegações 

foi de 3%, 26% e 2%, respectivamente. 
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Figura 7. Distribuição dos principais tipos de alegações na categoria PÃES, correspondendo a 79% do total de 
alegações. 

 

 

2.4.4 Resultados para a categoria biscoitos  

Nesta categoria, foram avaliados 72 biscoitos salgados. A maior quantidade de 

alegações encontradas (70%) era relacionada à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de gordura total, saturada e/ou trans 

 Presença de ingredientes integrais 

 Presença de sementes/grãos  

 Presença de fibras  

 Ausência de colesterol 

Os textos mais usados para descrever estas alegações e a porcentagem de produtos 

contendo estas alegações estão na Tabela 6. 
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Tabela 6. Exemplos de textos das alegações/tipo e porcentagem de produtos contendo estas alegações: categoria 

biscoitos. 

Tipos de alegação  Exemplos de textos das alegações % de 

Produtos 

Ausência ou quantidade 

reduzida de gordura total, 

saturada e/ou trans 

0% gordura trans 

Baixo em gorduras saturadas 

0g de gordura trans na porção 

49% 

Presença de ingredientes 

integrais 

Integral 

Feito com cereais integrais 

7 grãos integrais 

42% 

Presença de sementes/grãos Feito com cereais  

7 grãos 

Menção aos tipos de grãos/sementes presentes  

35% 

Presença de fibras Fonte de fibras 15% 

Ausência de colesterol 0% colesterol 

Zero colesterol 

11% 

 

As demais alegações, presentes em menores proporções, estavam relacionadas à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de Glúten, Lactose, Conservadores, Calorias, 

Corantes, Sódio 

 Produto Orgânico; Assado; Light. 

A Figura 8 mostra os tipos de alegações mais utilizados e suas respectivas frequências 

na categoria biscoitos. As alegações relacionadas à gordura, integral, sementes/grãos, fibras, 

colesterol e glúten, corresponderam a 75% do total de alegações nesta categoria. Com relação 

às relacionadas especificamente aos nutrientes considerados críticos para o controle de doenças 

não transmissíveis, como açúcar, gorduras e sódio, a prevalências destes no total de alegações 

foi de 0%, 22% e 2%, respectivamente 
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Figura 8. Distribuição dos principais tipos de alegações na categoria BISCOITOS, correspondendo a 75% do total 
de alegações. 
 

 

2.4.5 Resultados para a categoria cereais  

Na categoria cereais foram avaliados 111 produtos, incluindo cereais matinais, granolas, 

aveia em flocos e barras de cereal.  A maior quantidade de alegações encontradas (68%) era 

relacionada à: 

 Presença de sementes/grãos  

 Presença de fibras  

 Presença de ingredientes integrais 

 Presença de frutas 

 Ausência ou quantidade reduzida de calorias 

 Ausência ou quantidade reduzida de gordura total, saturada e/ou trans 

 Produto light 

Os textos mais usados para descrever estas alegações e a porcentagem de produtos 

contendo estas alegações estão na Tabela 7. 
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Tabela 7. Exemplos de textos das alegações/tipo e porcentagem de produtos contendo estas alegações: categoria 
cereais. 

Tipos de alegação  Exemplos de textos das alegações % de 

Produtos 

Presença de sementes/grãos Cereais  

Castanha, Aveia 

Multicereais 

59% 

Presença de fibras Fonte de fibras 45% 

Presença de ingredientes integrais Integral 

Cereal integral 

32% 

Presença de frutas Banana, maça 

Frutas 

26% 

Ausência ou quantidade reduzida de 

calorias 

‘x’ Kcal 

‘x”% menos calorias 

26% 

Ausência ou quantidade reduzida de 

gordura total, saturada e/ou trans 

x% menos gorduras (totais) 

livre de gordura trans 

21% 

Ingredientes orgânicos Orgânico 

Com açúcar orgânico 

20% 

 

As demais alegações, presentes em menores proporções, estavam relacionadas à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de Açúcar, Glúten, Conservadores, Corantes, Lactose, 

Sódio, 

 Presença de Vitaminas, Minerais, Proteína,  

 Produto Orgânico. 

A Figura 9 mostra os tipos de alegações mais utilizados e as respectivas frequências na 

categoria Cereais. As alegações relacionadas às sementes/grãos, fibras, integral, suco, calorias, 

gordura e orgânico corresponderam a 69% do total nesta categoria. Com relação às relacionadas 

especificamente aos nutrientes considerados críticos para o controle de doenças não 

transmissíveis, como açúcar, gorduras e sódio, a prevalências destes no total de alegações foi 

de 4%, 6% e 0%, respectivamente. 
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Figura 9. Distribuição dos principais tipos de alegações na categoria CEREAIS, correspondendo a 69% do total 
de alegações. 
 

 

2.4.6 Resultados para a categoria produtos cárneos 

Na categoria cárneos foram avaliados 155 produtos processados de carne. A maior 

quantidade de alegações encontradas (41%) foi relacionada à: 

 Criação sustentável/ bem-estar animal (welfare) 

 Ausência de conservadores 

 Quantidade reduzida de sódio 

 Presença de proteínas 

Os textos mais usados para descrever estas alegações e a porcentagem de produtos 

contendo estas alegações estão na Tabela 8. 
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Tabela 8. Exemplos de textos das alegações/tipo e porcentagem de produtos contendo estas alegações: categoria 
produtos cárneos. 

Tipos de alegação  Exemplos de textos das alegações % de 

Produtos 

Welfare - Criação consciente/ 

amigável dos animais 

Criação sustentável  

Certificado de bem-estar animal 

15% 

Ausência de conservadores Sem conservantes 

Não contem conservantes 

8% 

Quantidade reduzida de sódio 30% menos sódio 8% 

Presença de proteínas  Rico em proteínas 4% 

 

As demais alegações, presentes em menores proporções, estavam relacionadas à: 

 Ausência ou quantidade reduzida de Gordura, Calorias, Corantes, Glúten; 

 Presença de Minerais, Vitaminas, Fibras; 

 Produto Vegano, Light, Orgânico; 

 Utilização de Ingredientes naturais; Músculo íntegro; 

 Ausência de uso de antibióticos; Ausência de uso de melhoradores de crescimento. 

A Figura 10 mostra os tipos de alegações mais utilizados e as respectivas frequências na 

categoria Cárneos. As alegações relacionadas à welfare, conservadores, sódio e proteínas 

corresponderam a 41% do total nesta categoria. Com relação às relacionadas especificamente 

aos nutrientes considerados críticos para o controle de doenças não transmissíveis, como açúcar, 

gorduras e sódio, a prevalências destes no total de alegações foi de 0%, 2% e 9%, 

respectivamente. 
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Figura 10. Distribuição dos principais tipos de alegações na categoria CÁRNEOS, correspondendo a 41% do total 
de alegações. 
 
 

3.3   Escolha dos produtos e alegações para a próxima etapa do projeto 

Dentre as seis categorias estudadas nesta primeira etapa foram escolhidas as categorias 

de bebidas não alcoólicas, lácteos, biscoitos e pães para a próxima etapa, por apresentarem 

grande quantidade alegações e por fazerem parte da dieta do brasileiro (MARTINS et al., 2013). 

A categoria de cereais, apesar de ter tido a maior média de alegações por produto, não foi 

considerada devido à dificuldade de estimar a quantidade de açúcar livres, pois essa informação 

não estava presente nas embalagens, e também pelo menor consumo. A categoria de cárneos 

foi a que apresentou a menor média de alegações por produto e, portanto, também foi 

desconsiderada.  

Dentre as categorias escolhidas, foram selecionados os seguintes produtos para o estudo 

sobre a percepção de saudabilidade, por serem populares em suas categorias e por apresentarem 

uma imagem “saudável”: 

 Suco de uva, 

 Iogurte de morango, 

 Biscoito salgado, tipo “água e sal” / “cream-craker”, 

 Pão de forma.  

Os tipos de alegações escolhidas para os quatro produtos (suco de uva, iogurte de 

morango, biscoito salgado cream cracker e pão de forma) são mostrados a seguir: 

 Suco de uva 

- Presença de vitaminas (34%) e minerais (8%) 
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- Presença de suco/fruta (46%) 

 Iogurte de morango 

- Presença de vitaminas (13%) e minerais (19%) 

- Presença de suco/fruta (12%) 

 Biscoito salgado, tipo “cream cracker” 

- Presença de sementes/grãos (35%) 

- Presença de fibras (15%) 

 Pão de forma  

- Presença de sementes/grãos (38%) 

- Presença de fibras (37%) 

 Eles estavam dentre os tipos de maior frequência nas diferentes categorias e não 

faziam referência aos nutrientes críticos como, por exemplo, alegações que mencionassem 

conteúdo reduzido de gordura, de forma a evitar a presença simultânea de alertas e alegações 

relacionados ao mesmo nutriente, o que poderia diminuir a capacidade dos consumidores em 

identificar o produto como contendo alto teor do nutriente critico em questão (ACTON; 

HAMMOND, 2018). 

 
 

3.4   Cálculo de nutrientes críticos e análise da (in)congruência entre as alegações e a 

real qualidade nutricional dos produtos 

. 

Existem divergências entre as organizações e agências regulatórias que trabalham com 

a questão de rotulagem quanto ao conceito de “açúcar livre” e sobre como deve ser o cálculo 

da quantidade deste nutriente crítico. Para a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a 

quantidade de açúcar livre presente no alimento deve levar em consideração os monossacarídios 

e dissacarídios adicionados a alimentos e bebidas pelo fabricante, cozinheiro e/ou consumidor, 

somados aos açúcares naturalmente presentes no mel, e em caldas e sucos de frutas. 

 Já segundo os critérios da ANVISA, apenas os açúcares livres adicionados a alimentos 

e bebidas durante a fabricação ou a preparação domiciliar devem ser considerados para o 

cálculo de açúcares livres.  

 Ainda, segundo a OPAS, a quantidade de açúcares livres pode ser estimada com base 

na quantidade declarada de açúcares totais, conforme mostrado na Figura 11 abaixo. 
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Figura 11. Método para calcular a quantidade de açúcares livres quando estes não estão declarados 

 nos rótulos, segundo os critérios da OPAS – Fonte: Modelo de Perfil Nutricional, OPAS, 2016 (p.20) 

 

No entanto, este método proposto pela OPAS é pouco detalhado, e gera dúvidas sobre 

sua utilização para produtos não citatos nos exemplos. Desta forma, quando a informação sobre 

a quantidade de açúcares livres não estava disponível no rótulo, optamos por estimar as 

quantidades de açúcares livres baseados em fontes da literatura ou da indústria. Neste trabalho, 

os seguintes critérios foram usados para estimar a quantidade de açúcar livre nas diferentes 

categorias estudadas: 

 Pães e biscoitos salgados, se: 

-  sem adição açúcar ou similares na formulação: 1% do peso total; 

- com açúcar ou similares adicionados: 3% do peso total; 

de acordo com fonte da industria de panificação (Wickbold, fonte pessoal). 

 Suco de uva, se: 

- sem açúcar ou similares adicionados: 17gr em 100 gr de suco; 
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- com açúcar ou similares adicionados: 100% dos carboidratos declarados; 

de acordo com informação da bibliografia (OLIVEIRA et al, 2005), mencionadas abaixo.  

Ácidos policarboxílicos e açúcares constituem as principais substâncias solúveis em 

sucos de frutas. Açúcares presentes em sucos incluem principalmente a frutose, glicose 

(monossacaídeos) e sacarose (dissacarídeo) (SOULE; GRIERSON, 1986; TING; 

ROUSEFF, 1986; CHEN, 1993; FRANCIS, 1999). A quantidade estimada de frutose, 

glicose e sacarose em sucos de uva é de, respectivamente, 8,0g, 7,8g e 0,20-2,3g por 100g 

de suco (CHEN, 1993). Ou seja, uma média de 17g de mono e dissacarídeos por 100g de 

suco. 

 Iogurte, se:  

- quantidade de lactose indisponível, considerou-se uma quantidade de 4g em 

100g de produto, e esta quantidade foi descontada do total de carboidratos informado 

no rótulo; 

- quantidade de lactose disponível: descontou-se a quantidade de lactose da 

quantidade total de carboidratos informados;  

- sem lactose: 100% dos carboidratos informados;  

de acordo com informação da bibliografia, mencionadas abaixo.  

