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RESUMO 

   

Vivemos num mundo de produtos embalados. A embalagem e os rótulos ajudam as 

empresas a se comunicarem com os consumidores e a fornecerem proteção, armazenagem 

e conveniência, à medida que os produtos se movimentam na cadeia de valor. 

Especialmente os rótulos adicionam um valor que auxilia as empresas a diferenciar seus 

produtos e a aumentar o valor da marca entre os consumidores finais. Porém, muitas vezes, 

as informações contidas nos rótulos das embalagens não são claras, apresentando uma 

linguagem verbo-visual deficiente resultante da má visibilidade, legibilidade e 

compreensibilidade de signos verbais e visuais. O objetivo dessa pesquisa é verificar, na 

visão dos consumidores, o nível de clareza dos textos informativos, harmonia e 

conformidade ergonômica do rótulo de embalagem do achocolatado em pó “Claralate”, 

considerando os aspectos linguísticos e ergonômicos presentes no rótulo do produto. Os 

critérios para avaliação da embalagem do achocolatado selecionado foram do ponto de 

vista linguístico: a organização e estruturação dos textos a partir da classificação do gênero 

textual; a clareza e compreensão da linguagem utilizada no rótulo. Do ponto de vista da 

ergonomia, a conformidade ergonômica informacional, com base nos requisitos: 

legibilidade, símbolos, caracteres, campo de leitura e espaçamento de linhas. Para tanto, a 

pesquisa de campo realizada em julho de 2007 e, ampliada em julho de 2011, utilizou um 

questionário estruturado na entrevista a 118 consumidores de achocolatados que realizam 

suas compras em um dos dois supermercados de Floriano-Pi. São Jorge e/ou Super 

Quaresma.  Os principais resultados da investigação mostram que os aspectos linguísticos 

presentes nos textos informativos do rótulo atendem parcialmente às expectativas dos 

consumidores, enquanto a consideração dos requisitos ergonômicos informacionais 

analisados podem vir a contribuir para o aperfeiçoamento das informações e consequente 

melhoria visual destas, no rótulo de embalagem do achocolatado investigado. Como 

recomendação à fabricante do produto, o resultado da pesquisa aponta: Harmonizar a 

proporção das letras e algarismos; Aumentar o tamanho das letras; Tornar melhor 

compreensiva a informação visual determinada pelos campos de leitura; Colocar a data de 

validade em local de melhor destaque.  

 

Palavras-chave: Linguagem de signos de códigos visuais. Linguagem verbo-visual, 

rótulos, embalagem, achocolatados, aspectos linguísticos, requisitos ergonômicos. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

We have been living in a world of packed products. The package and the labels 

support the companies to communicate with the customers in addition to give protection, 

storage and convenience in proportion to the products that move in the price list. The labels 

mainly add up a value which helps the companies differ their products and increase the 

value of the brands among the final customers. However, the information given in the label 

are not clear sometimes. It displays a verbal-visual defective language resulted from a poor 

visibility, legibleness and comprehensibleness of the verbal and visual marks. The aim of 

this research is to verify, according to the costumers‟ view, the level of the clarity in the 

informative texts, harmony and ergonomic conformity of the package labels in the 

chocolate powder of the “Claralate” brand, considering the linguistic aspects presented on 

the labels. The criteria to evaluate the chocolate package selected were based on the 

linguistic field: the organization and the structure of the text derided from the classification 

of the textual genre; the clarity and the comprehension of the language utilized on those 

labels. From the ergonomic view, the informative and ergonomic conformity, based on the 

following requirements: legibility, symbols, characters, reading fields and intermission of 

the written lines. Therefore, the research done july 2007 and added  july 2011 had a 

structured questionnaire in the interview put to the 118 customers of the chocolate package 

that go shopping in one of the two supermarkets in Floriano, Piauí São Jorge and/or Super 

Quaresma. The main results of the investigation show that the linguistic aspects in the 

informative texts of the labels provide the customers‟ expectancy partially, while the 

consideration of the informative ergonomic analyzed  can contribute  to the improvement 

of the information and consequent visual progress of those,  on the labels of chocolate 

package investigated. As recommendation towards the maker of the product, the outcome 

of the research indicates: harmonize the proportion of the letters and numbers; enlarge the 

letters size; make the visual information more comprehensive determined by the reading 

field; put the expiry date in a better visual place. 

  

Key-Words: Languages of signs of visual codes; Verbal-visual Language; Label; 

Package; Chocolate; Linguistic aspects; Ergonomic requirement. 
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 Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

 

 

1.1.  Contextualização  

Desde os primórdios o ser humano, tentando satisfazer suas necessidades, busca 

soluções para transportar e armazenar seus produtos. Já houve quem apontasse a própria 

natureza como a primeira inventora das embalagens, providenciando a vagem para 

proteger o feijão e a ervilha, a palha para envolver a espiga de milho, a casca do ovo e da 

noz (CAVALCANTI e CHAGAS, 2006). 

As primeiras embalagens eram simples recipientes adaptados de materiais encontrados 

na natureza, como: as folhas de plantas, o couro, o chifre e a bexiga dos animais.  

No decorrer dos anos as embalagens sofreram grandes mudanças, de todos os tipos, 

formas, cores, dimensões e grande diversificação de materiais utilizados. Hoje em dia, a 

embalagem é uma presença tão constante no cotidiano dos indivíduos, e se reveste de tão 

grande importância que se torna difícil ficar indiferente às consequências que isso acarreta 

ao consumidor. 

Em muitas situações a embalagem apresenta uma importância igual ou superior ao 

produto, além de servir como excelente instrumento de comunicação entre este e o 

consumidor. Desse modo, a embalagem assume a função de linguagem e passa a 

comunicar a personalidade do produto. Para tanto, marca-se fundamentalmente pela 

persuasão, isto é, pela intenção de seduzir o consumidor. Neste sentido, a embalagem tem 

o poder de fazer com que o produto seja percebido de certa maneira simbólico, agregando 

a ele, novos valores e significados. 
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Para Mestriner (2002), a embalagem é um meio e não um fim, ou seja, ela não é um 

produto final em si, mas um componente do produto que ela contém. Nesse contexto, a 

embalagem por si só não compõe o produto, mas é parte inerente do mesmo. Passo a passo, 

produto e embalagem estão se tornando tão intrínsecos que já não se pode considerar um 

sem o outro. O produto não pode ser planejado separadamente da embalagem, que por sua 

vez, não deve ser definida apenas com base na engenharia, mas levar em conta fatores 

como design, marketing e comunicação, pois, para alguns produtos, a forma e função de 

sua embalagem podem ser quase tão importantes quanto seu conteúdo. 

No conjunto da embalagem enfoca-se o rótulo, que, além de fornecer detalhes básicos 

como peso, ingredientes e instruções, de acordo com regulamentações governamentais, 

possui a função de despertar a atenção e o desejo de compra do consumidor, tornando-se, 

muitas vezes, o sinônimo da marca. O desenvolvimento do rótulo vai além da criação, pois 

existe para atender às necessidades humanas. Assim, as empresas que querem competir no 

mercado de embalagens agregam em sua estratégia o interesse de comunicação de seus 

produtos a seus clientes, à proporção que se movimentam na cadeia de valor, por meio de 

seus rótulos. Segundo Mestriner (2002), o mercado brasileiro de embalagens corresponde a 

1,3% do PIB, e está entre os dez maiores do mundo. 

Nesse contexto, as empresas precisam identificar as características do produto no 

rótulo da embalagem e utilizar uma mensagem clara, com informações que descrevam 

benefícios do produto, influenciando na sua escolha. O aspecto visual dos produtos no 

processo de desenvolvimento tem se destacado no mercado globalizado como fator de 

competitividade. Aponta Borgest (1996) que o projetista deve desenvolver a embalagem  

no sentido de atrair o cliente, passar informações, gerar desejo e vender o produto. 

