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Considerações iniciais 



Ciência do Consumidor 



Ciência interdisciplinar 







Rotulagem nutricional 

• Brasil um dos primeiros na rotulagem nutricional obrigatória 

• Promoção da alimentação adequada e saudável 

• Obesidade infantil >> 70 milhões no mundo em 2025 (WHO, 2015) 

• Altos índices de morbi-mortalidade por doenças crônicas 

• Aumento do consumo de alimentos ultraprocessados 

• Alimentos que carregam pobre conteúdo nutricional: 

                calóricos, ricos em gordura, sal e/ou açúcar, pobres em fibras 

O número de países  que exigem rotulagem nutricional obrigatória 10 >> 59 

(BRASIL, 2018) 



Rotulagem nutricional 

• Fornecem informações nutricionais do alimento ao consumidor no 
momento da escolha e da compra 

 

• É uma estratégia de fazer com que o 

consumidor faça escolhas mais saudáveis 

melhorando sua dieta a partir das informações 

nutricionais 

 

• Hoje na indústria é crescente a declaração de conteúdo nutricional 

e os benefícios para saúde (alegações) dos alimentos 



Rotulagem nutricional 

• Pesquisa online IDEC entre junho e julho de 2016 - 2.651 internautas  

• 39,6% dos consumidores disseram compreender parcialmente ou muito 
pouco a tabela nutricional >> dificuldade de compreensão 

• 60% informaram que entendem totalmente (25,1%) ou quase totalmente 
(34,8%) as informações nutricionais. 











Rótulos Frontais 

• Evidências sugerem que a rotulagem tradicional não é detalhadamente 
processada o que esconde a habilidade de aumentar o conhecimento do 
consumidor 

 

• Os rótulos frontais são altamente visíveis, geralmente combinando 
imagens e texto permitindo aos consumidores a fazerem uma avaliação 
rápida da saudabilidade dos produtos 

 

• Aqueles que não usam o verso podem se beneficiar dos rótulos frontais 



Rotulagem nutricional 













Rótulos Frontais 



 



Heulístico ou Sistemático? 

• A interpretação da rotulagem frontal pode ser processada de maneira 
holística ou sistemática 

• Forma holística mais comum entre consumidores a devido a natureza 
rotineira desta tarefa, ao meio altamente estimulante em que vivemos e 
às fontes de atenção 

• Os modelos mais interpretativos podem ser rapidamente processados já 
que consistem de informações sucintas 

• Maneiras que exijam mais o sistemático, fazem aumentar as fontes 
congnitivas como nos rótulos não-interpretativos, o que podem trazer um 
resultado menos efetivo 

(Anderson & O`Connor, 2019) 





Estudos científicos com consumidores 



Relatório ANVISA 

 

• A GGALI realizou uma revisão das evidências publicadas entre 2015 e 
março de 2018 

• front of pack, front of package e food, label ou labelling  

• Google Scholar, ScienceDirect, SCOPUS, PubMed, Scielo e LILACS 

• Seleção: estudos quantitativos que compararam experimentalmente, pelo 
menos, dois modelos de rotulagem nutricional frontal  

 

(BRASIL, 2018) 



 

estudos 
experimentais 

15 (54%) em 
2017 

8 (29%) em 2018 

Compararam a eficácia, a eficiência e a efetividade de diferentes modelos 
de rotulagem nutricional frontal  

Em desenvolvimento: 
não há consenso científico 

sobre os modelos de 
rotulagem nutricional frontal 

mais efetivos para os 
diferentes tipos de 

consumidores e populações 





 

Modelos não-
interpretativos 

(n=16, 57%) 

13 (46%) 
GDA 

3 (11%) 
GDA sem %VD 

Modelos 
interpretativos 

(n=13, 46%) 

7 (25%%) 
HSR 

4 (14%) 
Nutri-Score 



 

Modelos semi- 
interpretativos 

(n=27, 96%) 

GDA e semáforo 
nutricional 

11 (29%) 
Modelos de alertas 

poucos estudos testaram 
modelos exatamente iguais, 
existindo ampla variação nos 

formatos, cores e tipos de 
informação  

elevada diversidade e variabilidade de modelos entre as pesquisas 
reduz a comparabilidade dos resultados e dificulta conclusões 

robustas sobre os modelos que seriam mais efetivos 



 