Borges et al (2010) avaliaram 124 amostras de iogurtes comerciais (sendo 56 

líquidos, 44 aromatizados e 24 com pedaços) quanto aos diferentes tipos de açúcares e suas 

respectivas quantidades (Figura 12). De acordo com o estudo, os açúcares identificados nos 

iogurtes, em ordem decrescente, foram sacarose, lactose, glucose e frutose. Quanto ao teor 

de lactose, este variou conforme o tipo de iogurte (líquido, aromatizado ou com pedaços de 

frutas). O teor médio de lactose nos iogurtes líquidos foi de 3,41g/100g, nos aromatizados a 

concentração média foi de 4,20g/100 g e nos iogurtes com pedaços 4,85g /100 g. Como as 

mostras escolhidas para o presente estudo continham diferentes tipos de iogurtes e, de forma 

a simplificar os cálculos, usamos o valor médio de 4g de lactose por 100gr de produto para 

todos os iogurtes, que foi descontado do valor total de carboidratos informado nos rótulos, 

para chegarmos à estimativa da quantidade de açúcares livres. 
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Figura 12. Quantidade de açúcares nos diferentes tipos de iogurtes– Fonte: Borges et al, 2010 (p.77) 

 

Dentre as categorias escolhidas (suco, iogurte, biscoito salgado e pão de forma) foram 

selecionados produtos que continham elevada quantidade de alegações (três ou mais) nas 

embalagens. As marcas dos produtos foram ocultadas já que não foram objetos deste estudo. 

As Tabelas 9, 10a, 10b, 11 e 12 mostram as informações nutricionais (quantidade de calorias, 

carboidratos, açúcares livres, gordura total, gordura saturada e sódio) que constavam nas 

embalagens e o(s) alerta(s) de excesso de nutriente crítico aplicável em cada caso, segundo os 

critérios da OPAS (Pan American Health Organization, 2016). 

Dentre os cinco iogurtes analisados todos possuíam excesso de açúcar livre, sendo que 

três tinham alegações relacionadas à ausência de açúcar adicionado. Ainda, três dos produtos 

possuíam excesso de sódio, ingrediente pouco “esperado” nesta categoria de produto. O produto 

“iogurte com polpa de morango zero lactose” era destinado ao público infantil, possuía 

diferentes alegações nutricionais (rico em zinco, fonte de cálcio, vitaminas A e D) e, no entanto, 

apresentou excesso de todos os nutrientes críticos.  

Quanto aos diferentes sucos analisados, tanto os sem açúcar adicionado (Tabela 10a) 

como os com adição de açúcar (Tabela 10b) possuíam açúcar livre em excesso, de acordo com 

o critério da OPAS. Entretanto, se levarmos em conta os critérios definidos pela Anvisa 

(ANVISA, 2018), apenas os sucos com açúcar adicionado seriam elegíveis a apresentar alerta 

para excesso de açúcar. 

Dentre os cinco biscoitos analisados, todos possuíam excesso de sódio, dois deles 

possuíam excesso de gordura total, e outros dois apresentavam excesso de gordura saturada. O 

produto “biscoito 7 grãos”, por exemplo, foi classificado como alto em gordura total e possuía 

as seguintes alegações: “baixo em gorduras saturadas” e “0g de gordura trans na porção”. Já o 

produto “Biscoito Salgado Integral Multigrãos”, com excesso de gordura saturada, apresentava 

a seguinte alegação: “40% menos gorduras totais”.  Com relação aos quatro pães de forma 

analisados, três apresentaram excesso de sódio. 
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Tabela 9. Exemplos de alegações, informação nutricional e alertas sobre os nutrientes críticos (baseados nos critérios da OPAS) para iogurtes. 

Produto Alegações Porção 
(g) 

Calorias 
(Kcal) 

Carboidratos 
(g) 

Açúcares 
livres* 

(g) 

Gordura 
total (g) 

Gordura 
saturada 

(g) 

Sódio 
(mg) 

Alto 
em 

Açúcar 

Alto 
em  

Gord. 
Total 

Alto 
em  

Gord. 
Sat. 

Alto 
em 

Sódio 

Iogurte com Polpa 
de Morango Whey 
Lacfree 

14 g de proteínas 
Rico em proteínas 
Sem adição de açúcar 
Zero gordura 
Zero lactose 
Adoçado com stévia 

100 49 6,6 6,6 0 0 58 Sim* Não Não Sim 

Iogurte Grego 
Desnatado com 
Polpa de Banana e 
Chia 

banana + Chia 
0% gordura 
11 g proteína 
sem adição de 
espessante, corante e 
aromatizante 

130 104 15 11,1 0 0 90 Sim* Não Não Não 

Iogurte 
Semidesnatado 
Zero Lactose 
Morango 

13gr de proteína 
leite e probióticos 
sem adição de 
açucares 
natural 
0% lactose 

130 101 10 10 1 1 38 Sim* Não Não Não 

Iogurte Light 
Desnatado com 
Polpa de Morango 

Zero gorduras 
Total cálcio 
Rico em vitamina D 
Rico em cálcio 
Sem adição de 
açúcares 

170 53 6,9 4,8 0 0 100 Sim* Não Não Sim 

Iogurte com Polpa 
de Morango Zero 
Lactose 

Zero lactose 
Rico em zinco 
Fonte de cálcio 
Vitaminas A e D 
Desenho Infantil 

170 61 6,3 4,1 2,3 1,2 80 Sim Sim Sim Sim 

* De acordo com os critérios da ANVISA (2018), estes iogurtes não seriam elegíveis a apresentar alerta para excesso de açúcar uma vez que contêm apenas açúcar 
proveniente de polpa e suco de frutas usados na formulação dos iogurtes. 
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Tabela 10a. Exemplos de alegações, informação nutricional e alertas sobre os nutrientes críticos (baseados nos critérios da OPAS) para sucos sem açúcar adicionado. 

Produto Alegações Porção 
(g) 

Calorias 
(Kcal) 

Carboidratos 
(g) 

Açúcares 
livres* 
(g) 

Gordura 
total (g) 

Gordura 
saturada 
(g) 

Sódio 
(mg) 

Alto 
em 
Açúcar 

Alto 
em  
Gord. 
Total 

Alto 
em  
Gord. 
Sat. 

Alto 
em 
Sódio 

Suco de Uva 
Kids 

Sem adição de açúcares 
Funcional 
Ômega 3, fibras, cálcio, 
acido fólico, vitaminas C 
e D 
100% de suco 
Desenho da Mônica 

200 120 30 6 0 0 10 Sim* Não Não Não 

Suco de Uva 
Tinto Integral  

Uva e nada mais 
100% natural 
Sem conservantes 
Sem adição de açúcar, 
água e corante 

200 102 25 5 0 0 0 Sim* Não Não Não 

Suco de Laranja Com vitaminas e minerais 
0% adição de açúcar 
Sem conservadores 
60% de suco 

200 48 12 2,4 0 0 0 Sim* Não Não Não 

Néctar de 
Maracujá Light  

Sem conservadores 
Frutas são fontes de 
vitamina 
Light 
0% adição de açúcares 

200 88 22 4,4 0 0 0 Sim* Não Não Não 

* Quando a quantidade de açúcar livre não estava disponível, considerou-se 17g/100g de suco. 
   De acordo com os critérios da ANVISA (2018), estes sucos não seriam elegíveis a apresentar alerta para excesso de açúcar uma vez que contêm apenas o açúcar da própria 
fruta. 
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Tabela 10b. Exemplos de alegações, informação nutricional e alertas sobre os nutrientes críticos (baseados nos critérios da OPAS)  para sucos com açúcar adicionado. 

Produto Alegações Porção 
(g) 

Calorias 
(Kcal) 

Carboidratos 
(g) 

Açúcares 
livres* 
(g) 

Gordura 
total (g) 

Gordura 
saturada 
(g) 

Sódio 
(mg) 

Alto 
em 
Açúcar 

Alto 
em  
Gord. 
Total 

Alto 
em  
Gord. 
Sat. 

Alto 
em 
Sódio 

Suco Integral 
Abacaxi com 
Hortelã e 
Gengibre 

100% abacaxi integral 
contem vitamina C 
sem conservadores 
zero gordura e colesterol 

200 52 13 10,4 0 0 8,5 Sim Não Não Não 

Suco de 
Laranja  

frutas são fontes de 
vitaminas 
sem conservadores 
sem mistura de frutas 

200 86 22 17,6 0 0 4,9 Sim Não Não Não 

Suco de Uva 
Kids 

Fonte de Vitaminas A,C E 
Fonte de ferro e zinco 
31,6% de suco 

200 105 25 20 0 0 8,4 Sim Não Não Não 

Néctar de 
Pêssego 

sem ingredientes artificiais 
sem conservantes 
40% de suco 

200 72 18 15,2 0 0 7 Sim Não Não Não 

* Quando a quantidade de açúcar livre não estava disponível, considerou-se 100% do valor informado para carboidratos. 
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Tabela 11. Exemplos de alegações, informação nutricional e alertas sobre os nutrientes críticos (baseados nos critérios da OPAS)  para biscoitos. 

Produto Alegações Porção 
(g) 

Calorias 
(Kcal) 

Carboidratos 
(g) 

Açúcares 
livres* 

(g) 

Gordura 
total (g) 

Gordura 
saturada 

(g) 

Sódio 
(mg) 

Alto 
em 

Açúcar 

Alto 
em  

Gord. 
Total 

Alto em  
Gord. 
Sat. 

Alto 
em 

Sódio 

Biscoito 
Crackers sem 
Glúten e sem 
Lactose 

Gluten free 
Wheat free 
Lactose free 
Sem gordura hidrogenada 
Sem corante 
Sem conservante 

35 156 28 1,4 4,2 2,5 228 Não Não Sim Sim 

Biscoito 7 
Grãos  

7 grãos 
Fonte de fibras 
Baixo em gorduras 
saturadas 
Zero colesterol 
0g de gordura trans na 
porção 

30 127 18 0,9 4,8 0,5 270 Não Sim Não Sim 

Biscoito 
Cracker 
Orgânico 
Gergelim 

Orgânico 
Integral 
Gergelim 
7 grãos integrais 

30 125 20 1 3,6 1,1 260 Não Não Não Sim 

Biscoito 
Salgado 
Integral  
Multigrãos 

Multigrãos 
Fonte de fibras 
Com cereais integrais 
40% menos gorduras totais 

30 107 16 0,8 3,1 1,3 264 Não Não Sim Sim 

Biscoito 
Integral  

Feito com cereal integral 
Integral 
Baixo em gorduras 
saturadas 
Fonte de fibras 

30 137 18 0,9 5,5 1,3 214 Não Sim Não Sim 
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Tabela 12. Exemplos de alegações, informação nutricional e alertas sobre os nutrientes críticos (baseados nos critérios da OPAS) para pães. 

Produto Alegações Porção 
(g) 

Calorias 
(Kcal) 

Carboidratos 
(g) 

Açúcares 
livres* (g) 

Gordura 
total (g) 

Gordura 
saturada 

(g) 

Sódio 
(mg) 

Alto em 
Açúcar 

Alto em  
Gord. 
Total 

Alto em  
Gord. 
Sat. 

Alto em 
Sódio 

Pão Integral 7 
Grãos  

7 grãos 
Integral 
Com trigo, girassol, 
linhaça, aveia, centeio, soja 
e tricale 
Rico em fibras 
Rico em cálcio 
Rico em vitaminas A, D, E 

50 127 18 2,1 2,8 0,4 187 Não Não Não Sim 

Pão de Forma 
Integral 12 
Grãos Zero  

0% açúcares, colesterol e 
gordura trans 
12 grãos 
Com farinha 100% integral 
Fonte de fibras 
Baixo teor de gorduras 
totais 

50 113 14 0,42 2,3 0,4 190 Não Não Não Sim 

Pão do Forno 
Grãos 
Ancestrais 

Grãos ancestrais 
Integral 
Fonte de fibras 
Baixo em gorduras totais e 
saturadas 
Zero gordura trans e 
colesterol 

50 122 21 1,05 1,9 0,3 191 Não Não Não Sim 

Pão Integral 
com Ômega 3 

100% integral 
Ômega 3 
Fonte de fibras 
baixo teor de sódio 
Não contém farinha branca 
Livre de gordura trans 

50 116 19 0,95 1,2 0 79 Não Não Não Não 
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4 Discussão 

 
 Os resultados deste levantamento sugerem que o uso de alegações é uma prática 

bastante comum em diferentes categorias de alimentos no mercado brasileiro. Além de 76% 

dos produtos analisados possuírem alegações nutricionais ou de outros tipos como, por 

exemplo, relacionadas à presença de alguns ingredientes e/ou quanto à forma de produção (e.g. 

orgânico), também se verificou a tendência da utilização de várias alegações num mesmo 

produto. O uso de alegações em produtos destinados ao público adulto ou infantil não é uma 

prática apenas do mercado brasileiro, já tendo sido reportada em diferentes estudos nos EUA 

(COLBY et al, 2010), no Canadá (SCHERMEL et al, 2013) e em países da Europa (HIEKE et 

al., 2016). 