Porém, muitas vezes, os produtos não são bem utilizados, uma vez que as informações 

contidas nas embalagens não são claras, apresentando deficiências quanto a: coesão, 

coerência, visibilidade, legibilidade e compreensibilidade de signos verbo-visuais. O que 

em linguística e ergonomia correspondem a questões de ordem informacionais, 

consideradas fundamentais para a organização do gênero textual “rótulo” como agente 

comunicador. 

A esse respeito, Mestriner (2002) registra que a embalagem é o principal instrumento 

de comunicação de um produto. Ela é uma mídia permanente, comunicando o produto 

mesmo quando o consumidor não o compra e, na grande maioria das vezes, é o único 
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recurso que um produto dispõe para competir no mercado. Portanto, mediante a 

constatação de que a comunicação é o maior e mais poderoso contrato entre os vários 

agentes de um sistema, entende-se que as mensagens contidas nos rótulos das embalagens 

têm como objetivo a direção do comportamento e a mudança de hábitos dos consumidores; 

além do que, o rótulo, considerado um “vendedor silencioso”, transmite mensagens verbais 

e não-verbais, utilizadas para instigar no consumidor o desejo de compra do produto. 

Nesse cenário, Mendes (2000) apud Severo (2005), adverte que a mensagem contida 

nos rótulos deve possuir um número suficiente de informações relevantes sobre o produto e 

suas características, para facilitar a longa busca de informações, típica do comportamento 

de compra do consumidor. Mestriner (2002) reforça essa advertência, assegurando que a 

função da embalagem e do rótulo, nos dias de hoje, é ainda maior porque não há mais o 

vendedor atrás do balcão para apresentar o produto, explicitar seus caracteres, ensinar a 

usar, dizer a validade, quem fabricou o produto e, principalmente, estimular as vendas 

convencendo o consumidor a levá-lo. 

Reportando-se a todo esse panorama, à guisa de conclusão, pode-se inferir que, além 

dos requisitos previstos por lei e dos requisitos econômicos e estéticos, a consideração dos 

princípios linguísticos e ergonômicos informacionais pode vir a contribuir para a melhoria 

verbo-visual desses produtos, uma vez que, nesse contexto de mutações mercadológicas, o 

rótulo passa a constituir não apenas um sistema de decoração mas, o formador de uma 

relação emocional com o consumidor, por meio de estímulos visuais e táteis.  

Entretanto, surge uma curiosidade sobre se o entendimento dos clientes, nos diferentes 

rótulos das embalagens de produtos, é claro e adequado. Nesse sentido, o questionamento 

que direcionou a pesquisa foi se os clientes compreendem com clareza as informações do 

rótulo de embalagem dos produtos?  

1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

A presente dissertação tem por objetivo geral verificar, na visão dos clientes, o nível 

de clareza e compreensão no uso da linguagem verbo-visual e a conformidade ergonômica 

informacional do rótulo de embalagem do achocolatado em pó “Claralate”. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

Os principais objetivos específicos desta pesquisa são os seguintes: 
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a) Realizar um levantamento bibliográfico sobre embalagem de produtos, rótulos e 

seus fatores de linguística e ergonomia.    

b) Estudar os aspectos linguísticos ligados ao uso da linguagem verbo-visual do rótulo 

selecionado para análise. 

c) Averiguar a harmonia ergonômica no rótulo de embalagem do achocolatado 

selecionado. 

d) Aplicar uma lista de verificação junto aos clientes para avaliação da linguagem 

verbo-visual de rótulo de embalagem para o alimento achocolatado “Claralate”. 

e) Relatar o entendimento de um dado perfil de cliente a partir de informações 

contidas na embalagem da marca do achocolatado analisado. 

1.3.  Relevância da Pesquisa 

As embalagens dos produtos vêm se transformando ao longo do tempo. Evoluíram-se 

através dos tempos para atender às necessidades e aos anseios da sociedade. As 

embalagens antigas remetem ao artesanato, as de nossos dias ao advento da indústria. 

Nessa transformação, mudaram de personalidade e serventia. Embora qualidades antigas, 

como a resistência ao transporte e à umidade continuarem essenciais, são obrigatoriamente 

suplementadas por outras também importantes, como a identificação do fabricante do 

produto embalado e o poder de sedução exercido sobre os compradores. 

Com isso, „embalagem‟ torna-se um poderoso instrumento de marketing, 

impulsionando a realização de pesquisas visando melhorias que ressaltam o apelo visual. 

Cavalcanti e Chagas (2006), afirmam que a cor predominante, o tamanho das letras e seu 

estilo, as eventuais ilustrações, as faixas contrastantes são motivo de pesquisas seguidas 

por estudos de sociólogos e psicólogos a serviço de artistas. O que era simples envoltório 

anônimo se transformou em uma das mais poderosas armas de propaganda e marketing. 

Em muitas situações, tem-se transformado também em veículo de comunicação, 

informação e sedução, principalmente em produtos de consumo, apresentando uma 

importância igual ou superior a estes. Na esteira de Iida (2005), produtos de consumo estão 

sujeitos ao uso inadequado e até mesmo a usos não previstos pelos fabricantes, muitas 

vezes devido a falhas nas informações contidas na embalagem, ou à ausência de instruções 

de uso, ou ainda à inadequação no projeto da embalagem. 
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Esses motivos justificam que o não atendimento aos aspectos linguísticos - 

organização e estruturação dos textos, clareza e compreensão da linguagem verbo-visual 

empregada nos rótulos - e, à conformidade ergonômica informacional - legibilidade, 

símbolos, caracteres, campo de leitura e espaçamento das linhas - pode conduzir tanto à 

utilização indevida do produto, como à rejeição pelo consumidor. 

Diante desses fatos, cabe-se averiguar o nível de clareza e compreensão no uso da 

linguagem verbo-visual e a conformidade ergonômica informacional dos rótulos de 

embalagens do achocolatado em pó „Claralate‟. Para tanto, pretende-se verificar até que 

ponto a embalagem analisada atende ou não, aos critérios de avaliação baseados nos 

requisitos linguísticos e ergonômicos informacionais, evidenciando seus benefícios. 

O produto embalagem / rótulo do achocolatado em pó „Claralate‟, consumido por 

clientes de diferentes faixas etárias e diferentes  níveis de escolaridade, foi pesquisado 

junto a estes, em dois supermercados - São Jorge e Super Quaresma - da cidade de 

Floriano – Piauí, em  dois momentos, julho de 2007 e, julho de 2011.  

A relevância desta pesquisa está em desenvolver um estudo sobre um tema ainda não 

muito explorado no meio acadêmico. No intuito de excitar algumas perguntas como ponto 

de partida para uma reflexão acerca da eficácia ou ineficácia das informações inseridas nos 

rótulos de embalagens, necessárias ao consumidor e ofertadas pelas empresas por meio de 

seus produtos. 

Do ponto de vista social, este estudo irá ajudar empresas fabricantes de produtos a 

conhecer a clareza e quantidade de informações presentes nos rótulos de seus produtos, a 

partir da percepção dos clientes consumidores e, como consequência, espera-se que o 

processo de comunicação indústria - consumidor seja melhorado. 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho visa contribuir na avaliação e 

aperfeiçoamento de textos técnicos aplicados nos rótulos das embalagens de produto, como 

meio de agregar valor aos rótulos de embalagens e fomentar um subsídio no processo de 

desenvolvimento de produtos. 

1.4.  Estrutura da Dissertação 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, “Introdução”, faz-se uma contextualização acerca do tema 

escolhido, abordando em linhas gerais a evolução e dados econômicos sobre embalagem, 
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produto, rótulos, consumidor, apresentando ainda, os objetivos geral e específicos da 

pesquisa, a relevância e a organização da dissertação. 

No segundo capítulo, faz-se uma fundamentação teórica concebida como base de 

conhecimento para o estudo sobre embalagem, sua origem, história, conceito, funções e 

tipos; mercado de embalagens, design e rótulos; aspectos linguísticos textuais e 

ergonômicos aplicados aos rótulos; comportamento do consumidor no ato da compra; 

considerações acerca do consumo, história e origem de achocolatados. 