• 13 estudos compararam as dietas de pessoas que usavam e que não 
usavam a rotulagem nutricional 

 

• 12 destes estudos mostraram associações significativas e positivas entre 
rotulagem nutricional e qualidade da dieta (mais saudável) 

 

• Os consumidores que usam a rotulagem são menos prováveis de consumir 
fritura sendo mais favoráveis a consumir frutas, legumes e verduras, 
alimentos integrais e reduzido consumo de lanches salgados e/ou doces e 
sobremesas 



• Uso da rotulagem frontal: 3 estudos identificados (2010, 2012 e 2015) 

 

• O mais recente fez a avaliação usando um equipamento de eye-tracking 

 

• Neste o uso da rotulagem frontal se mostrou estar associada a maiores 
índices de de ingestão calórica 

 

• Os outros dois usaram a escolha dos logos mostrando ser capaz de 
identificar escolhas saudáveis dentro de uma mesma categoria de 
alimentos.  



• Os consumidores são capazes de melhor entender e selecionar tamanhos 
de porções saudáveis quando usando rótulos frontais (ex. HSR, semáforo) 
ao invés de das rotulagens reduzidas (ex. GDA) 

 

• Na Austrália o entendimento deste sistema de estrelas é alto 

 

• Em 2018, 75% dos australianos entenderam que os alimentos mais 
saudáveis possuem mais estrelas que os não saudáveis da mesma 
categoria  

(Hersey et al., 2013; Egnell et al., 2018 e Egnell et al.b, 2018) 



• Outro estudo realizado online com 12 países em que os consumidores 
foram solicitados a dar notas de saudabilidade para os alimentos 
utilizando a rotulagem frontal (Egnell et al., 2018) 

 

• Os consumidores se saíram melhor quando usando Nutri-score, depois 
semáforo, HSR, modelos de alerta e pior quando com GDA 

 

• Khandpur et al., 2018 acharam que o modelo de alerta faz com que os 
consumidores escolhessem alimentos mais saudáveis que a rotulagem de 
semáforo 



 



Objetivo 

• Avaliar o efeitos de diferentes tipos de rotulagem nutricional na percepção 
de saudabilidade em crianças e adultos brasileiros 



Metodologia 

• 316 crianças (6 a 12 anos) e 278 pais 

– GDA 

– Semáforo Nutricional (TLS) (verde, amarelo e vermelho) 

– Alerta (baixo, médio e alto) 

 

• 8 produtos: achocolatado, biscoitos recheados, bolinho, cereais 
açucarados, gelatina, iogurte, bebida de fruta e salgadinho de milho 

 

• Todos os produtos tinham ao menos um alto % de 1 nutriente 







Metodologia 

• Saudabilidade (escala de 7 pontos) 

• Frequência ideal de consumo 

(escala de 7 pontos) 

quase nunca -- mais de 1 vez ao dia 

 



Resultados 

• O rótulo frontal teve um efeito significativo na percepção de saudável 
pelos pais, que foi modulado pelo tipo de produto 

 

• O semáforo e os alertas significativamente reduziram a saudabilidade 
comparado ao modelo tradicional para o iogurte e gelatina. Para os outros 
produtos, não houve diferença significativa 

 

• Arrúa et al. (2017), Maubach & Hoek (2008) e Pettigre et al. (2017) – 
semáforo nutricional ou alertas* foram preferidos 

 

 

 



Resultados 

• Semáforo nutricional ou alertas? 

 

• Crianças são menos influenciadas pelos rótulos que adultos 

 

• Personagens, fotos de frutas e apelos de nutrientes tiveram uma maior 
importância quando as crianças compararam semáforo e alertas 

• Grunert & Wills (2007) reportaram que a familiaridade com a rotulagem é 
um dos fatores mais importantes na influência do uso dos rótulos 

• O nível sócio-econômico influencia fortemente a saudabilidade percebida 
por pais 

 



 



Objetivo 

• Medir a percepção do consumidor de produtos saudáveis pela exposição 
de rótulos frontais caracterizados por níveis diferentes de conteúdo 

 