 Com relação às categorias investigadas, como já mencionado, aquela com maior 

número de produtos contendo alegações foi a de Cereais (94%), seguida por Bebidas (90%). 

Para as categorias Pães, Biscoitos e Lácteos, a porcentagem de produtos contendo alegações 

foi respectivamente, 77%, 71% e 61%. A categoria Cárneos foi que obteve a menor 

porcentagem: 47% dos produtos continham ao menos uma alegação. Estudo realizado em países 

da Europa, apenas considerando alegações nutricionais reportou que quase um terço dos 

“Cereais” e “Bebidas” continham alegações nutricionais, seguidas dos “produtos lácteos” 

(28%). Nas demais categorias (pão e produtos de panificação; biscoitos; produtos cárneos, etc.), 

20% ou menos dos alimentos continham alegações nutricionais  (HIEKE et al., 2016). 

 Em outro estudo, realizado no Canadá, onde foram analisados 10487 produtos quanto 

à presença de diferentes tipos de alegações, constatou-se que algum tipo de marketing 

nutricional estava presente em 48,1% das embalagens dos alimentos canadenses, sendo as 

alegações nutricionais as mais comuns (45,5%). Outros tipos de rotulagens frontais como “selo” 

de produto integral ou “logomarca” da associação pró-cardíaca foram encontrados em 18,9% 

das embalagens. (SCHERMEL et al., 2013).  

 Pesquisa realizada em 16 países de diferentes continentes (MAYHEW et al., 2016), 

apontou que, em média, 86% das embalagens tinham rótulos nutricionais, 30% possuíam 

alegações de saúde ou nutricional e 87% apresentavam diferentes técnicas de marketing 

(imagens de personagens infantis, brindes, imagens de ingredientes naturais, promoção quanto 

ao preço, cupons de desconto, dentre outras). E, em média, cada embalagem exibia duas 

técnicas de marketing e uma alegação de saúde ou nutricional. 

 A existência de várias alegações num mesmo produto também foi relatada por Hieke 

et al. (2016), onde a média de alegações foi 2,6 por produto, comparado a 2,9 alegações/produto 
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no presente estudo. Quanto à média de alegações por categoria de produto, os achados do 

presente estudo foram similares aos encontrados em estudo realizado por Ferreira at al. (2015) 

com produtos destinados ao público infantil, onde a média de recursos incluindo as alegações 

e outras estratégias de marketing, simultaneamente utilizados foi: cereais matinais (5,1), sucos, 

néctares e refrescos de frutas (4,4) e biscoitos salgados (2,3). 

 Com relação aos tipos mais frequentes de alegações, este estudo constatou que as 

alegações nutricionais ou alegações de marketing de nutrição mais usadas se referiam à 

presença de frutas (10% do total de alegações) estando presente em 46% dos produtos da 

categoria bebidas, em 26% dos cereais e 12% dos lácteos; seguidas por ausência ou quantidade 

reduzida de açúcar (9% do total de alegações) presentes em: 43% das bebidas, 20% dos lácteos 

e 14% dos cereais. Outros tipos de alegações presentes em grande quantidade nos produtos 

analisados foram: as alegações sobre gordura: produtos de panificação (26%), biscoitos (22%) 

e lácteos (15%); para alegações sobre vitaminas: sucos (14%), lácteos (8%); para as alegações 

sobre teor de fibra: produtos de panificação (15%), cereais (14%) e biscoitos (7%); e para as 

alegações relacionadas à presença de grão, sementes ou castanhas: cereais (18%), biscoitos 

(16%) e produtos de panificação (15%). No estudo realizado no Canadá por Schermel et al. 

(2013), verificou-se que as mensagens de marketing de nutrição mais usadas se referiam à 

gordura total e à trans (15,6% e 15,5% das alegações, respectivamente), seguidas por vitaminas 

e minerais (14,4%) e por teor de fibras (9,9%). Com relação às categorias de produtos contendo 

grande porcentagem de um tipo específico de alegação, o estudo no Canadá apontou: para as 

alegações sobre gordura total: Cereais (29,3%) e Lácteos (25,3%); para as alegações sobre 

gordura trans: Snacks (44,2%) e Produtos de panificação (36,4%); alegações sobre vitaminas: 

Sucos de fruta (34%), Lácteos (30 %) e Cereais (27,9%) e para as alegações sobre teor de fibra: 

Cereais (38,7%), Snacks (15,9%) e Produtos de panificação (13,4%).  

 A avaliação do perfil nutricional de alguns produtos mostrou que alegações estão 

presentes nas embalagens independentemente da qualidade nutricional dos mesmos. De todos 

os produtos avaliados, apenas o “pão integral com ômega 3” não continha nenhum nutriente 

crítico em excesso, segundo critérios da OPAS. Todos os demais produtos, nas quatro 

categorias analisadas, possuíam pelo menos um, quando não vários, nutrientes em excesso. Os 

demais pães eram alto em sódio e possuíam cinco ou mais alegações nutricionais ou de 

marketing nutricional nas embalagens.  

 Na categoria iogurte, as cinco embalagens analisadas possuíam cinco ou mais 

alegações cada. Todos os iogurtes eram altos em açúcar, sendo três deles também altos em 

sódio. Além disso, um dos iogurtes tinha alto conteúdo de gordura total e saturada! Na categoria 
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biscoitos, os cinco produtos analisados eram alto em sódio, sendo que dois deles eram também 

altos em gordura total e outros dois em gordura saturada. Cada uma das embalagens destes 

biscoitos possuía pelo menos quatro alegações.  

 Estes resultados estão em linha com estudo realizado por Ferreira e outros (2015) no 

mercado brasileiro onde das quatro marcas de biscoito salgados analisadas, 100% estavam alto 

em sódio e 75% em gordura saturada. A pesquisa apontou ainda que 66% dos produtos 

direcionados às crianças apresentavam conteúdo excessivo de açúcar, sódio ou gordura, sendo 

que 38% dos produtos possuíam mais de um nutriente em excesso simultaneamente. Além 

disso, 80% dos produtos avaliados possuíam alegações nutricionais e/ou imagens de produtos 

naturais, sendo 49% exaltavam características nutricionais benéficas em produtos com elevado 

teor de açúcar, gordura saturada, trans e sódio, dando a entender que o seu consumo é saudável 

ou benéfico à saúde.  

Segundo relatório da ANVISA (2018), estudos realizados na Espanha (ROYO-

BORDONADA et al, 2012) e no Brasil (RODRIGUES at al, 2016, 2017) verificaram que mais 

da metade dos alimentos com rotulagem e direcionados a crianças possuíam alegações 

nutricionais, e que a maior parte destes alimentos apresentavam um perfil nutricional 

desfavorável e pior do que alimentos similares sem alegações nutricionais. 

 Colby e outros (2010) avaliaram 56.900 rótulos de alimento do mercado dos EUA e  

constataram que 23% de todos os produtos continham marketing nutricional e eram ricos em 

gordura saturada, sódio e/ou açúcar. O estudo identificou ainda que dos 9.105 produtos 

direcionados ao público infantil, 42% possuiam marketing de nutrição e eram altos em gorduras 

saturadas, sódio e/ou açúcar. As bebidas compunham o grupo alimentar com maior 

probabilidade de conter o marketing nutricional e de ser rico em açúcar, tanto para produtos 

comercializados para adultos quanto para crianças.  

 Resultado similar foi encontrado no presente estudo: todas as embalagens de suco 

avaliadas tinham alto teor de açúcar livre, de acordo com os critérios da OPAS; se 

considerarmos os critérios da ANVISA, apenas os sucos com açúcar adicionado seriam 

considerados como contendo alto teor de açúcar. Os sucos que não continham açúcar 

adicionado possuíam alegação correspondente em suas embalagens o que não significa, porém, 

que eram baixos em calorias, uma vez que possuíam açúcares provenientes das próprias frutas. 

O cenário onde um produto contendo uma alegação sobre a “não adição” ou “quantidade 

reduzida” de determinado ingrediente contém, apesar disso, quantidade considerável deste 

mesmo ingrediente, pode confundir o consumidor. Estudo realizado no Canadá indicou que a 

presença de uma alegação indicando “quantidade reduzida” de sódio, juntamente com um alerta 
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de excesso para o mesmo nutriente, diminuiu a probabilidade de o consumidor de identificar 

aquele produto como tendo alto conteúdo no nutriente crítico em questão (ACTON; 

HAMMOND, 2018).  

 

 

5 Conclusão 

 

O presente estudo revelou a alta frequência em que alegações nutricionais e alegações 

de marketing nutricional são utilizadas nas embalagens de alimentos no mercado brasileiro. 

Além disso, o estudo aponta que as alegações não estão apenas presentes em produtos 

nutricionalmente favoráveis, mas também em produtos que podem ser considerados 

nutricionalmente pobres, ou seja, com alto conteúdo de nutrientes associados à obesidade e às 

doenças croônica não transmissíveis. Os resultados sugerem que as informações contidas nas 

embalagens dos alimentos podem não estar ajudando os consumidores a selecionar alimentos 

com baixo teor de gordura, sódio ou açúcar. 

 Mais pesquisas são necessárias para superar as limitações do presente estudo, como a 

pequena amostra de produtos e o fato de os dados terem sido coletados em loja online de um 

supermercado apenas. Estudo com maior variedade de produtos e em diferentes regiões do país 

é recomendado. Considerando que diferentes sistemas de rotulagem nutricional frontal como 

por exemplo, os alertas de excesso de nutrientes críticos, vêm sendo considerados pela 

ANVISA (2018), a presença simultânea de alertas e alegações relacionados ao mesmo nutriente 

é um ponto que merece atenção quando da elaboração de legislação a este respeito, assim como 

a presença de qualquer alegação em produtos que contenham algum nutriente crítico em 

excesso. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

Avaliação do efeito de alegações  

e alertas nutricionais na percepção de 

saudabilidade 
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Resumo 

 

Os alertas nutricionais que destacam o alto conteúdo de nutrientes associados às doenças não 

transmissíveis foram recentemente propostos como uma ferramenta para facilitar a 

identificação de produtos não saudáveis. No entanto, diferentes informações que criam 

associações positivas e saudáveis são geralmente incluídas em embalagens de alimentos, o que 

pode reduzir a eficácia de tais alertas. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de alertas 

e alegações nutricionais sobre a percepção de saudabilidade de quatro categorias de produtos 

frequentemente consumidas no Brasil: iogurte, suco, pão e biscoitos. Para cada categoria foram 

elaboradas oito embalagens seguindo um delineamento experimental fatorial completo com três 

fatores de dois níveis: dois tipos de alegações (presentes vs. ausentes) e alertas nutricionais 

destacando alto teor de gordura saturada, açúcar e/ou sódio (presente vs. ausente). 820 adultos 

participaram de uma pesquisa online. Eles foram divididos aleatoriamente em quatro grupos, 

cada um dos quais avaliou as embalagens de uma categoria de produto. Para cada embalagem, 

os participantes foram solicitados a avaliar sua percepção de saudabilidade usando escalas de 7 

pontos (1: nada saudável; 7: muito saudável). Os dados foram analisados utilizando ANOVA 

considerando os efeitos principais e interações. Os resultados mostraram que, embora as 

alegações tivessem um efeito significativo e positivo sobre a saudabilidade percebida em todas 

as categorias, os alertas nutricionais apresentaram maior importância relativa e diminuíram 

significativamente a percepção de saudabilidade. Os participantes que estavam mais dispostos 

a comprometer o prazer pela saúde tenderam a dar mais importância relativa aos alertas. Os 

resultados sugerem que alertas nutricionais poderiam facilitar a identificação de produtos com 

perfil nutricional desfavorável e contribuir para anular as associações positivas e saudáveis 

geradas pelas alegações. 

 

Palavras-chave: Rotulagem de alimentos; alegações; alertas; saudabilidade percebida; análise 

conjunta. 
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Abstract 

 

Nutritional warnings highlighting high content of nutrients associated with non-communicable 

diseases have been recently proposed as a tool to facilitate the identification of unhealthful 

products. However, several different cues raising positive healthful associations are usually 

included on food packages, which can reduce the effectiveness of nutritional warnings. This 

study aimed to evaluate the effect of nutritional warnings and claims on the perceived 

healthfulness of four product categories, frequently consumed in Brazil: yogurt, juice, bread 

and crackers. For each category, eight packages were designed following a full-factorial 

experimental design with three two-level factors: two types of claims (present vs. absent) and 

nutritional warnings highlighting high content of saturated fat, sugar and/or sodium (present vs. 

absent). A total of 820 adults participated in an online survey. They were randomly divided into 

four groups, each of which evaluated the packages of one product category. For each package, 

participants were asked to rate their perceived healthfulness using a 7-point scale (1: not healthy 

at all; 7: very healthy). Data were analyzed using ANOVA considering main effects and 

interactions. Results showed that although claims had a significant and positive effect on the 

perceived healthfulness of all categories, nutritional warnings had the largest relative 

importance and significantly decreased perceived healthfulness. Participants who were more 

willing to compromise pleasure for health tended to give more relative importance to the 

warnings. Results suggest that nutritional warning could facilitate the identification of products 

with unfavorable nutrient profile and can contribute to override the positive healthful 

associations generated by claims. 