O terceiro capítulo apresenta os passos para o desenvolvimento do trabalho, o 

procedimento metodológico de coleta de dados utilizado na pesquisa de campo, 

descrevendo a população alvo, o processo de coleta e as técnicas estatísticas utilizadas para 

analisar os dados. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo, onde são 

levantados os aspectos linguísticos e ergonômicos dos textos presentes no rótulo 

pesquisado, tais como: clareza e compreensão de palavras, símbolos, figuras ou imagens, 

cores, forma, tamanho e tipos de letras; através de tabelas, quadros, gráficos e análise entre 

variáveis dos dados coletados. 

O quinto capítulo apresenta uma síntese geral do trabalho, as conclusões e 

recomendações. Enfatiza uma análise crítica da pesquisa, além de mostrar as limitações do 

trabalho e sugestões para pesquisas futuras nessa área. 

Por fim, são apresentadas também, as referências bibliográficas. No apêndice, o 

instrumento de pesquisa utilizado para coleta de dados, os quadros da amostra e, os 

gráficos de análise. Nos anexos, são expostas resolução e portarias relacionadas à 

rotulagem de alimentos embalados e; a imagem do rótulo do achocolatado em pó avaliado.  
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 Capítulo 2 

Pesquisa Bibliográfica 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta a pesquisa bibliográfica do referencial teórico, utilizada para a 

dialética do trabalho, onde são abordadas questões de fundamental importância para o 

desenvolvimento deste estudo, tais como: informações referentes aos rótulos de 

embalagem, aspectos linguísticos e ergonômicos encontrados na organização textual dos 

rótulos. 

2.1 Embalagem 

É relevante destacar que as embalagens, percorrendo um longo caminho, acompanham 

a humanidade desde o dia em que se descobriu a necessidade de transportar e proteger 

mercadorias. 

O mundo complexo do sistema embalagem, especificamente das embalagens de 

consumo, possibilita-nos abordar uma infinidade de aspectos como origem, conceito, 

funções, tipos, linguagem verbo-visual de salutar importância para a compreensão desta 

pesquisa. 

2.1.1 Origem e história da embalagem 

 A necessidade de transportar e proteger mercadorias faz surgir a embalagem. De 

início, o homem, procurando adaptar os recursos provenientes da natureza às suas 

necessidades vitais, lança mão das folhas de plantas, do couro, do chifre e da bexiga dos 

animais; com o decorrer do tempo, passa para a cerâmica e o vidro, para os tecidos e a 

madeira, chegando ao papel, ao papelão e à folha-de-flandres, até atingir a atualidade do 

alumínio e do plástico nas suas várias modalidades.  
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Segundo Cavalcanti e Chagas (2006), no século XIX, as embalagens eram artefatos 

preciosos dados a sua escassez, ainda que presentes no cotidiano das pessoas. Muitos 

escravos vendedores de leite transportavam latões, alguns deles fechados com cadeados 

para que o leite não fosse misturado com água durante a viagem. Outra forma de 

embalagem corrente eram as pipas de aguardente transportadas por escravos em cangalhas, 

conforme figura 2.1.  

 

 Figura 2.1 Negros carregadores de cangalhas – aquarela de Jean-Batiste Debret do início do século 

XIX 

 
 Fonte: Cavalcante e Chagas (2006, p.14) 

 

Ainda, segundo esses autores (2006), num sentido mais amplo, cestos, samburás, 

ânforas, caixas, potes, odres, barris, barricas, tonéis, surrões, jacás, balaios, baús, garrafas, 

tambores e bujões, bolsas e sacolas, são todos embalagens. 

2.1.2 Produto Embalagem: conceito, funções e tipos. 

O conceito de embalagem é muito complexo e pode variar segundo a finalidade. De 

acordo com Ferreira (2000), em o Miniaurélio Século XXI Escolar, embalagem é o 

invólucro ou recipiente usado para embalar, acondicionar (objetos) em fardos, caixas... 

Conforme Kotler (1998), embalagem é o conjunto de atividades de projeto e produção do 

recipiente ou envoltório de um produto.  

Para as indústrias embaladoras, a embalagem é um componente importante do custo 

de produção, significando, na maioria das vezes, o principal item na composição do custo 

final do produto. Para as empresas de transporte e logística, atacadistas e varejistas, a 
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embalagem denota papel fundamental em sua estrutura operacional, transformando-se em 

uma importante ferramenta de marketing (MESTRINER, 2002). 

Nesse cenário, enfatiza Mestriner (2002), que o mundo da embalagem é o mundo do 

produto, da indústria e do marketing, e que, além das funções básicas originais como 

conter, proteger e viabilizar o transporte dos produtos, a embalagem, em seu sentido 

amplo, desempenha uma série de outras funções e papéis nas empresas e na sociedade. 

Conforme apresentado no quadro 2.1: 

 Quadro 2.1  Amplitude da Embalagem 

 
FUNÇOES PRIMÁRIAS 

Conter / Proteger/ Transportar  

 
ECONOMICAS 

Componente do valor e do custo de produção 
Matérias-prima 

 
TECNOLÓGICAS 

Sistema de acondicionamento 
Novos materiais 
Conservação de produtos 

 
 
MERCADOLÓGICAS 

Chamar a atenção 
Transmitir informações 
Despertar desejo de compra 
Vencer a barreira do preço 

 
CONCEITUAIS 

Construir a marca do produto 
Formar conceito sobre o fabricante 
Agregar valor  significativo ao produto 

 
COMUNICAÇAO E 
MARKETING 

Principal oportunidade de comunicação do produto  
Suporte de ações promocionais 

 
SOCIOCULTURAL   

Expressão da cultura e do estágio de desenvolvimento de 
 empresas e países 

 
MEIO AMBIENTE 

Importante componente do lixo urbano 
Reciclagem / Tendência mundial 

 Fonte: Mestriner (2002, p. 4) 

 

As embalagens apresentam ainda características variadas quanto a sua constituição, 

forma, cor, decorrentes da finalidade de cada uma delas. No bojo de todo esse movimento, 

convêm apresentar, no quadro 2.2, os principais tipos de embalagens, classificadas a partir 

da matéria-prima utilizada para sua fabricação, tais como; embalagens de vidro, 

embalagens em papel e cartonadas, embalagens plásticas, metálicas e de madeira e suas 

aplicações. 

 

 Quadro 2.2  Principais Tipos de Embalagens e Suas Aplicações 
 
MATÉRIA-PRIMA 

 
        EMBALAGENS 

 
              PRINCIPAIS TIPOS DE PRODUTOS 
 

 
 
Vidro      

 
Garrafas 
Frascos 
Potes 
Ampolas 
Copos 

 
Cervejas  - Vinhos/Destilados - Bebidas Finas 
Cosméticos – Perfumes - Medicamentos 
Conservas - Geléias - Café Solúvel 
Medicamentos - Cosméticos 
Requeijão - Extrato de Tomate - Geléias  
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Celulose 

Cartão Cartuchos     
(Semi-rígido)  Caixas 
                        
Envelopes 
 
Papelão e        
Cartonados 
Papelão           Caixas 
Micro-ondulado 
 
Papel               Sacos           

  

Farinhas – Flakes – Hambúrgueres 
Calçados – Eletro/Eletrônicos – Bombons 
Material Papelaria – Meias Femininas 
 
 Leite Longa vida – Sucos – Bebidas Lácteas 
Alimentos – Eletro/Eletrônicos – Frutas 
Embalagens de Transporte (secundárias) 
 
Carvão – Adubos – Farinha de trigo – Sementes – 
Rações  

 
 
Plástico 

 
Plásticos          Frascos 
Rígidos            Potes 
                        Garrafas 
 
Plásticos          Sacos 
Flexíveis          Flow 
Packs 
                        
Envoltórios                                                                                                                                                     

 
Prod. de Limpeza e Higiene Pessoal  – Cosméticos  
Achocolatados – Sorvetes – Shakes 
Álcool – Prod. Limpeza – refrigerantes – Sucos 
 
Café – Açúcar – Arroz – Ração para cães  
Macarrão Instantâneo – Salgadinhos Snacks 
Biscoitos – Balas - Bombons        
       

 
 
Metal 

Alumínio         Latas 
                        Blisters 
                        Selos   
 
Folha de          latas 
Flandres              

Cervejas – Refrigerantes 
Cartelas de comprimidos 
Tampas Aluminizadas de Iogurtes   e Água Mineral 
 
Conservas – Leite em Pó – Tintas - Azeite 

 

 
Madeira 

 
                       Caixas 
                       
Engradados 
                       Barris  

 
Bacalhau – equipamentos e Máquinas – Charutos 
Frutas (uva) – Verduras - Vinhos 
Destilados  - Azeitonas 
 

 
Embalagem 
Composta 

 
Combinam dois ou mais 
materiais 

  

 

Blister – Laminadas – Multifolhados etc. 