Metodologia 

• 2058 participantes 

• Gênero, idade, renda familiar e IMC 

 





Limitações 

• Diferenças sócio-econômicas entre os indivíduos podem influenciar o uso 
de rótulos frontais 

 

• As diferenças demográficas e dos modelos de rotulagem dos países onde 
os estudos foram realizados faz com que não se possa generalizar os 
resultados 

 

• A rotulagem frontal tem sido criticada pela sua implementação voluntária, 
devido ao não uso por fabricantes se o seu produto for ruim (Anderson & 
O`Connor, 2019) 

 (Anderson & O`Connor et al., 2019; Lima et al., 
2018) 



Limitações 

• Do contrário, alimentos com o rótulo frontal podem ser vistos como mais 
saudáveis, mesmo que o rótulo mostre o contrário – “efeito binário” 

 

• O relatório da ANVISA mostrou que não há consenso regulatório e 
científico sobre os modelos que seriam mais efetivos para certos grupos 
de consumidores  

 



Futuros estudos 

• Determinar qual a rotulagem frontal se mostra mais efetiva e como 
aumentar o uso de rótulos frontais pelos consumidores 

 

• Estudos com a população brasileira 

 

• Estudos combinando o apelo nutricional com os modelos de rotulagens 
seria útil para avaliar se o efeito seria benéfico ou indiferente 

 

• Outros estudos sobre o impacto da porção e da lista de ingredientes na 
alimentação 

 



Futuros estudos 

• Conduzidas pesquisas com populações que estão em risco de pobreza 
extrema ou pessoas que já possuem doenças 

 

• Examinar os fatores relativos à localização e visibilidade dos modelos, 
características-chave que influenciam a capacidade de o consumidor 
perceber as informações veiculadas 

 



Conclusões 

• Profissionais de saúde devem continuar a educar seus clientes em como 
interpretar e usar a rotulagem dos alimentos 

 

• Mesmo que os modelos de rotulagem não venham a melhorar a qualidade 
da dieta/alimentação dos consumidores, ao menos vai incentivar a 
indústria a produzir alimentos de qualidade nutricional superiores  

 

• Portanto, a rotulagem deve ser realmente obrigatória e deve-se cada vez 
mais buscar por melhor modelo 



Conclusões 

• Modelos devem atender às necessidades da população de cada país, 
considerando seu nível educacional, as barreiras de comunicação, a 
cultura local, os padrões alimentares e a necessidade de entendimento 
das informações pelos grupos da população menos favorecidos. 

 

• Participação de especialistas de diversos setores – do meio acadêmico, da 
indústria, do governo e da sociedade civil 



Conclusões – opinião e preferência 

• A preferência e opinião por um modelo pode favorecer a sua utilização, 
mas não indica que este sera ́ melhor entendido e utilizado 

 

• Os modelos de alertas de triângulos e de octógonos e de semáforo 
nutricional são bem avaliados pela população brasileira 

 

• Os resultados conflitantes e as restrições de modelos testados não 
permitem uma conclusão sobre qual modelo proposto à Anvisa é 
preferido pela nossa população.  



Conclusões – captura de atenção 

• A atenção é um pré-requisito para o processamento e uso da informação 
 

• Quanto mais facilmente a rotulagem nutricional frontal for percebida, 
maior é a probabilidade de ser usada no processo de tomada de decisão 
 

• Não há estudos que tenham avaliado a captura de atenção na população 
brasileira 

• O semáforo nutricional é identificado mais rapidamente do que o GDA, 
mas requer mais tempo para ser identificado do que os alertas de 
octógonos 

• Os alertas de octógonos têm desempenho semelhante aos modelos 
interpretativos de HSR e do Nutri-Score 



Conclusões – entendimento do conteúdo 
nutricional 

• O semáforo nutricional qualitativo é superior ao GDA, ao semáforo 
quantitativo e aos modelos interpretativos para identificar baixas, médias 
e altas quantidades de nutrientes no alimento 

 

• Os semáforos nutricionais parecem não facilitar a comparação de 
alimentos 

 

• Os modelos de alertas de octógonos e de semáforo simplificado são 
melhores para identificar a quantidade elevada de nutrientes nos 
alimentos 
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