 

Keywords: Food labeling; claims; warnings; perceived healthfulness; conjoint analysis 
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1 Introdução 

 

A obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) tornaram-se um dos 

maiores problemas de saúde pública no mundo (WHO, 2014). A alta disponibilidade e 

acessibilidade de alimentos processados com altos teores de açúcar, gordura e sódio têm sido 

apontadas como um dos principais responsáveis por essa situação (SWINBURN et al, 2011; 

MONTEIRO et al, 2012; OPAS, 2015). Diversas políticas públicas têm sido propostas para 

reduzir o consumo desses produtos, incluindo restrições à publicidade, regulamentações de 

mercado, diferenciações tributárias e ações para incentivar os consumidores a fazer escolhas 

alimentares mais saudáveis por meio do fornecimento de informações e iniciativas de marketing 

social (CABALLERO, 2007; CAPACCI et al, 2012; SCRINIS; PARKER, 2016). 

Neste contexto, os alertas nutricionais têm sido propostos como um esquema de 

rotulagem nutricional frontal que pode facilitar a identificação de alimentos contendo alto teor 

de nutrientes associados à obesidade e às DCNTs e, consequentemente, desencorajar seu 

consumo (KANTER; VANDERLEE; VANDEVIJVERE, 2018; CORVALÁN et al, 2019). O 

Chile foi o primeiro país a implementar um sistema de alerta obrigatório que evidencia "altos" 

níveis de calorias, açúcar, gordura saturada e sódio (MINISTERIO DE SALUD, 2015). Os 

alertas têm se mostrado eficientes em desencorajar a escolha de alimentos com alto teor de 

nutrientes associados às doenças crônicas não transmissíveis (ARRÚA; CURUTCHET et al, 

2017; ARRÚA; MACHÍN et al, 2017; CORREA et al, 2019; DAVID et al, 2017; KHANDPUR 

et al, 2018, 2019; VAN LIN; VAN HERPEN, 2019), motivando outros governos tais como 

Uruguai, Canadá, Brasil, Peru dentre outros, a considerar a implementação desse modelo de 

rotulagem frontal (GOVERNO DO CANADÁ, 2017; MINISTERIO DE INDUSTRIA, & 

ENERGÍA Y MINERÍA, 2017; MINISTÉRIO DE SAÚDE DE PERU, 2018, MINISTÉRIO 

DA SAÚDE DE ISRAEL, 2017, ANVISA, 2018). No entanto, ainda faltam pesquisas para 

entender em profundidade como essa política pública pode modificar a percepção dos 

consumidores em relação à saudabilidade e a escolha de produtos com alto teor de nutrientes 

associados às DCNTs. 

Os alertas nutricionais não são a única informação presente nos rótulos dos alimentos 

para comunicar a saudabilidade de um alimento. Em particular, as alegações nutricionais podem 

competir com os alertas nutricionais e, possivelmente, diminuir sua eficácia em transmitir a 

ideia de que os produtos não são saudáveis e, portanto, em desencorajar seu consumo. Uma 

alegação nutricional pode ser definida como “qualquer representação que declare, sugira ou 

implique que um alimento tem uma propriedade nutricional particular, incluindo, mas não 
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limitado ao valor energético e ao conteúdo de proteína, gordura e carboidratos, bem como o 

conteúdo de vitaminas e minerais” (WHO, 2004). O uso de alegações nutricionais em alimentos 

e bebidas não alcoólicas é regulamentado na maioria dos países (HIEKE et al, 2016). 

Além de alegações nutricionais, a indústria de alimentos utiliza outros tipos de alegações 

nas embalagens de alimentos como, por exemplo, alegações relacionadas à produção (e.g. 

orgânica) e relacionadas à presença de ingredientes específicos (e.g presença de frutas). Assim 

como as nutricionais, essas alegações são voluntárias. Todas essas formas de informação 

nutricional voluntária presentes nas embalagens dos alimentos, chamadas coletivamente de 

“marketing de nutrição” por Schermel et al (2013), são de particular relevância porque são 

usadas a critério do fabricante. 

Vários estudos identificaram produtos com alegações nutricionais como tendo um perfil 

nutricional desfavorável, ou seja, altos em açúcar, gordura e/ou sódio (COLBY et al, 2010; 

SIMS et al, 2011; GIMENEZ et al, 2016). Isso representa um problema, já que outros estudos 

relataram que produtos com alegações foram percebidos como mais saudáveis do que seus 

equivalentes sem alegações, embora esse efeito tenha sido geralmente pequeno ou moderado 

(LYLY et al, 2007; VAN TRIJP; VAN DER LANS, 2007; SABA et al, 2010). 

As alegações nutricionais podem criar um efeito halo na percepção de saudabilidade, 

que pode levar os consumidores a pensar que o produto é saudável, sobrepondo à influência de 

outras informações presentes no produto, como os alertas nutricionais (ANDREWS; 

NETEMEYER; BURTON, 1998; HOCH, 2002; CARELS; KONRAD; HARPER, 2007; 

CHANDON; WANSINK, 2007). Alegações como "baixo teor de gordura" (ROE et al, 1999; 

CHANDON; WANSINK, 2007), "orgânico" (PRADA; GARRIDO; RODRIGUES, 2017) ou 

"alto teor de fibras" (ROE et al., 1999) foram reportados como capazes de gerar uma atitude 

favorável enviesada que poderia resultar na subestimação de calorias. Outros estudos sugerem 

que a saudabilidade percebida para um ingrediente específico pode influenciar a percepção de 

saudabilidade do produto em si. Por exemplo, descrever o ingrediente açúcar como “açúcar de 

fruta” aumentou a percepção de saudabilidade de um cereal (SÜTTERLIN; SIEGRIST, 2015). 

Da mesma forma, os consumidores expostos à alegação "sem colesterol" reportaram perceber 

a margarina significativamente mais baixa em gordura e mais saudável do que o mesmo produto 

sem a alegação (ANDREWS et al., 1998). 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi: (a) avaliar o efeito de alegações e 

alertas nutricionais sobre a percepção de saudabilidade de algumas categorias de produtos 

alimentícios com alta frequência de consumo no Brasil: iogurte, suco, pão e biscoitos; (b) 
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identificar grupos de consumidores de acordo com a importância dada aos alertas nutricionais 

e às alegações para fazer seus julgamentos de saudabilidade.  

Os resultados do presente trabalho podem fornecer informações relevantes aos 

formuladores de políticas públicas e facilitar decisões informadas relacionadas à 

implementação de alertas e de regulamentos sobre o uso de alegações em alimentos com perfil 

nutricional desfavorável. 

 

 

2 Materiais e Métodos 

 

2.1 Participantes 

 O estudo foi realizado através de questionário online (vide Apêndice A), com 820 

adultos recrutados por uma agência de marketing brasileira especializada em testes com 

consumidor. Os participantes variavam em termos de idade, nível socioeconômico (classe 

social) e escolaridade. A descrição dos participantes quanto às características 

sociodemográficas é apresentada na Tabela 13. Uma vez que o estudo foi realizado on-line, a 

amostra de participantes não foi representativa da população brasileira, sendo super-

representada em consumidores com alta renda (acima de 5 salários mínimos) e alta escolaridade 

(universidade e pós-graduação). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (nº 3.180.253). 
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Tabela 13. Características sócio-demográficas dos participantes, frequência de consumo das categorias de 

produto investigadas e responsabilidade pelas compras no domicílio. 

Características 
Porcentagem de 

participantes (%) 
  

Gênero      
Feminino 51,8%    
Masculino 48,2%    
       
Faixa etária      
18 a 25  30,0%    
26 a 35  31,5%    
36 a 45  19,3%    
46 a 55  12,9%    
56 a 65  5,1%    
66 ou mais 1,2%    
       
Escolaridade      
Ensino fundamental  3,9%    
Ensino médio  51,0%    
Ensino superior  35,5%    
Pós-graduação 9,6%    
       
Classe social      
A e B 20,9%    
C, D e E 79,1%    

Frequência de consumo  
 

Pão 
 

Biscoito 
 

Iogurte 
 

Suco 
Todo dia 18,8% 11,1% 15,0% 48,1% 
2 ou 3 vezes/semana 23,4% 28,9% 28,6% 28,9% 
Uma vez por semana 20,3% 27,4% 20,5% 9,8% 
2 ou 3 vezes/mês 17,3% 23,4% 26,0% 9,5% 
Nunca 20,1% 9,2% 9,9% 3,7% 

     
Responsável pelas compras     
Eu mesmo(a) 55,4%    
Outra pessoa 9,2%    
Eu mesmo(a) e outra pessoa (a) 35,4%    

 

 

2.2 Delineamento experimental 

 As categorias de produtos e alegações incluídas no estudo foram selecionadas com base 

em estudo preliminar realizado no site de uma grande rede de supermercados brasileira e 

descrito no Capítulo 2. Conforme mencionado no referido capítulo, quatro categorias de 

produtos foram incluídas no estudo levando em consideração a quantidade e diversidade das 

alegações nutricionais e também por serem produtos de consumo frequente no Brasil 

(MONTEIRO et al 2010; MARTINS et al, 2014; LOUZADA; BARALDI et al, 2015; 

LOUZADA; MARTINS et al., 2015; ABIMAPI, 2018): biscoitos cream-cracker, pão de forma, 

suco de uva e iogurte de morango. A categoria cereais, embora contivesse numerosas alegações, 
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não foi incluída no estudo, uma vez que não foi possível estimar com precisão o teor de açúcar 

livre (a tabela nutricional apenas informa o conteúdo total de carboidratos), necessário para a 

verificação da presença em excesso deste nutriente. 

A análise conjunta é uma das metodologias que podem ser usadas para estudar as 

considerações feitas pelo consumidor durante o processo de formação da impressão global 

sobre um produto (LOUVIERE, 1988).  Ela é uma ferramenta útil para analisar o efeito de 

diferentes características da embalagem na intenção de compra do consumidor (DELIZA; 

ROSENTHAL; SILVA, 2003) assim como para estimar a importância relativa das diferentes 

alegações e alertas na percepção do consumidor sobre a saudabilidade de produtos alimentícios. 

Dessa forma, a análise conjunta foi utilizada considerando três fatores e dois níveis para cada 

uma das quatro categorias de produtos, a saber: dois tipos diferentes de alegação (presente vs. 

ausente) e alertas nutricionais destacando alto teor de gordura saturada, açúcar e / ou sódio 

(presente vs. ausente). A Tabela 14 resume os níveis dos fatores usados neste estudo. As 

alegações usadas para cada categoria foram selecionadas com base nos resultados do estudo já 

descrito no Capítulo 2. A composição nutricional de produtos comerciais disponíveis no 

mercado brasileiro foi considerada para determinar quais alertas nutricionais deveriam ser 

incluídos. Os critérios do Modelo de Perfil Nutricional da OPAS (PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2016) foram usados para classificar o conteúdo de nutrientes como alto 

para inclusão de alertas nutricionais nas embalagens. O tamanho dos alertas e sua posição na 

embalagem (canto superior direito) seguiram as recomendações da Anvisa para os projetos de 

rotulagem nutricional frontal, que podem ser encontradas no Relatório de Análise de Impacto 

Regulatório sobre Rotulagem Nutricional (ANVISA, 2019). 

 

Tabela 14. Atributos e níveis incluídos no desenho experimental da análise conjunta para cada uma das quatro 
categorias de produtos investigadas. 
 