 
Tecido 

 
Sacos de Estopa 
Sacos de Ráfia                 

 
Açúcar – Cereais – Batatas 
 
 

 Fonte: Mestriner (2002, p. 7) 

 

Na escolha dos materiais empregados na fabricação das embalagens, deve-se 

considerar não apenas o tipo de produto, mas a validade deste, o destino, a aceitação e os 

fatores econômicos e técnicos que envolvem todo o universo das embalagens. 

2.1.3 Aspectos históricos de embalagens para alimentos 

Segundo Cavalcanti e Chagas (2006), o Brasil dos anos 1950, principalmente a 

segunda metade, guarda um sabor de transição do antigo para o novo. A partir do impulso 

dado pelo governo Juscelino Kubitscheck (1955 – 1960), a população brasileira mudava de 

comportamento. Tudo era uma mudança brusca, inclusive o comércio brasileiro, que era, 

até então, dominado por bazares, armarinhos, quitandas, tornou-se o comércio dos 

supermercados, instigador de uma grande revolução no mundo das embalagens. 
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Antes, argumentam, ainda, os autores (2006), nenhuma indústria produzia embalagens 

apropriadas para os supermercados. Até mesmo, as principais indústrias de chocolates, 

Lacta e Nestlé, as líderes de marca, entregavam caixas grandes a granel, para que a equipe 

do próprio supermercado acondicionasse da melhor maneira que pudesse. Havia pessoas 

exclusivamente para montar as embalagens a ser expostas no auto-serviço. 

Para nossa história da embalagem, vale ressaltar, sobretudo, a industrialização 

crescente dos alimentos e a nova maneira de acondicioná-los. A entrada dos 

supermercados veio mudar o enfoque da embalagem, que começou a funcionar como 

elemento fundamental na comunicação das mercadorias, ganhando, assim, novas funções, 

inclusive a de substituir com textos e imagens a conversa do antigo vendedor do armazém. 

A partir da Revolução Industrial, a embalagem se tornou indispensável para qualquer 

produto. Aumentou a variedade de alimentos congelados e de produtos nas prateleiras. 

Intensificou-se a concorrência, e os produtos, por conta da ampliação de escolha, 

começaram uma “briga” acirrada pelo ímpeto de compra. Alimentos prontos congelados ou 

enlatados, produtos dietéticos, fast food, refrigeradores, freezers, tornavam-se comuns, 

influenciando os hábitos alimentares e estilos de vida dos consumidores em todo o mundo. 

Cervejas e refrigerantes mudaram de roupagem, trocaram as garrafas de vidro 

retornáveis por latas descartáveis. O celofane, o alumínio e o plástico, em se tratando de 

embalagens, conservaram muitos produtos. Entretanto a tecnologia de embalagem 

continuava a se aperfeiçoar. Surgiram, nos anos 1970, as embalagens multicamadas “Tetra 

Pak” compostas por plástico, papel e alumínio, conhecidas como caixinhas, embalagens 

longa-vida ou cartonadas, convenientes para a conservação de alimentos fora da geladeira. 

A novidade foi se tornando conhecida paulatinamente entre os consumidores 

brasileiros e na década seguinte, 1980, consolidou-se como embalagem confiável para 

leite, sucos, molhos, extratos e vários outros alimentos, por manter as características 

nutritivas e o sabor dos produtos mesmo sem refrigeração e durante períodos de calor forte. 

Os designers perceberam que a embalagem podia ser integrada a toda uma concepção de 

marca, veiculando uma mensagem global ao consumidor.  

Conforme Kotler (2006), a marca serve para diferenciar produtos seja de forma 

funcional, racional ou tangível, isto é, relacionado ao desempenho do produto, ou podem 

ser diferenças simbólicas, emocionais ou intangíveis, relacionado ao que a marca 

representa do ponto de vista do consumidor. Ainda segundo Kotler (2006), no que tange o 
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consumidor, pode-se avaliar produtos iguais de forma diferente, dependendo de como a 

marca é estabelecida. Eles conhecem as marcas através de experiências anteriores com o 

produto em questão ou em função dos meios de marketing utilizados para divulgação do 

produto. Observe a Figura 2.2:  

 Figura 2.2  Embalagens cartonadas. 

 
 Fonte: Cavalcanti e Chagas (2006, p.154) 

 

Desde meados da década de 1990, a Brasilata, empresa que se caracteriza pela 

inovação, passou a produzir latas para a área de alimentos secos, leite, café e chocolate em 

pó, castanha. Embalagem com características especiais no que diz respeito à nova 

tecnologia de abertura e fechamento fácil, o sistema “Ploc Off”, combinando a lata de aço 

com tampa plástica. Figura 2-3: 

 Figura 2.3 Embalagem "Ploc Off" 

 
 Fonte: Cavalcante e Chagas (2006, p. 203) 

  

Os equipamentos para a fabricação de embalagens se sofisticaram muito nos últimos 

anos; as velocidades de produção aumentaram significativamente, em função da eletrônica. 
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Muitos produtos foram responsáveis por inovações marcantes no mercado. O pote 

retangular da margarina Qualy, desenhado pela Benchmark, o primeiro a ter essa forma, foi 

lançado pela Sadia em 1991 e fabricado pela Dixie Toga. Figura 2-4:      

 Figura 2.4  Embalagem Pote Retangular. 

 
 Fonte: Cavalcante e Chagas (2006, P.182) 

 

É cada vez mais determinante a noção de que embalagem e produto não podem se 

dissociar. Sem dúvida, níveis de exigência assim contribuíram para que o profissional de 

embalagem no Brasil se tornasse mais competente. Uma embalagem que mudou 

completamente o perfil da empresa foi a dos biscoitos Marilan, redesenhada pela Packing 

Design. Destinada a ampliar o seu foco e abrir mercado, em 2001, a empresa investiu na 

modernização de seus invólucros e ganhou os supermercados brasileiros. Figura 2-5: 

 

 Figura 2.5 Embalagem Biscoitos Marilan. 

 
  Fonte: Cavalcante e Chagas (2006, p.188) 

  



32 

 

 

 

2.2 Embalagem de Consumo 

Para Stein (1997) apud Severo (2005), as embalagens estão subdivididas, de modo 

geral, em embalagens de transporte e embalagens de consumo; podendo ser esta do tipo 

primária (contém o produto) ou secundária (acondicionamento que protege a embalagem 

primária).  

Considera-se embalagem de consumo o recipiente que mantém contato direto com o 

produto, e o leva ao consumidor, podendo ser primária (embalagens de vidro, lata, plástico 

etc.) e secundária (embalagem que protege a primária). 

Segundo Mestriner (2002), a embalagem dos produtos de consumo, por exercer função 

de comunicação e ferramenta de marketing, é ao mesmo tempo expressão e atributo do 

produto. Portanto, a embalagem de consumo participa na construção da imagem e do valor 

percebido de um produto, tornando-o mais competitivo. 

As embalagens de consumo, por sua vez, podem ser subdivididas em duas categorias: 

as embalagens alimentícias e as embalagens não alimentícias, conforme demonstrado no 

quadro 2-3. 

 Quadro 2.3 Categorias de Embalagens 

Alimentícias Não Alimentícias 

  Bebidas                                                  Elétrico 

  Carnes e Vegetais                          Higiene e Beleza 

  Cereais e Farinhas        Lazer e Pessoal 

  Confeitarias e Doces        Limpeza doméstica 

  Laticínios e Gorduras        Química e Agricultura 

 Fonte: Revista Embanews (2000) apud Severo (2005) 

 

De acordo com o artigo publicado na Revista Amanhã (1999, p.70) apud 

Lautenschläger (2001), nos últimos anos, com a introdução de novos materiais como: Pet 

(resina plástica); alumínio e Tetra Pak (embalagem cartonada), a concorrência no mercado 

brasileiro de embalagens para comida e bebida tornou-se cada vez mais acirrada, o que 

beneficiou os consumidores a partir dos primeiros anos do século.  

Para Seragini (1999) apud Severo (2005), “não existe produto de consumo sem 

embalagem, ela faz parte do produto”. 
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2.2.1 Requisitos Básicos da Embalagem de Consumo  

Segundo Moura e Banzato (1997), uma embalagem de consumo precisa preencher 

certos requisitos, tais como: 

a) Preço compatível ao custo do produto e/ou mercado alvo; 

b) apresentação agradável e personalizada; 

c) resistência a impacto e a vibração; 

d) leveza e resistência; 

e) transparência; 

f) limitações de peso, forma e tamanho; 

g) identificação fácil do produto; 

h) utilização de material biologicamente inerte (atóxico, inodoro,imputrescível) e 

compatível com o produto; 

i) facilidade de descarte após utilização; 

j) disponibilidade no mercado; 

k) facilidade de abertura e fechamento nos locais de uso; 

l) facilidade de reposição na linha de produção ou no estoque etc. 

No setor de alimentação, por exemplo, uma embalagem além de conter um produto, 

deverá promover um meio adequado para servi-lo. Segundo Camargo et al (1984), são 

finalidades das embalagens de alimentos:  

a) Proteger o produto de possíveis contaminações ou perdas, danos ou degradações; 

b) facilitar e assegurar o transporte e distribuição dos produtos; 

c) identificar o conteúdo quanto a espécie e quantidade; 

d) identificar o fabricante e o padrão de qualidade do produto; 

e) chamar a atenção e induzir o consumidor a adquirir o produto; 

f) instruir o consumidor na utilização do produto. 

Da seleção desses requisitos e das características do produto e do mercado a que se 

destina depende o projeto de uma embalagem e do seu rótulo. Não resta dúvida que o 

segmento de alimentos continua sendo o maior mercado de consumo de embalagens. 
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2.3 O Mercado de Embalagens 

Segundo a revista Embanews de setembro de 1996 apud Neto (2001), o mercado atual 

das embalagens; em nível mundial, com a globalização tão presente e de grande 

importância, gera as seguintes conclusões ordenadas por prioridade: 

 

1. O investimento no visual; 

2. A simplificação de comandos para os processos de fabricação; 

3. A importância para técnicas de maior conservação e frescor dos produtos embalados; 

4. A otimização e a eficiência de matéria-prima e transporte; 

5. A diminuição de custos. 

Explorando mais essas conclusões, há o fato de que, hoje, o mercado de embalagens 

está em constante mudança devido a muitos fatores, como por exemplo, a preocupação 

ambiental e as constantes variações na preferência do consumidor que está  cada vez mais 

exigente, quer qualidade e mostra-se mais infiel do que nunca diante das alternativas frente 

às quais é colocado quando vai às compras. Esse fato gera uma competição que faz a 

embalagem mudar de “status” e assumir a responsabilidade de ser atrativa e vender o 

produto, o que acaba sendo um ponto de diferenciação entre os concorrentes, uma vez que 

há grande quantidade de produtos similares. 

A presença das embalagens em um mercado competitivo é tão significativa, que seu 

consumo é utilizado como parâmetro para a avaliação do nível de atividade econômica. 

Uma das formas de se obter vantagens competitivas é a diversificação, que na maioria das 

vezes está associada à visualização do produto pelo consumidor. Outra forma é a redução 

dos custos finais do produto, principalmente os relacionados ao transporte, armazenamento 

e exposição no ponto de venda. 

Para tanto, Moreira (1994) apud Lucentes e Nantes (2003), relata-nos que a 

embalagem necessita de visão futurista e de decisões estratégicas que assegurem ao 

produto competitividade no mercado e integridade a custos compatíveis. Isso somente é 

possível por meio de um sistema integrado de embalagem, onde a mesma é projetada de 

forma a ter a sua movimentação, armazenagem e transporte otimizados, economizando 

tempo, trabalho, espaço e material. 

Reforçando esse relato, Borgest (1996) declara ainda que o projetista deva desenvolver 

a embalagem no sentido de atrair o cliente, passar informações, gerar desejo e vender o 
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produto.  Pois, como afirma Mestriner (2008): “A embalagem mexe com as emoções e os 

sentimentos das pessoas”. A sensação de estar comprando algo que afirma a auto-imagem 

e a posição social ou o poder de compra do consumidor tem mais peso na decisão de 

compra que os aspectos racionais.   

Entende-se, portanto, que o mercado do qual o produto participa tem história, 

dimensões e perspectivas próprias. E, por melhor e mais bonito que seja o design, de nada 

ele adiantará ao produto se não conseguir enfrentar a concorrência no ponto de venda onde 

a decisão de compra é tomada, tendo a embalagem como mediadora no confronto direto 

entre os produtos concorrentes.  

A esse respeito, Mestriner (2002; 2008) esclarece que mercado é um cenário concreto 

que precisa ser conhecido, estudado e analisado para que o design da embalagem não seja 

um salto no escuro, e que, a embalagem é resultado da ação de um sistema complexo e 

multidisciplinar onde o design funciona como agente integrador do processo, consolidando 

as especificações que vão sendo geradas a cada passo, desde o ponto de partida do projeto 

até a entrega final do produto ao consumidor. 

2.4  Design de Embalagem  

Desde o seu nascimento, o design agrega significado e valor percebido ao produto e à 

marca, tornando-o uma entidade mais atraente e desejada. Compreende a atividade de 

desenhar para a indústria segundo uma metodologia de projeto que leva em consideração a 

função que o produto final irá realizar; as características técnicas da matéria-prima e do 

sistema produtivo utilizado em sua confecção; as características e necessidades do mercado 

e do destinatário final do produto, ou seja, o consumidor (MESTRINER, 2002; 2008). 

Assim, o mesmo autor (2002), considera design de embalagem o ato de percorrer o 

trajeto estabelecido pela metodologia de projeto atendendo às peculiaridades que a 

embalagem tem em relação aos demais produtos industriais, ou seja, uma atividade 

complexa, que envolve, além do design e da comunicação visual, o marketing, o 

comportamento do consumidor e o conhecimento da indústria e da cadeia de distribuição 

dos produtos. Entrando, também, como fator decisivo no projeto a compreensão da 

linguagem visual da categoria a que o produto pertence. 

Esse posicionamento das indústrias em relação ao design de embalagem torna as 

marcas dos produtos mais valiosas, refletindo-se em volume de vendas, desenvolvendo 
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uma relação de fidelidade para com os consumidores. Na história de todos os produtos, o 

design da embalagem sempre apresenta a perspectiva de novidade. Segundo Mestriner 

(2008), inovações bem-sucedidas de embalagens são o mais poderoso conceito de 

marketing que um produto pode apresentar no ponto-de-venda. A inovação que traz algum 

benefício ao consumidor aumenta em até 73% as chances de o produto ser bem sucedido. 

Cavalcanti e Chagas (2006), ensinam que a matéria-prima evolui, melhora, passa por 

aprimoramentos, mas quem lhe dá  a forma é o design. As soluções de engenharia dão o 

tom no material e no tipo de embalagem – vidro, lata, caixa, cartucho, madeira, plástico, 

bisnaga, cartão. Mas, na estética, na ética, na comunicação, na conveniência, predomina a 

criação do design. Completado o prazo da inovação tecnológica, começa a hora do design, 

da beleza, do acabamento, das cores, do brilho.  