Fator Biscoito Cream-
Cracker 

Pão de forma Iogurte de morango Suco de uva 

Alegação 1 

(C1) 

Fonte de fibras Fonte de fibras Rico em Zinco, contém 
vitaminas A e D 

Rico em Zinco, contém 
vitaminas C e B 

Nada Nada Nada Nada 

Alegação 1 

(C2) 

7 grãos integrais 7 grãos integrais Com pedaços da fruta Aqui tem um cacho de uva 

Nada Nada Nada Nada 

Alerta 

 (W) 

Alto em Gordura 
Saturada, Alto em 

sódio  

Alto em Sódio Alto em Açúcares Alto em Açúcares 

Nada Nada Nada Nada 
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Os três fatores foram variados independentemente um do outro, seguindo um 

planejamento fatorial completo, que resultou em oito (2 * 2 * 2) diferentes embalagens por 

categoria avaliada. Exemplos de tais embalagens são mostradas na Figura 13 (a, b, c, d). As 

embalagens foram especialmente projetadas para o estudo e não correspondiam a produtos 

comerciais disponíveis no mercado brasileiro visando minimizar a influência do conhecimento 

e das experiências anteriores dos participantes, já que marcas comerciais poderiam interferir na 

percepção do consumidor sobre o produto (HOYER; BROWN, 1990; CHANDON; 

WANSINK, 2012).       

 
(a): 

   
 
(b): 
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(c): 

    
 
    
  



75 

(d): 
 

 

 Figura 13. Exemplos de imagens de (a) Pão de forma, (b) Biscoito salgado, (c) Suco e (d) Iogurte, usadas no 
estudo de percepção de saudabilidade 

 
 
 

2.3 Procedimento experimental 

Os participantes foram divididos aleatoriamente em quatro grupos, cada um dos quais 

avaliou as oito embalagens de uma única categoria de produto (vide questionário no Apêndice 

A). Foram solicitados a fornecer informações sociodemográficas, as quais não diferiram 

significativamente entre os quatro grupos (gênero p = 0,737; idade p = 0,765; classe social p = 

0,429; escolaridade p = 0,853). Assim como não foram encontradas diferenças significativas 

em relação à responsabilidade de compra de alimentos (p = 0,494) e tampouco na frequência 

de consumo dos quatro produtos: biscoito (p = 0,157), pão (p = 0,193), iogurte (p = 0,446) e 

suco (p = 0,392), de acordo com o teste de Qui-quadrado.  

Em seguida, foram apresentados às oito imagens de embalagens, uma a uma, seguindo 

o design Williams’ Latin Square e solicitados a avaliar o quão saudável percebiam cada produto 

usando escalas de 7 pontos (1: nada saudável a 7: muito saudável), conforme exemplo mostrado 

na Figura 14. Por fim, os participantes responderam o questionário de Interesse Geral em Saúde 

(Anexo B), uma sub-escala da Health and Taste Attitude Scale, desenvolvida por Roininen et 

al. (1999), traduzido e validado para o português por Soares et al. (2006) e composto por oito 

itens, apresentados em ordem balanceada, os quais foram avaliados em escala Likert de 7 pontos 

(1: discordo totalmente; 7: concordo totalmente). 
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Observe a imagem deste produto 

  
Indique o quão SAUDÁVEL você considera este produto, escolhendo uma das opções da escala abaixo: 
 

      Nada                   Muito       
    saudável                saudável 

 

Figura 14. Exemplo da avaliação sobre a saudabilidade percebida pelos consumidores. 

 

 

2.4  Análise estatística dos dados 

  

2.4.1   Análise conjunta 

Para cada categoria de produto, a análise de variância (ANOVA) foi utilizada para 

avaliar a influência das variáveis conjuntas nos valores de saudabilidade percebida. Os fatores 

do delineamento experimental e todas as interações foram considerados como fontes fixas de 

variação no modelo. Consumidor foi considerado como fonte de variação aleatória. 

Considerou-se um nível de significância de 5%. A utilidade individual e a importância relativa 

dos fatores foram calculadas. A análise foi realizada usando o software R, pacote lmerTest 

(KUTZNETSOVA; BROCKHOFF; CHRISTENSEN, 2019). 

 

2.4.2   Análise fatorial do questionário de interesse geral de saúde 

Os dados do questionário de Interesse Geral de Saúde foram analisados usando Análise 

Fatorial Exploratória (EFA). EFA é uma técnica estatística multivariada usada para reduzir a 

complexidade de um grande número de variáveis para uma estrutura relativamente mais 

simples, consistindo de um número menor de fatores (HENSON; ROBERTS, 2006; 

IANTOVICS; ROTAR; MORAR, 2019). Os métodos de estimativa de máxima 

verossimilhança e o varimax foram considerados. Os itens com carga fatorial absoluta igual ou 

superior a 0,4 foram interpretados como tendo parte significativa em todo o domínio 

(PAUPÉRIO et al., 2014; STEVENS, 1992). A confiabilidade dos fatores foi estimada pelo 

coeficiente alfa de Cronbach. 
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2.4.3   Análise de cluster 

Para cada categoria de produto foi realizada a análise de agrupamento para identificar 

grupos de consumidores que deram importância relativa diferente aos fatores do delineamento 

conjunto. As utilidades individuais para os fatores foram calculadas usando o programa de 

análise conjunta no software R (BAK; BARTLOMOWICZ, 2018). Uma análise hierárquica de 

clusters foi realizada nas utilidades individuais considerando as distâncias euclidianas e o 

método de agregação de Ward. O número de clusters foi determinado visualmente com base 

nos dendrogramas. O modelo ANOVA descrito anteriormente foi usado para cada cluster. 

Diferenças nas características sociodemográficas dos consumidores dos diferentes clusters 

foram avaliadas pelo teste do qui-quadrado. Além disso, as diferenças entre os clusters em 

relação à nota total atribuída ao questionário de Interesse Geral de Saúde foram avaliadas por 

meio do teste t ou ANOVA, dependendo do número de clusters. 

 

 

3 Resultados 

 

3.1  Análise Conjunta 

Como mostrado na Tabela 15, as alegações (C1 e C2) e os alertas nutricionais (W) 

tiveram efeito significativo (p <0,05) sobre a saudabilidade percebida para todas as categorias 

de produtos, com exceção da alegação “presença de frutas” (C2, p=0,070) em suco de uva. Os 

efeitos da interação entre as alegações e os alertas, na maioria dos casos, não foram 

significativos, mostrando que os efeitos dessas variáveis foram independentes uns dos outros. 

A única exceção foi a interação entre a alegação “Rico em Zinco, com vitaminas A e D” (C1) 

e o alerta “Alto em açúcar” para o iogurte (p=0,047). Neste caso, a alegação C1 aumentou a 

saudabilidade percebida quando o alerta estava ausente (4,5 vs. 5,3), a qual não foi significativa 

na presença do alerta (3,5 vs. 3,6), conforme mostrado na Figura 15. 
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Tabela 15. p-valores dos efeitos fixos e de interação dos modelos ANOVA utilizados para analisar a influência 
de alertas e alegações na percepção de saudabilidade dos produtos pelos consumidores nas quatro categorias 
avaliadas. 
 

Fator 
Biscoito cream-

cracker 
Pão de forma 

Iogurte de 
morango 

Suco de uva 

C1               p<0,001 * 0,006 * p<0,001 *    0,002 * 
C2 p<0,001 * 0,003 *      0,012 * 0,070 
W p<0,001 * p<0,001 * p<0,001 * p<0,001 * 
C1:C2          0,224 0,884 0,172 0,952 
C1:W        0,205 0,770 0,047 * 1,000 
C2:W           0,612 0,726 0,571 0,789 
C1:C2:W   0,830      0,364     0,870 0,933     

Fatores com * apresentaram efeito significativo (p<0,05) segundo a ANOVA. 
C1 = Alegação 1; C2 = Alegação 2; W = Alerta(s); para mais detalhes vide Tabela 14 
 

 

 

 
Figura 15. Efeitos de interação entre alegação 1 e alerta (C1:W) na percepção de saudabilidade para a categoria 
iogurte. 
 

Como mostrado na Tabela 16, a maioria das alegações teve efeito significativo (p<0,05) 

e positivo na saudabilidade percebida de todos os produtos, enquanto que os alertas nutricionais 

tiveram efeito significativo e negativo. Além disso, os alertas nutricionais tiveram a maior 

importância relativa do que as alegações, em todos os quatro produtos: 53% para biscoitos, 60% 

para pães, 78% para iogurte e 58% para suco. 
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Tabela 16. Utilidade individual e importância relativa dos fatores calculados para analisar o efeito e importância 
de alertas e alegações na percepção de saudabilidade para as quatro categorias de produtos avaliadas pelos 
consumidores. 
 

Produto 
(saudabilidade média) 

Fatores Descrição Utilidade 
Individual 

Importância 
relativa 

 
Biscoito 
(4,51) 

C1 Fonte de fibras 0,18 * 18% 

C2 7 grãos integrais 0,27 * 28% 

W Alto em Gordura Saturada, Alto em Sódio -0,51 * 53% 

 
Pão 

(5,20) 

C1 Fonte de fibras 0,14 * 21% 

C2 7 grãos integrais 0,12 * 19% 

W Alto em sódio -0,38 * 60% 

 
Iogurte 
(4,31) 

C1 Rico em Zinco, contém vitaminas A e D 0,14 * 14% 

C2 Com pedaços da fruta 0,08 * 8% 

W Alto em Açúcares -0,80 * 78% 

 
Suco 
(3,95) 

C1 Rico em Zinco, contém vitaminas C e B 0,18 * 27% 
C2 Aqui tem um cacho de uva 0,10 ns 14% 
W Alto em Açúcares -0,39 * 58% 

A utilidade individual para cada fator e produto identificado com “*” implica em diferença significativa de acordo com o teste 
de Tukey (p <0,05). Utilidades destacadas com ns não são significativas. 
C1 = Alegação 1; C2 = Alegação 2; W = Alerta(s) 

 

 

3.2   Análise fatorial exploratória do questionário de interesse geral de saúde 

A Análise Fatorial Exploratória para os valores obtidos no Questionário de Interesse 

Geral em Saúde indicou que os oito itens do questionário poderiam ser divididos em dois fatores 

distintos: Fator 1 composto pelos itens 5, 6, 7 e 8 e relacionados à “disposição de sacrificar o 

prazer pela saúde”, e Fator 2 composto pelos itens 1, 2, 3 e 4, relacionados ao “interesse em 

seguir uma dieta saudável”. Os valores do teste Alfa de Cronbach para confiabilidade interna 

do Fator 1 e Fator 2 foram de 0,92 e 0,90, respectivamente. 

 

 

3.3  Análise de Cluster 

Nas seções a seguir são apresentados os resultados da análise de cluster realizada para 

cada categoria de produto. 

 

3.3.1  Análise de Cluster - Biscoito 

Dois grupos de consumidores foram identificados: Cluster 1, composto por 96 

participantes e Cluster 2 composto por 106 consumidores. Todos os fatores tiveram efeito 

significativo sobre a saudabilidade percebida dos consumidores em ambos os clusters (Tabela 

17). No entanto, as utilidades para os participantes do Cluster 1 foram consideravelmente mais 
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altas do que as dos participantes do Cluster 2 (Tabela 18). Além disso, a importância relativa 

dos alertas foi maior para os consumidores do Grupo 1 em relação ao Grupo 2 (61% vs. 25%). 

Os consumidores do cluster 1 perceberam os biscoitos como significativamente menos 

saudáveis do que os do Cluster 2 (3,7 vs. 5,2). 

 Outra diferença entre os clusters foi o significado das interações. Para os participantes 

do Cluster 2, nenhuma das interações foi significativa (Tabela 17). Por outro lado, as interações 

C1: C2 e C1: W foram significativas para os indivíduos do Cluster 1. Como pode ser observado 

na Figura 16a, a presença dos alertas “neutralizou” o efeito da alegação 1 (C1). Por outro lado, 

quando os alertas estavam ausentes, a alegação C1 aumentou a saudabilidade percebida e 

quando estavam presentes, as mudanças na percepção de saudabilidade não foram 

significativas. Conforme a Figura 16b, o efeito de C1 foi maior quando a alegação C2 não foi 

incluída nas embalagens. 

 Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em relação ao gênero 

(p=0,324), idade (p=0,130), nível educacional (p=0,677), classe social e frequência de consumo 

de biscoitos (p=0,277). No entanto, eles diferiram significativamente (p<0,05) para os dois 

fatores identificados no Questionário Geral de Saúde. Os consumidores do Cluster 2 

apresentaram a soma das notas para o fator relacionado ao “interesse em alimentação saudável” 

significativamente mais alta do que os participantes do Cluster 1 (21,6 vs. 19,5); porém, a soma 

para o fator relacionado à “disposição de abdicar do prazer pela saúde” (12,6 vs. 14,7), foi 

significativamente menor conforme mostrado na Tabela 19. 

 

Tabela 17. p-valores dos efeitos fixos e de interação dos modelos ANOVA utilizados para analisar a influência 
de alertas e alegações na percepção de saudabilidade do biscoito pelos consumidores dos dois clusters 
identificados. 