Nos últimos anos, cresce entre os profissionais do design a necessidade de se 

adaptarem a leis do marketing e a normas da vida moderna. O consumidor aprendeu a 

exigir, faz questão de informações e de sofisticações que nem se cogitavam um quarto de 

séculos atrás. Entre as normas recentes do mundo da embalagem, há as exigências de 

inserir a tabela nutricional, os ingredientes, o prazo de fabricação e de validade além de 

registros vários e o código de barras. O marketing está sempre renovando materiais, 

recursos técnicos, o que quase normalmente exige do design habilidade e prática, para 

evitar que as embalagens fiquem visualmente poluídas (CAVALCANTI; CHAGAS, 

2006). 

O profissional do design deu o impulso inicial a essa evolução que agora não pode 

deixar de acompanhar. Num mercado que se tornou mais dinâmico, muito mais 

competitivo, o design faz a diferença, inova e agrega valor aos produtos ao adequá-los de 

forma eficiente às necessidades e expectativas do consumidor e definir seu posicionamento 

correto no mercado. 

Desse ponto de vista mercadológico, Mestriner (2002), assegura que o design de 

embalagem é um fator decisivo no novo cenário competitivo e também uma poderosa 

ferramenta de marketing. E, como tal, pode realizar as seguintes ações:  

1. Tornar o produto mais competitivo, agregando a ele significado que torne mais 

simpático e desejável de forma que ofereça algo que o concorrente não esteja oferecendo. 

2. Ser um eficiente meio de comunicação, servindo de veículo de marketing direto, 

incluindo folhetos, cupons, brindes e outras informações dentro da embalagem. 
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3. Inovar, incorporando diferenciais de impacto ao consumidor, tais como: novas 

linguagens; recursos visuais; novos materiais; novos sistemas de abertura, de dosagem e de 

exposição; a ruptura com a linguagem da categoria em que o produto compete; e, novos 

processos de rotulagem com a inclusão de receitas, informações, brindes, prêmios e 

concursos, potencializando o produto, tornando-o mais atraente e competitivo. 

Entendendo que o design é o principal diferencial percebido dos produtos de consumo 

e sendo um fator relevante e definitivo na decisão de compra, o renomado Mestriner 

(2008) esclarece que o bom design de embalagem é aquele que responde positivamente aos 

fatores críticos, como proteção, armazenamento e transporte; favorece a fabricação da 

embalagem pela indústria e pelo seu desempenho na linha de envase do embalador, 

comunica corretamente os atributos diferenciados pelo produto chamando a atenção do 

consumidor e despertando o desejo de compra. 

Dessa forma, em meio a um cenário altamente competitivo, o bom design de 

embalagem deve empreender uma série de ações comunicativas que reforçam os atributos 

funcionais do produto embalagem  no apelo de venda e, a ligação do consumidor com os 

novos processos de rotulagem do produto, ajudando este, a cruzar fronteiras e a 

conscientizar o cliente/consumidor em qualquer parte do mundo. 

2.5 Rótulos: a identificação do produto  

No dicionário, Mini Aurélio Século XXI, rótulo é o papel que se cola em embalagens 

e recipientes, com indicação sobre o produto. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), rótulo é toda inscrição, legenda, imagem ou, toda matéria descritiva 

ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou 

colada sobre a embalagem do alimento. Hoje, no entanto, com um arsenal de produtos 

diferentes, hipercompetitivos, disputando espaço nos pontos de venda o rótulo assume a 

forma de identificação do produto, dá vida à embalagem e influencia na decisão de 

compra. 

Na esteira de Mestriner (2002), as primeiras embalagens eram identificadas 

exclusivamente por sua forma, uma vez que não existiam recursos técnicos para a inclusão 

de imagens ou códigos visuais mais elaborados. A forma da ânfora ou do jarro indicava se 

o conteúdo era vinho ou azeite. O formato do saco e a amarração do fardo indicavam aos 

comerciantes antigos o que estavam transportando. Assim, ao “conter” juntou-se o 
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“identificar”; e essas duas funções com suas implicações foram sendo ampliadas à medida 

que o comércio e o trânsito de mercadorias cresciam. 

Em um breve histórico sobre o processo evolutivo de rotulagem, Mestriner (2002), 

narra que a história da identificação dos produtos surge com o advento das grandes 

navegações e das primeiras empresas dedicadas ao comércio de mercadorias em escala 

mundial, dando um grande impulso à construção da linguagem, pois além de se discriminar 

produtos, a identificação de sua origem tornou-se necessária: as peças de tecidos 

comercializadas pelos mercadores italianos no final do século XV já traziam rótulos com 

desenhos, elaborados, impressos em prensas de madeira sobre papel feito à mão. 

No ano de 1798, os rótulos ganharam sua popularização, graças à invenção da 

máquina de fazer papel, por Nicolas Lois Robert, na França; e o princípio da litografia, de 

Alois Senefelder, na Bavária. Em 1830, já eram usados largamente em todas as formas de 

embalagens e para os mais variados produtos. No entanto, não eram impressos em cores. 

Os primeiros rótulos coloridos foram patenteados por George Baxter em 1835. Essa 

técnica de impressão, que utilizava até doze cores, gerou rótulos de grande beleza e 

qualidade artística, possibilitando a inclusão de imagens chamativas e cenas que 

descreviam situações em que o produto era utilizado (MESTRINER, 2002).  

Os novos rótulos tornavam os produtos mais desejáveis, e os fabricantes logo 

perceberam que, decorados dessa forma, vendiam mais, e assim começaram a buscar 

maneiras de torná-los cada vez mais atraentes. Além da evolução ocorrida na impressão e 

nos rótulos, desenvolveram-se novas tecnologias de embalagens, ampliando os horizontes 

e suas possibilidades de comercialização. 

No cenário artístico, a utilização de letras decorativas levou a tipologia a alcançar um 

alto nível estético. Arranjos elaborados de letras desenhadas com sofisticação eram o must 

dessa época e se afirmaram definitivamente como mais um dos pilares da linguagem visual 

característica das embalagens, encontrados, até hoje, em produtos com maior valor 

agregado (MESTRINER, 2002). 

A função da embalagem e do rótulo, hoje, com a venda de produtos nos 

supermercados, é ainda maior, pois não há mais o vendedor atrás do balcão para apresentar 

o produto, explicar suas características ensinar a usar, dizer a validade e quem fabricou o 

produto e, sobretudo, estimular as vendas convencendo o consumidor a levá-lo 

(MESTRINER, 2002). 
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A embalagem e os rótulos ajudam as empresas a se comunicarem com os 

consumidores. Especialmente os rótulos adicionam um valor que ajuda as empresas a 

diferenciar seus produtos e a aumentar o valor da marca entre os consumidores finais. A 

rotulagem, para as empresas, é a maneira mais conveniente para informar ao cliente quais 

são os itens que integram os alimentos que serão consumidos. 

No Brasil, a informação é um direito básico do consumidor. Segundo, o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), todo o produto deve trazer informações claras, precisas e 

em língua portuguesa. A comunicação é fundamental não só na divulgação de um produto, 

mas também como agente ativo na criação de demandas globalizadas.  

Globalização, na visão sociológica de Santos (2002), é o conjunto de relações sociais 

que se traduzem na intensificação das interações transnacionais, sejam elas práticas 

interestatais, práticas capitalistas globais ou práticas sociais e culturais transnacionais. 

Para competir no mercado globalizado, as empresas agregam em sua estratégia a 

preocupação de comunicação de seus produtos a seus clientes por meio de seus rótulos. No 

caso específico dos alimentares, cada vez mais o seu consumo está associado à quantidade 

e a qualidade das informações presentes na mente dos consumidores, fazendo com que as 

pessoas consumam, não apenas por necessidade, mas por valores e identificação. 

Portanto, comunicações verdadeiras, mas confusas podem levar os consumidores a 

inferências incorretas. Tanto a presença como a ausência de informações são relevantes 

para verificar se a rotulagem é confusa. Preocupada com as informações contidas nos 

rótulos das embalagens, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), editou 

portarias que visam a regulamentar a rotulagem dos alimentos, (ANEXOS I, II e III). 