Produto: Biscoito cream-cracker 

Fator Cluster 1 Cluster 2 

C1               p<0,001 *    p<0,001 * 
C2 p<0,001 *  0,003 * 
W p<0,001 *  0,035* 
C1:C2          0,024* 0,635 
C1:W        0,024* 0,517 
C2:W           0,200 0,897 
C1:C2:W   0,870      0,829     

Fatores com * apresentaram efeito significativo (p<0,05) segundo a ANOVA. 
C1 = Alegação 1; C2 = Alegação 2; W = Alerta(s); para mais detalhes vide Tabela 14 
Número de consumidores por cluster para Biscoito: cluster 1 (n=96), cluster 2 (n=106)  
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Tabela 18. Utilidade individual e importância relativa das variáveis do delineamento experimental da análise conjunta para cada um dos clusters identificados, em cada uma 
das quatro categorias de produtos. 

      Cluster 1 Cluster 2  Cluster 3 

Produto 
(saudabilidade 
média global) 

Fator Descrição Saudabilida-
de média 

Utilidade 
Individual 

Importância 
relativa 

Saudabilida-
de média 

Utilidade 
Individual 

Importância 
relativa 

Saudabilida-
de média 

Utilidade 
Individual 

Importân-
cia relativa 

 
Biscoito 
(4,51) 

C1 Fonte de fibras  
3,7 

0,27 * 14%  
5,2 

0,09 * 40%  
 
 
 
 

C2 7 grãos integrais 0,47 * 25% 0,08 * 35% 

W Alto em Gordura 
Saturada, Alto em Sódio 

-1,13 * 61% 0,06 * 25% 

 
Pão 

(5,20) 

C1 Fonte de fibras  
5,5 

0,12 * 53%  
4,1 

0,21 * 10% 

C2 7 grãos integrais 0,10 * 47% 0,18 * 9% 

W Alto em sódio 0,00 ns 0% -1,60 * 81% 

 
Iogurte 
(4,31) 

C1 Rico em Zinco, contém 
vitaminas A e D 

 
4,9 

0,00 ns 2%  
3,8 

-0,02 ns 1%  
4,0 

0,47 * 34% 

C2 Com pedaços da fruta 0,00 ns 2% 0,16 * 8% 0,12 * 9% 

W Alto em Açúcares -0,07 * 96% -1,90 * 91% -0,79 * 57% 

 
Suco 
(3,95) 

C1 Rico em Zinco, contém 
vitaminas C e B 

 
3,6 

0,49 * 25%  
4,2 

-0,01 ns 15%  
3,6 

0,24 * 33% 

C2 Aqui tem um cacho de 
uva 

0,18 * 9% 0,03 ns 32% 0,12 * 17% 

W Alto em Açúcares -1,33 * 66% 0,05 * 53% -0,36 * 50% 

 

A utilidade individual para cada fator e produto identificada com “*” implica em diferença significativa de acordo com o teste de Tukey (p<0,05). Utilidades destacadas com ns não são significativas. 
C1 = Alegação 1 ; C2 = Alegação 2; W = Alerta(s) 
Número de consumidores por cluster para Biscoito: cluster 1 (n=96), cluster 2 (n=106); para Pão: cluster 1 (n=161), cluster 2 (n=51); para Iogurte: cluster 1 (n=85), cluster 2 (n=57), cluster 3 
(n=63); para Suco: cluster 1 (n=43), cluster 2 (n=88), cluster 3 (n=70)
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 16. Efeitos da interação: (a) entre alegação 1 e alerta (C1:W), (b) entre alegação 1 e alegação 2 (C1:C2), 
na saudabilidade percebida para Biscoito, no Cluster 1 (n = 96). 
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Tabela 19. Notas médias dos dois fatores identificados na Análise Fatorial Exploratória (Interesse em alimentação 
saudável e Disposição em sacrificar o prazer pela saúde) nos dados do Questionário sobre Interesse Geral em 
Saúde para os clusters e categorias de produto  

                                     Fator 1 
Disposição em sacrificar o prazer pela saúde 

Fator 2 
  Interesse em uma alimentação saudável 

Produto Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Biscoito 14,7 b 12,6 a n.a.  19,5 a 21,6 b n.a. 

Pão 13,0 a 15,7 b n.a.  20,2 ns 20,5 ns n.a. 

Iogurte 12,4 a 15,6 b 13,4 ab  20,7 ns 21,1 ns 19,7 ns 

Suco 14,5 ns 13,3 ns 14,3 ns  20,6 ns 20,2 ns 19,9 ns 

 Fatores 1 e 2 com letras diferentes dentro da mesma categoria de produto são significativamente diferentes (p <0,05) de acordo com o teste t 
ou ANOVA seguido pelo teste t de LSD (dependendo do número de clusters). Considerando que fatores destacados com  ns não foram 
significativamente diferentes. 
n.a. = não se aplica 
Número de consumidores por cluster para Biscoito: cluster 1 (n=96), cluster 2 (n=106); para Pão: cluster 1 (n=161), cluster 2 (n=51); para 
Iogurte: cluster 1 (n=85), cluster 2 (n=57), cluster 3 (n=63); para Suco: cluster 1 (n=43), cluster 2 (n=88), cluster 3 (n=70) 
 

 

 

3.3.2 Análise de Cluster - pão de forma 

Dois grupos de consumidores foram identificados: o Cluster 1, com 161 participantes, 

e o Cluster 2, composto por 51 consumidores. A maioria dos fatores teve um efeito significativo 

na percepção de saudabilidade dos consumidores em ambos os grupos, exceto pelo alerta (W) 

no Cluster 1 (Tabela 20). Nenhuma das interações entre os fatores foi significativa. As 

utilidades para os participantes do Cluster 2 foram substancialmente mais altas do que as dos 

participantes do Cluster 1 (Tabela 18). Além disso, a importância relativa do alerta foi alta para 

os participantes do Cluster 2 (81%), e não significativa para os do Cluster 1. Os consumidores 

no Cluster 2 perceberam os pães como menos saudáveis do que aqueles do Cluster 1 (4,1 vs. 

5,5). 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em relação ao gênero 

(p=0,199), idade (p=0,132), escolaridade (p=0,237), classe social (p=0,715) e frequência de 

consumo de pão de forma (p=0,819). Os clusters diferiram (p<0,05) em relação às notas para o 

fator “disposição em sacrificar o prazer pela saúde”, identificado no Questionário Geral de 

Saúde (Tabela 19). Os participantes do Cluster 1 apresentaram soma das notas 

significativamente menor para esse fator do que os participantes do Cluster 2 (13,0 vs. 15,7). 
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Tabela 20. p-valores dos efeitos fixos e de interação dos modelos ANOVA utilizados para analisar a influência 
de alertas e alegações na percepção de saudabilidade do pão-de-forma pelos consumidores dos dois clusters 
identificados. 

Produto: pão-de-forma 

Fator Cluster 1 Cluster 2 

C1               p<0,001 * 0,002 * 
C2 p<0,001 * 0,007 * 
W 1,000    p<0,001 * 
C1:C2          0,495 0,188 
C1:W        0,596 0,714 
C2:W           0,544 0,057 
C1:C2:W   0,495    0,342     

Fatores com * apresentaram efeito significativo (p<0,05) segundo a ANOVA. 
C1 = Alegação 1; C2 = Alegação 2; W = Alerta(s); para mais detalhes vide Tabela 14 
Número de consumidores por cluster para Pão: cluster 1 (n=161), cluster 2 (n=51) 

 

3.3.3 Análise de Cluster - Iogurte 

Foram identificados três grupos de consumidores: Cluster 1, Cluster 2 e Cluster 3, 

compostos por 85, 57 e 63 participantes, respectivamente. Para os consumidores do Cluster 3, 

todos os fatores tiveram efeito significativo na percepção de saudabilidade (p<0,05). No Cluster 

2, apenas a alegação C2 e o alerta (W) foram significativos; enquanto no Cluster 1, o único 

fator significativo foi o alerta (Tabela 21). A utilidade de W para os participantes do Cluster 1, 

embora significativa, foi bastante baixa (-0,07), comparada aos consumidores nos clusters 2 e 

3, que foram consideravelmente maiores (-1,90 e -0,79, respectivamente). Além disso, a 

importância relativa do alerta foi maior do que a importância relativa das alegações em todos 

os clusters: 96%, 91% e 57%, para os Clusters 1, 2 e 3, respectivamente (Tabela 18). Iogurte 

foi percebido como menos saudável para os consumidores no Cluster 2, seguido por aqueles no 

Cluster 3 (3,8 vs. 4,0). A maior pontuação para percepção de saudabilidade foi encontrada para 

os consumidores do cluster 1 (4,9). 

Outra diferença entre os clusters refere-se às interações (Tabela 21). Para os indivíduos 

do Cluster 3, nenhuma interação foi significativa, enquanto para os participantes do Cluster 1 a 

interação Alegação C1 e o Alerta (W) foi significativa, e para os consumidores no Cluster 2, as 

interações C1:C2 e C1:C2:W foram significativas. Conforme mostrado na Figura 17a, a 

presença do alerta (W) “minimizou” o efeito positivo da alegação C1 para o Cluster 1. Na 

ausência do alerta (W), a alegação (C1) aumentou a saudabilidade percebida; entretanto, com 

o alerta presente, a mudança na percepção de saudabiliade foi insignificante. Conforme a Figura 

17b, para os participantes do Cluster 2, o efeito da alegação C2 foi maior quando C1 não estava 

presente nas embalagens. Como mostrado nas Figuras 17c e 17d (interações C1:C2:W), a 
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presença do alerta “minimizou” o efeito positivo das alegações C1 e C2, reduzindo a percepção 

de saudabilidade do iogurte.  

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos quanto ao gênero 

(p=0,404), idade (p=0,123), escolaridade (p=0,107), classe social (p=0,586) e frequência de 

consumo de iogurte (p=0,141). No entanto, eles diferiram (p<0,05) quanto à “disposição para 

sacrificar o prazer pela saúde” (Tabela 19). Os indivíduos do Cluster 2 atribuíram nota 

significativamente maior (15,6) do que o Cluster 1 (12,4). A pontuação total para os 

consumidores no cluster 3 (13,4) não diferiu dos valores totais de ambos os grupos. 

 

Tabela 21. p-valores dos efeitos fixos e de interação dos modelos ANOVA utilizados para analisar a influência 
de alertas e alegações na percepção de saudabilidade do iogurte pelos consumidores dos três clusters identificados. 

Produto:  iogurte 

Fator Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

C1               0,959 0,757    p<0,001* 
C2 0,959   0,004* 0,036* 
W  0,020*      p<0,001*    p<0,001* 
C1:C2          0,378  0,004* 0,834 
C1:W          0,002* 0,063 0,183 
C2:W           0,876 0,816 0,362 
C1:C2:W   0,568    0,037*    0,069     

Fatores com * apresentaram efeito significativo (p<0,05) segundo a ANOVA. 
C1 = Alegação 1; C2 = Alegação 2; W = Alerta(s); para mais detalhes vide Tabela 14 
Número de consumidores por cluster para Iogurte: cluster 1 (n=85), cluster 2 (n=57), cluster 3 (n=63) 
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(d) 

 

Figura 17. Efeitos de interação na saudabilidade percebida: (a) entre alegação 1 e alerta (C1: W) para o Cluster 1 
(n = 85), (b) entre  alegação 1 e alegação 2 (C1: C2) para Cluster 2 (n = 57), (c) entre alegação 2 e alerta (C2: W), 
quando a alegação 1 estava presente para o Cluster 2 (n = 57), (d) entre alegação 2 e alerta (C2: W), quando a 
alegação 1 estava ausente para o Cluster 2 (n = 57), para a categoria iogurte 
 
 

3.3.4 Análise de Cluster - Suco de Uva 

Foram identificados três grupos de consumidores: Cluster 1, Cluster 2 e Cluster 3 com 

43, 88 e 70 participantes, respectivamente. Tanto no Cluster 1 como no Cluster 3, todos os 

fatores foram significativos na percepção de saudabilidade dos consumidores (Tabela 22), 

enquanto no Cluster 2 apenas o alerta foi significativo (p<0,05). Nenhuma das interações entre 

os fatores foi significativa (p>0,05). As utilidades para os participantes do Cluster 1 foram 

consideravelmente mais altas do que as dos participantes dos Clusters 2 e 3 (Tabela 18). O 

alerta teve a maior importância relativa para os participantes em todos os três Clusters (66%, 

53% e 50%, nos Clusters 1, 2 e 3, respectivamente). O suco de uva foi percebido como menos 

saudável para os consumidores nos Grupos 1 e 3 (3,6), seguido pelos do Grupo 2 (4,2). Não 

houve diferença significativa entre os grupos com relação a gênero (p=0,208), idade (p=0,069), 

escolaridade (p=0,376), classe social (p=0,545) e frequência de consumo de suco de uva 

(p=0,509). Eles também não diferiram (p>0,05) nas notas de ambos os fatores do Questionário 

Geral de Saúde (Tabela 19). 
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Tabela 22. p-valores dos efeitos fixos e de interação dos modelos ANOVA utilizados para analisar a influência 
de alertas e alegações na percepção de saudabilidade do suco pelos consumidores dos três clusters identificados. 