A Resolução -RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) nº 40, de 21 de março de 

2001, define o regulamento técnico para rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e 

bebidas embalados. 

A Portaria nº 41, de 14 de janeiro 1998, visa fixar a identidade, diretrizes gerais de 

forma, as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os alimentos que 

utilizam a rotulagem nutricional dos alimentos embalados, declaração de nutrientes e as 

informações nutricionais particulares. 

A Portaria nº 42, de 14 de janeiro de 1998, é responsável por toda a descrição dos 

rótulos. Determina o que deve e o que não deve conter na rotulagem, idioma e também é 

responsável pela parte visual dos rótulos. 
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Com base nessas regulamentações da ANVISA, a rotulagem de alimentos embalados 

deve apresentar, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

a) Denominação de venda do alimento – nome específico que indica a origem e as 

características do alimento. Por exemplo: biscoitos integrais com castanha de caju, iogurte 

com mel, café solúvel granulado, alimento achocolatado em pó instantâneo. Pode ser 

empregada uma denominação adequada, de fantasia, de fábrica ou uma marca registrada, 

sempre que seja acompanhada de uma denominação técnica regulamentada. 

b) Lista de ingredientes – com exceção de alimentos com um único ingrediente (por 

exemplo; açúcar, farinha, erva-mate, vinho etc.) deve constar no rótulo uma lista de 

ingredientes em ordem decrescente da respectiva proporção. 

c) Conteúdo líquido – deve constar a quantidade nominal (conteúdo líquido), em 

unidades do Sistema Internacional (SI), sendo expresso normalmente em mililitro (ml), 

litro (l), grama (g), quilograma (kg) ou por unidade. 

d) Identificação da origem – deve ser indicado o nome e o endereço do fabricante, 

produtor e fracionador, quando for o caso, assim como o país de origem e a cidade, 

identificando-se a razão social e o número de registro do estabelecimento junto à 

autoridade competente. Atualmente, a maioria das indústrias oferece aos clientes, o serviço 

de atendimento ao consumidor (SAC) disponibilizando também no rótulo, o telefone e o e-

mail, para facilitar o contato em caso de dúvidas, críticas ou sugestões. 

e) Identificação do lote – todo rótulo deve ter imprimido uma indicação em código ou 

linguagem clara que permita identificar o lote a que pertence o alimento. 

f) Prazo de validade – deve ser declarado de forma visível e clara. No caso de 

alimentos que exijam condições especiais para sua conservação, devem ser indicados o 

melhor local de armazenamento (freezer, congelador, geladeira) e o vencimento 

correspondente. O mesmo dispositivo se aplica a alimentos que podem se alterar depois de 

abertas suas embalagens. Deve constar na data de validade, pelo menos, o dia e o mês para 

produtos com duração mínima menor que três meses; o mês e o ano para produtos com 

duração superior a três meses. 

g) Instruções sobre o preparo e uso do alimento – quando pertinente, o rótulo deve 

conter as instruções necessárias sobre o modo apropriado de uso incluído a reconstituição, 

o descongelamento ou o tratamento que deve ser dado pelo consumidor para o uso correto 

do produto.  

h) Informações nutricionais – de acordo com a resolução nº 40, de 21/ 03/ 2001, todos 

os alimentos e bebidas produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente e 
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prontos para oferta ao consumidor devem ter as informações nutricionais presentes no 

rótulo. Excluem-se deste regulamento, as águas minerais e as bebidas alcoólicas. 

Obrigatoriamente a informação nutricional (declaração do conteúdo do valor calórico, de 

fibras alimentares e de nutrientes em rótulo) deve ser expressa por porção (fatia, copo, 

unidade) e por percentual (%) dos Valores Diários.    

A omissão dessas informações fundamentais ao produto é considerada pelo CDC, 

propaganda enganosa ou crime contra as relações de consumo, estando o fabricante ou 

fornecedor do produto, sujeito às sanções administrativas, conforme o caso. 

Foram, ainda, regulamentadas algumas informações que “NÃO” devem ser descritas 

ou apresentadas nos rótulos de alimentos embalados para evitar que o consumidor não se 

engane no ato da compra; são elas: 

a) Vocábulos, sinais, denominações, símbolos, desenhos que possam tornar a 

informação do rótulo falsa, incorreta, ilegível ou que possa induzir o consumidor a 

confusão ou engano. 

b) Atribuir ao produto qualidades que não possuam ou não possam ser demonstradas. 

c) Destacar a presença ou ausências de componentes que são próprios dos alimentos. 

d) Ressaltar em certos produtos a presença de alguma substância que é adicionada 

como ingrediente em todos os alimentos de fabricação semelhante. 

e) Realçar qualidades que possam induzir o consumidor a engano com relação às 

propriedades terapêuticas verdadeiras ou supostas, que algum nutriente possa ter quando 

consumido em quantidades diferentes daquelas presentes nos produtos. 

f) Indicar que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas. 

g) Aconselhar o uso do produto para melhorar a saúde, evitar doenças ou como ação 

curativa. 

 Diante desse cenário de informações,  cabe às empresas oferecê-las ao consumidor, de 

forma rápida e acessível. Pois, nesse contexto, a estratégia de comunicação é fator decisivo 

para o sucesso e aceitação do produto.     

 Colima-se, portanto, que o rótulo, além de constituir um complexo sistema de 

informação, instiga no consumidor uma relação emotiva, convergindo no estímulo dos 

sentidos de visão e tato para atrair e vender um produto. A percepção de atributos de valor 

presente nas marcas é o alicerce psicológico que capacita aos produtos, atrair o 

envolvimento dos consumidores para a compra no ponto de venda. Esses valores 
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emocionais ao produto acabam tendo reflexos práticos e bastante objetivos como 

percepção de funcionalidade, identidade, personalidade e, principalmente, fidelidade à 

marca. Transformando-se, muitas vezes, em um objeto de arte e beleza. 

Para Cobra (1997), a marca é um nome, um sinal, um símbolo, ou design, ou 

combinação de tudo isso, com o objetivo de identificar produtos e serviços de um vendedor 

ou grupo de vendedores e diferenciá-los de seus concorrentes. Segundo Kotler (2008), 

marcas não são apenas aquilo que a empresa vende, mas significativamente, o que a 

empresa é.[...] A linguagem do design e a identidade da marca de uma empresa andam 

juntas. Enquanto as marcas falam à mente e ao coração, a identidade da marca é tangível e 

desperta os sentidos. 

Decorrente da globalização e do mercado acirrado, os rótulos desenvolveram uma 

linguagem própria para as embalagens através do tempo, utilizando-se de vários recursos 

gráficos e inovações tecnológicas que facilitaram a vida do consumidor, atraindo os 

sentidos humanos e creditando personalidade única aos produtos. Nesse contexto, todos os 

atributos expressos pelo rótulo de embalagem tornam-se essenciais para o apelo emocional 

e a comunicação do produto no ponto de venda expressa por uma linguagem satisfatória, 

otimizada, uma linguagem, por assim dizer, ergonômica, gerando impacto visual e compra 

por impulso. 

2.6 Linguística versus Ergonomia 

É possível falar na possibilidade de comunicação dessas disciplinas ao considerá-las 

como atividades transdisciplinares, ou seja, atividades que superam o registro de uma 

profissão de base para centrarem-se no problema em foco. 

Linguística é a ciência da linguagem. Segundo o Dicionário Aurélio – Século XXI, 

linguagem é o uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e de 

comunicação entre pessoas. A partir de então, entende-se a Linguística como a ciência que 

preconiza o uso da linguagem em todas as suas manifestações. 

Linguistas renomados como: Abaurre, Barros, Castilho, Faraco, Fiorin, Geraldi, Ilari, 

Kato, Koch, Marcuschi, Possenti, Rajagopalan, Vogt em “Conversas com linguistas” (In 

XAVIER e CORTEZ, 2003) argumentam que a linguística é uma ciência heterogênea que 

se ocupa do processo linguagem em suas múltiplas representações, principalmente (escrita, 

falada, gestual). Extremamente relevante e significativa por lidar com um dos aspectos 
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mais tipicamente humano, (a língua), a qual permeia todas as culturas e todos os 

indivíduos. Apropria-se de todas as ciências, dialogando com facilidade. O que a torna 

transdisciplinar. Contribui, ainda, para a solução de problemas sociais, a partir daquilo que 

ela tem a dizer sobre a linguagem. 