Produto: suco de uva 

Fator Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

C1               p<0,001* 0,436 p<0,001* 
C2 0,036* 0,087 0,006* 
W p<0,001* 0,005* p<0,001* 
C1:C2          0,334 0,119 0,717 
C1:W        0,302 0,275 0,397 
C2:W           0,973 0,640 0,443 
C1:C2:W   0,526   0,213     0,211     

Fatores com * apresentaram efeito significativo (p<0,05) segundo a ANOVA. 
C1 = Alegação 1; C2 = Alegação 2; W = Alerta(s); para mais detalhes vide Tabela 14 
Número de consumidores por cluster para Suco: cluster 1 (n=43), cluster 2 (n=88), cluster 3 (n=70) 
 

 

 

4  Discussão 

  

A rotulagem nutricional frontal em embalagens é uma das estratégias propostas para 

desencorajar o consumo de alimentos com excesso de nutrientes associados às DCNTs 

(KHANDPUR et al, 2018). Os resultados do presente trabalho somam-se aos crescentes estudos 

disponíveis na literatura que mostram o potencial desta política pública em formar a percepção 

dos consumidores. Para as quatro categorias de produtos incluídas no estudo (iogurte de 

morango, suco de uva, biscoito tipo cream-cracker e pão de forma), a presença de alertas 

nutricionais diminuiu significativamente a percepção de saudabilidade dos produtos. 

Resultados semelhantes foram relatados por Arrúa, Machín e outros (2017) e Lima, Ares e 

Deliza (2018). Da mesma forma, Khandpur e outros (2019) relataram que o uso de alertas 

melhorou a capacidade dos participantes de interpretar informações nutricionais assim como a 

capacidade de identificar corretamente produtos com conteúdo excessivo de nutrientes 

associados a DNTs. Um ano após a implementação dessa política pública no Chile, os 

consumidores relataram que os alertas permitiram que eles percebessem que os produtos que 

costumavam ser anunciados como saudáveis tinham um perfil nutricional desfavorável 

(CORREA et al., 2019). Considerando que os alertas não são a única informação incluída nos 

rótulos dos alimentos para comunicar a saudabilidade do produto, o presente trabalho analisou 

a importância relativa de alertas nutricionais e diferentes tipos de alegações na percepção de 

saudabilidade pelos consumidores em quatro categorias de produtos. 
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Alegações relacionadas à nutrição tiveram efeito significativo e positivo na 

saudabilidade percebida de todas as categorias de produtos. Os produtos que apresentaram 

alegações relacionadas à nutrição foram considerados mais saudáveis do que aqueles sem 

alegações. Este efeito foi observado para alegações de nutrientes (“Fonte de fibra”, “Rica em 

zinco, Com vitaminas A e D”), bem como para outras alegações de marketing relacionadas à 

nutrição (7 grãos integrais, com pedaços de frutas), com exceção da alegação "Aqui você tem 

um cacho de uvas" no caso de suco de uva. Este resultado está de acordo com os relatados em 

vários estudos (ARES; GIMÉNEZ; GÁMBARO, 2009; PROVENCHER; POLIVY; 

HERMAN, 2009; CARRILLO; VARELA; FISZMAN, 2012; GRAVEL et al, 2012; 

SÜTTERLIN; SIEGRIST, 2015; ARRÚA, CURUTCHET et al, 2017; TÓRTORA; ARES, 

2018), onde o uso de alegações como “fonte de fibra”, “com cereais”, “açúcar de fruta” ou 

“ingredientes saudáveis” aumentou a saudabilidade percebida. Estudos anteriores mostraram 

que o efeito das alegações sobre a percepção dos consumidores dependeu da saudabilidade 

percebida do produto de base, bem como a familiaridade (ROE et al., 1999; BECH-LARSEN; 

GRUNERT, 2003). No presente trabalho, a importância relativa das alegações aplicadas às 

diferentes categorias de produtos foi semelhante, o que pode ser explicado pelo fato das 

categorias não diferirem amplamente quanto à de saudabilidade percebida (ref. Tabela 16). 

Alegações tentam abordar o interesse dos consumidores na saúde, fornecendo 

informações relacionadas aos benefícios do produto à saúde (LÄHTEENMÄKI, 2013). 

Contudo, elas devem ser utilizadas de forma responsável, isto é, apenas em produtos com perfil 

nutricional favorável, a fim de evitar confundir os consumidores. Nesse sentido, a Austrália e a 

Nova Zelândia regulamentaram o uso de alegações de nutrientes com base na composição 

nutricional dos produtos (FOOD STANDARDS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, 2016). 

No entanto, é importante considerar que as alegações de marketing relacionadas à nutrição nem 

sempre são regulamentadas e podem ter efeito semelhante ao das alegações de nutrientes. 

Curiosamente, no presente trabalho, a importância relativa das alegações na 

saudabilidade percebida foi menor do que a dos alertas nutricionais. Isso sugere que os alertas 

minimizaram as associações positivas e saudáveis geradas pelas alegações. Resultados 

semelhantes foram relatados por Centurión, Machín e Ares (2019). De acordo com esses 

autores, os alertas sobre o conteúdo excessivo de açúcar e gordura saturada foram mais 

importantes do que as alegações de nutrientes e imagens de frutas na formação da percepção de 

saudabilidade pelos participantes quando avaliaram barras de cereais. Além disso, os efeitos de 

interação entre alegações e alertas não foram significativos na maioria dos casos sugerindo, 

portanto, que as alegações não puderam criar um halo de saúde que prejudicasse o efeito dos 
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alertas. Portanto, os alertas podem ser uma ferramenta eficaz para minimizar o efeito das 

alegações sobre a percepção de saudabilidade pelos consumidores em produtos com conteúdo 

excessivo de nutrientes associados às DNTs. No entanto, Acton et al. (2018) mostraram que as 

alegações voluntárias de nutrientes podem influenciar a interpretação dos consumidores de 

alertas tipo “Alto em” quando se relacionam ao mesmo nutriente. Segundo esses autores, o uso 

de alegações voluntárias de nutrientes do tipo “Reduzido em" reduziu a capacidade dos 

consumidores de identificar produtos contendo alertas para o mesmo nutriente como sendo 

"altos" no referido nutriente. Mais pesquisas sobre este tipo de alegações são necessárias para 

melhor compreender o efeito dos alertas e alegações na avaliação do produto pelo consumidor. 

Os resultados do presente estudo revelaram heterogeneidade na percepção da 

saudabilidade pelos participantes. Para todas as categorias de produtos, dois a três segmentos 

de consumidores foram identificados. Esses segmentos não diferiram em relação ao gênero, 

idade, escolaridade, nível socioeconômico e frequência de consumo do produto alvo sugerindo 

que as características sociodemográficas não modelaram o efeito das alegações e alertas na 

percepção da saudabilidade. Em vez disso, os clusters diferiam quanto ao interesse em saúde. 

Nas quatro categorias de produtos, os segmentos de consumidores que demonstraram maior 

intenção “de sacrificar o prazer pela saúde” perceberam os produtos como menos saudáveis e 

deram mais importância aos alertas nutricionais (ref. Tabelas 17 e 18). Por outro lado, os 

consumidores com menor interesse em saúde tenderam a perceber todos os produtos como 

relativamente mais saudáveis, independentemente da inclusão de alegações e alertas. No caso 

específico de biscoito cream cracker e pão de forma, tais consumidores atribuíram maior 

importância relativa às alegações do que aos alertas. Estudos anteriores também identificaram 

o interesse na saúde como o principal determinante do uso de alegações e informações 

nutricionais nas escolhas alimentares dos consumidores (CARRILLO et al, 2012; 

CAVALIERE; DE MARCHI; BANTERLE, 2017; GRUNERT et al, 2012; VISSCHERS et al, 

2013; BIALKOVA; SASSE, FENKO, 2016) além de sugeriram que os consumidores com 

maior interesse em alimentação saudável tenderam a usar informações presentes nos rótulos 

dos alimentos para fazer escolhas alimentares saudáveis (COLBY et al, 2010; HOPPERT et al, 

2014). Estes resultados sugerem que as campanhas de comunicação que visam aumentar o 

interesse pela saúde podem contribuir para maximizar a eficácia dos alertas nutricionais em 

influenciar as escolhas alimentares dos consumidores. 

O presente estudo concentrou-se apenas na percepção de saudabilidade pelos 

consumidores. Pesquisas futuras devem estudar a influência relativa de alertas e alegações na 

intenção de compra dos indivíduos. Nesse sentido, estudos anteriores mostraram que, embora 
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a inclusão de alertas nutricionais nos rótulos de alimentos tenha desestimulado a escolha de 

alimentos não saudáveis pelo consumidor (ARRÚA; CURUTCHET et al, 2017; TÓRTORA; 

ARES, 2018), a importância relativa dos alertas em relação às alegações dependeu da categoria 

do produto. 

 

 

5  Conclusões 

  

Os resultados do presente trabalho acrescentam evidências sobre o potencial dos alertas 

nutricionais em reduzir a percepção de saudabilidade de produtos com excesso de nutrientes 

associados às doenças crônicas não transmissíveis. Os alertas foram mais importantes do que 

as alegações na modulação da saudabilidade percebida, sugerindo que podem contribuir para  

reduzir as associações positivas e saudáveis geradas pelas alegações, especialmente para os 

consumidores interessados em saúde. Os resultados do presente trabalho também acrescentam 

evidências sobre o efeito das alegações sobre a saudabilidade percebida, o que sugere a 

necessidade de regulamentar seu uso, de forma a evitar a geração de associações positivas de 

saúde em produtos com perfil nutricional desfavorável.  

Pesquisas adicionais são necessárias para verificar a validade dos resultados usando uma 

variedade maior de produtos e para avaliar o impacto de alegações e alertas nutricionais em 

cenários reais de compra e consumo. Além disso, estudos que contemplem amostras de 

participantes mais representativas da população brasileira, principalmente em termos de nível 

educacional e de renda, são recomendados, uma vez podem apresentar diferentes resultados 

quanto à importância relativa dada às alegações nutricionais e aos alertas de nutrientes críticos, 

e quanto à percepção de saudabilidade. 
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5  CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os resultados do presente trabalho acrescentam evidências sobre o potencial dos alertas 

nutricionais em reduzir a percepção de saudabilidade de produtos com excesso de nutrientes 

associados às doenças crônicas não transmissíveis. Os alertas foram mais importantes do que 

as alegações na definição da saudabilidade percebida, o que sugere que eles poderiam contribuir 

para reduzir as associações positivas e saudáveis geradas pelas alegações, especialmente para 

os consumidores orientados para a saúde.  

Os resultados também acrescentam evidências sobre o efeito das alegações nutricionais 

sobre a saudabilidade percebida, o que sugere a necessidade de regular o seu uso a fim de evitar 

a geração de associações positivas em produtos com perfil nutricional desfavorável.  

Os achados deste estudo sugerem ainda que a implementação de alertas e a regulação 

de alegações devem ser consideradas nas políticas públicas de combate à obesidade e às 

DCNTs. Pesquisas adicionais são necessárias para verificar a validade dos resultados usando 

uma variedade maior de produtos e para avaliar o impacto de alegações e alertas nutricionais 

em cenários reais de compra e consumo. 

Ressalta-se que o presente estudo se concentrou apenas na percepção de saudabilidade 

pelos consumidores. Pesquisas futuras devem estudar a influência relativa de alertas e alegações 

sobre a intenção de compra.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO ESTUDO ON-LINE SOBRE 
PERCEPÇÃO DE SAUDABILIDADE. 

 
 
Página 1: 
 

Bem-vindo a este estudo. 
Estamos interessados em sua opinião sobre alguns produtos. 
Por favor responda ao questionário.  Sua participação é muito importante!  
 
Atenção! Se possível, responda a esta pesquisa usando preferencialmente um computador ou 
tablet, pois na tela do celular as imagens poderão ficar muito pequenas e difíceis de serem 
visualizadas. 
 
Por favor clique em “Próximo” para iniciar. 
 
 
Página 2: 
 
Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre alimentos, sob a responsabilidade de Lia 
Pereira Nobrega, aluna de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos 
da UFRJ.  Sua participação é voluntária e se dará por meio de respostas às perguntas de um 
questionário. Os resultados da pesquisa serão publicados; no entanto os seus dados serão 
mantidos em sigilo. 
 
Para qualquer informação adicional, o(a) Sr(a) pode entrar em contato através do email: 
lianobrega16@gmail.com 
 
Você aceita participar deste estudo? 

□ Sim 

□ Não 

 
 
Página 3: 
 
Você vai ver uma série de imagens de um mesmo produto. 
Por favor, observe-as e avalie o quão saudáveis você acredita que eles sejam.  
 
Clique em “Próximo” para ver a primeira imagem. 
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Páginas 4 – 11*: 
 
Observe a imagem deste produto: 
      

 
 
Indique o quão SAUDÁVEL você considera este produto, escolhendo uma das opções da 
escala abaixo: 
 
     Nada                     Muito  
   saudável                     saudável 

 

* Cada participante avaliou as oito Imagens de uma mesma categoria de produto, mostradas uma a uma por 
página, em ordem balanceada. 

 
 
Página 12**: 
 
Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você. Por favor, marque na escala abaixo a 
resposta que melhor descreve sua opinião: 
 

 
Eu sou muito preocupado sobre o quão saudável os alimentos são 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 

 
 
 
Eu sempre sigo uma dieta saudável e balanceada 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 
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É importante para mim que minha dieta seja pobre em gordura 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 

 
 
 
É importante para mim que minha alimentação diária contenha muitas vitaminas e 
minerais 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 

 
 
 
Eu como o que eu gosto e não me preocupo com o quão saudável um alimento é 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 

 
 
 
O quão saudável é o alimento tem pouco impacto nas minhas escolhas 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 

 
 
 
O quão saudáveis os petiscos são, não faz nenhuma diferença para mim 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 

 
 

 
Eu não evito nenhum alimento, mesmo aqueles que podem elevar meu colesterol 
 
   Discordo                                       Nem discordo                  Concordo 
   totalmente                   nem concordo                totalmente 

 
 
**(obs:as 8 perguntas acima do foram aprsentadas  em ordem balanceada) 
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Página 13:  
 
Queremos saber um pouco mais sobre você! Por favor, responda as questões abaixo: 
 
Gênero 

□ Feminino 

□ Masculino 

 
Faixa etária 

□ 18 – 25 anos 

□ 26 – 35 anos 

□ 36 – 45 anos 

□ 46 – 55 anos 

□ 56– 65 anos 

□ > 65 anos 

 
Escolaridade 

□ Ensino fundamental  

□ Ensino médio  

□ Ensino superior  

□ Pós-graduação 

 
Profissão 
 
 
Renda familiar 

□ Até R$ 954  

□ Entre R$ 954 e R$ 2862 

□ Entre R$ 2.863 e R$ 4.770 

□ Entre R$ 4.771 e R$ 9.540 

□ Entre R$ 9.541 e R$ 19.080 

□ Entre R$ 19.081 e R$ 28.620 

□ Acima de R$ 28.621 

 
Quantas pessoas vivem com a renda declarada? 
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Quem realiza as compras em sua residência? 

□ Eu mesmo(a) 

□ Outra Pessoa 

□ Eu mesmo(a) e outra pessoa 

 
Com qual frequência você consome pão integral? 

□ Todos os dias 

□ 2 a 3 vezes/semana 

□ 1 vez /semana 

□ 2 a 3 vezes/ mês 

□ Nunca consumo 

 
Com qual frequência você consome biscoitos salgados? 

□ Todos os dias 

□ 2 a 3 vezes/semana 

□ 1 vez /semana 

□ 2 a 3 vezes/ mês 

□ Nunca consumo 

 
Com qual frequência você consome iogurte? 

□ Todos os dias 

□ 2 a 3 vezes/semana 

□ 1 vez /semana 

□ 2 a 3 vezes/ mês 

□ Nunca consumo 

 
Com qual frequência você consome suco? 

□ Todos os dias 

□ 2 a 3 vezes/semana 

□ 1 vez /semana 

□ 2 a 3 vezes/ mês 

□ Nunca consumo 

 
Você acessou esta pesquisa usando 

□ Celular 

□ Tablet 

□ Computador 

 
Obrigada!
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ANEXO A – INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELATIVAS AO PROBLEMA 
REGULATÓRIO BRASILEIRO SOBRE ROTULAGEM DE ALIMENTOS 

 
 

As informações abaixo foram retiradas do Relatório Preliminar sobre Impacto Regulatório 

sobre Rotulagem Nutricional da Anvisa (Maio, 2018), e têm como objetivo fornecer mais 

detalhes sobre o atual contexto regulatório no país e suas principais implicações para a 

população. 

 

De forma a melhor compreender o problema regulatório brasileiro sobre rotulagem e 

seu impacto para a população, a ANVISA mapeou as diferentes causas e as organizou numa 

árvore de problema (Figura A). De acordo com a Figura 1, as principais causas identificadas 

são regulatórias e devem-se a lacunas e inconsistências nas regras para a transmissão das 

informações nutricionais na rotulagem dos alimentos, o que acaba por:  

 Dificultar a visualização, a leitura, o processamento e o entendimento da tabela 

nutricional;  

 Provocar confusão quanto à qualidade nutricional do alimento;  

 Limitar o acesso dos consumidores a esta informação numa variedade de alimentos; 

e 

 Diminuir a precisão dos valores nutricionais declarados. 

Além das causas regulatórias, verificou-se que uma parcela significativa da população 

brasileira não possui níveis de educação e de conhecimento nutricional que possibilitem a 

compreensão e a utilização do atual modelo de rotulagem nutricional. Esta dificuldade em 

compreender a informação nutricional faz com que um grande número de consumidores não se 

interesse ou não consiga usar esta informação para realizar suas escolhas alimentares, 

especialmente quando se considera que o atual contexto das práticas de compra e de consumo 

de alimentos é caracterizado pela falta de tempo, grande variedade de opções e demais 

condições que reduzem a capacidade de atenção e de processamento das informações pelo 

consumidor. 

Além disso, muitos consumidores são induzidos ao erro quanto às propriedades 

nutricionais do alimento, especialmente quanto à alta concentração de nutrientes críticos que 

aumentam os riscos de excesso de peso/obesidade e de DCNTs. Essa situação prejudica a 

capacidade de o consumidor fazer escolhas bem informadas e de compreender a importância 

do alimento para a qualidade da sua alimentação e para sua saúde. 
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Figura A - Árvore do problema regulatório brasileiro sobre rotulagem, segundo ANVISA (2018) - fonte: Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre 
Rotulagem Nutricional, 2018, p38) 
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A combinação desses fatores, portanto: 

 Fomenta escolhas contrárias às recomendações alimentares vigentes, mesmo 

quando os consumidores estão motivados a realizar escolhas alimentares mais 

saudáveis; 

 Reduz a efetividade regulatória da rotulagem nutricional como instrumento de 

promoção da alimentação saudável e combate ao excesso de peso e DCNT; e 

 Lesa o direito básico dos consumidores a informações claras e adequadas 

sobre as características de composição dos alimentos. Dessa maneira, o 

problema regulatório também tem relação com os objetivos de políticas de 

saúde pública e a garantia dos direitos básicos dos consumidores. 

 

Seguem abaixo as principais causas identificadas do problema regulatório: 

 

(a) Tabela nutricional: 

O atual modelo de rotulagem nutricional implementado no Brasil não é adequado às 

características e às necessidades da população brasileira e ao contexto atual das práticas de 

aquisição e consumo de alimentos. As características da tabela nutricional reduzem sua 

competitividade em relação a outras informações de rotulagem e dificultam sua visualização, 

leitura e processamento pelo consumidor, exigindo um elevado conhecimento nutricional, 

esforço cognitivo e tempo. 

 

(b) Alegações nutricionais: 

O atual conceito de rotulagem nutricional compreende dois tipos de informações: (a) 

a declaração obrigatória de nutrientes, que é realizada na forma de tabela ou linear (Resolução 

RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003); e (b) a informação nutricional complementar, ou 

alegações nutricionais, declarada opcionalmente mediante o atendimento a critérios de 

composição e de rotulagem (Resolução RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012). 

Embora sejam de declaração voluntária, destaquem apenas os aspectos nutricionais 

positivos e não guardem relação direta com a qualidade nutricional do alimento, as alegações 

são veiculadas de forma mais ostensiva e amigável ao consumidor do que a tabela nutricional, 

gerando uma inversão de hierarquia entre a tabela nutricional e às alegações nutricionais (Figura 

B). 
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Figura B - Inversão de hierarquia entre a tabela nutricional e às alegações nutricionais - fonte: Relatório 
Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem Nutricional, 2018, p46) 
 

 

Essa situação faz com que as informações mais relevantes para a compreensão da 

qualidade nutricional do alimento – presentes na tabela nutricional - exijam maior esforço 

cognitivo e tempo para uso, enquanto as alegações nutricionais, de caráter promocional, 

positivo e pontual, sejam facilmente assimiladas e processadas pelo consumidor. Este cenário 

facilita que o consumidor seja induzido ao erro quanto à qualidade nutricional do alimento, e 

afeta negativamente a sua capacidade de fazer escolhas bem informadas. 

 

(c) Abrangência da rotulagem nutricional: 

Outra causa raiz identificada para o problema regulatório referente-se ao escopo 

limitado da regulamentação da rotulagem nutricional, que está restrita aos alimentos embalados 

na ausência dos clientes e que possui diversas exceções. 

Isso significa que muitos alimentos não têm as informações nutricionais, como 

aqueles consumidos fora do lar nos diversos serviços de alimentação e os adquiridos no 

comércio eletrônico ou máquinas de venda. 

 

(d) Precisão dos valores nutricionais: 

 Embora a precisão dos valores nutricionais declarados seja essencial para a efetividade 

da rotulagem nutricional, estudos científicos mostram que existem problemas na veracidade 
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dos valores declarados (ESPER et al, 2007; CÂMARA et al, 2008;  LOBANCO et al, 2009;  

RIBEIRO et al, 2013) 

A legislação vigente permite uma variação de ± 20% em relação aos valores 

declarados. No caso dos micronutrientes, a variação aceita pode ser maior, caso esteja amparada 

em estudos de estabilidade. Essa tolerância foi estabelecida considerando a variação natural nos 

teores nutricionais dos alimentos, em função de fatores, como sazonalidade, condições de 

produção e processamento, tipo e concentração de nutrientes, e as variações analíticas para 

aferição do valor nutricional. 

No entanto, deve-se notar que a fundamentação técnica para a tolerância adotada é 

questionável, pois não trata de forma específica e proporcional as diversas características do 

nutriente e do alimento que podem afetar sua variação no alimento, tais como: o tipo de 

nutriente, a quantidade presente, sua presença natural ou adicionada, o tipo de alimento e a sua 

forma de processamento.  

 

(e) Ações de educação alimentar e nutricional: 

As ações de educação alimentar e nutricional desempenham um papel primordial na 

compreensão e uso da rotulagem nutricional, contribuindo para que o consumidor reconheça a 

importância destas informações para sua saúde e seja capaz de utilizá-las para seleção de 

alimentos. Em outras palavras, essas ações contribuem para aumentar a motivação e interesse 

na rotulagem nutricional e para desenvolver as habilidades básicas para o seu uso correto. 

A importância da implementação de ações de educação alimentar e nutricional, de 

maneira complementar, às medidas regulatórias de rotulagem nutricional é reconhecida pelas 

diretrizes do Codex Alimentarius (Guidelines on Nutrition Labelling. CAC/GL 2-1985.). 

Além da ausência de ações de educação alimentar e nutricional bem estruturadas e 

com abrangência nacional, o modelo de rotulagem nutricional brasileiro é excludente e não está 

alinhado ao nível educacional da população brasileira. 

Segundo relatório do Instituto Paulo Montenegro e da Ação Educativa, estima-se que 

27% dos brasileiros são analfabetos funcionais (INAF Brasil 2011). Isso significa que esta 

parcela da população está completamente excluída do acesso à tabela nutricional, pois não 

possui as habilidades básicas de leitura e de matemática para usar informações transmitidas de 

forma técnica. 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO SOBRE INTERESSE GERAL EM SAÚDE 
 
O questionário utilizado no estudo foi a versão traduzida e validada por Soares et al. (2006) 
do General Health Interest (Roininen et al., 1999). A versão original em inglês e a traduzida 
são mostradas abaixo.  

  
I – Versão original em inglês  
 

 

 
 
II – Versão traduzida e validada para o português  
 

   
 