Bohn (1988) e Koch (in XAVIER e CORTEZ, 2003), admitem que dentro da área de 

ciências sociais, a linguística, nos últimos tempos, tem-se destacado por sua produtividade. 

Hoje em dia, ela acabou se tornando ciência-piloto das ciências humanas e, compreende 

um campo com dupla face: teórica (pura, geral) e aplicada. 

Matos (in XAVIER e CORTEZ, 2003) ressalta que a linguística em sua face aplicativa 

pode prestar relevantes serviços a várias áreas, dentre elas, à ergonomia. Trata-se de um 

desafio permanente que tem a grande missão de estar a serviço da comunidade de usuários 

de língua nos mais variados contextos em que interagem, por exemplo, numa situação real 

de trabalho. 

Um dos aspectos mais fundamentais da linguística aplicada é a sua intertextualidade. 

Segundo Moita Lopes (In SIGNORINI E CAVALCANTI, 1998), o ato interdisciplinar 

envolve o respeito pela voz do outro, isto é, por ouvir o que o outro está dizendo com a 

finalidade de analisar como suas ideias se coadunam com as perspectivas que se tenha. É o 

que Vidal (2003), considera como escuta ampliada (broadcast) numa ação ergonômica. 

Nessa acepção, pode-se inferir que a linguística e a ergonomia dialogam com facilidade, 

pois as duas se preocupam com os aspectos humanos, antropocêntricos, procurando 

solucionar problemas. 

A ergonomia é a ciência que se preocupa com a relação homem-trabalho e respectivos 

problemas relativos à saúde e segurança no trabalho. Como melhor explica Iida (2005), “É 

o estudo da adaptação do trabalho ao homem”.  Nesse sentido, a ergonomia parte do 

conhecimento do homem para fazer o projeto do trabalho. Na literatura de Vidal (2003), 

“É uma atitude profissional que determina finalidades, propósitos e critérios. Tal atitude 

deve se agregar à prática de uma profissão específica”. 

Em termo etimológico, a palavra ergonomia deriva do grego ergon (trabalho) e nomos 

(normas, regras, leis). E, como definição oficial, pode-se apresentar a da Associação 

Internacional de Ergonomia (IEA – The International Ergonomics Association) apud Vidal 

(2003): 
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“A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina cientifica 

relacionada ao entendimento das interações entre os seres 

humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, 

princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem 

estar humano e o desempenho global do sistema”. 
 

A ergonomia é assim, definida como uma ciência aplicada, na medida em que o seu 

objetivo – a atividade humana, quer seja profissional ou utilitária – nunca está desligado do 

contexto em que se insere nem dos objetivos em vista. Estes se prendem geralmente com a 

eficácia das ações, não perdem de vista a segurança e o conforto dos atores, podendo 

afirmar-se que este triângulo formaliza os objetivos da ação ergonômica, ou seja, a 

otimização das interações homem-sistema. 

Pode-se dizer, então, que na interface “linguística e ergonomia” a serventia maior da 

linguística é levar o indivíduo, quando em uma situação real de trabalho, a refletir 

continuadamente sobre o uso da linguagem nos contextos de ação em que está inserido. Do 

ponto de vista empírico, considera-se que toda atividade da linguagem está em interação 

permanente com as situações de trabalho no interior das quais ela é produzida. Portanto, a 

comunicação é uma questão importantíssima a ser tratada dentro da ergonomia do produto 

e para a qual a linguística aplicada pode contribuir e oferecer um excelente suporte, 

principalmente, na elaboração de textos verbos-visuais aplicados aos rótulos de 

embalagens. 

2.7 A Linguística Aplicada aos Rótulos 

Na esteira do linguista dinamarquês, Louis Hjelmslev (in XAVIER E CORTEZ, 

2003), a linguagem é inseparável do homem, segue-o em todos os seus atos. É a base mais 

profunda da sociedade humana, o instrumento graças ao qual o homem modela seu 

pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade, seus atos, o 

instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado. 

Ao longo do tempo, o homem acumulou conhecimentos – que registrou – e criou 

linguagens diversas para transmiti-los como a verbal, que utiliza a língua oral ou escrita; 

não-verbal, que utiliza qualquer código que não seja a palavra; por exemplo: nos rótulos 

das embalagens a linguagem se faz presente através de elementos semióticos como a forma 

e a cor. De todos os códigos utilizados pelo homem para expressar suas impressões, para 

representar coisas, seres, ideias, sem dúvida alguma o mais importante é a língua, sistema 

de representação constituído por palavras e por regras que as combinam em unidades 
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portadoras de sentido (o texto), comuns a todos os membros de uma determinada 

sociedade, como é o caso da língua portuguesa no Brasil (TERRA; NICOLA, 2004).  

Vivemos, assim, cercados por um mundo que, incessantemente, nos lança elementos 

comunicativos – as mensagens – orais, visuais, auditivas, eletrônicas, diretas, indiretas, 

visando a obter os efeitos desejados. Para tanto, já dizia o comunicólogo norte-americano 

Wilbur Schramm, “uma mensagem qualquer para obter os efeitos desejados, deve estar na 

razão direta do interesse suscitado”. Em outras palavras: quanto mais interesse nossas 

comunicações obtiverem, mais possibilidade elas têm de ser guardadas na memória do 

receptor e, portanto, haverá mais possibilidades de elas serem transformadas em ação 

(INFANTE 1998).  

Schramm constatou também, segundo Infante (1998), quatro condições necessárias 

para que uma mensagem provocasse os efeitos desejados, isto é, para que um ato 

comunicativo fosse realmente entendido e cumprido: 

 

a) A mensagem deve chamar a atenção do destinatário / receptor; 

b) A mensagem deve empregar signos comuns tanto da parte do comunicador como do 

receptor; 

c) A mensagem deve suscitar o interesse do receptor; 

 

d) A mensagem deve levar em consideração o grupo no qual o receptor se encontra, no 

momento em que ele a receber. 

Os exemplos mais fáceis são as mensagens publicitárias. Mensagem, em termos 

propagandísticos, publicitários, é a ideia a ser transmitida no anúncio. A ideia pode ser 

apresentada, segundo os ensinamentos de Faraco e Moura (2005), por meio de linguagens 

verbais e não verbais. Entre as linguagens não-verbais há aquelas que se exprimem por 

meio de imagens (são linguagens visuais), como a pintura, a fotografia, o desenho, a 

forma, a cor. As imagens, quando associadas às palavras têm a função de ressaltar, destacar 

o que foi escrito. Um texto que combina linguagens visuais com a linguagem verbal é um 

texto icônico-verbal ou verbo-visual. A título de exemplo, o texto de rótulos de 

embalagens. 

Todo texto, assim, encerra uma mensagem e necessita de elementos para compor o 

circuito da comunicação. Ou seja, para haver comunicação, alguns elementos são 

fundamentais: a presença de um emissor (quem constrói o texto) e de um destinatário 
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(quem lê / recebe) mediados por uma mensagem (o que o emissor escreve); de um 

referente (os fatos, os objetos ou imagens, as informações ou raciocínios que o emissor 

expõe ou sobre os quais discorre); de um canal (elemento que conduz a mensagem do 

emissor para o receptor); e de um código (a língua que o emissor utiliza, no caso do Brasil, 

obrigatoriamente, a língua portuguesa). Desse modo, pode-se dizer que através de um 

canal, o emissor transmite ao receptor, em código comum, uma mensagem que pode 

reportar-se a um referente. 

As mensagens verbais e não-verbais contidas nos rótulos das embalagens têm como 

objetivo o direcionamento do comportamento e a alteração dos hábitos dos consumidores. 

Como afirmam Murrie et al. (2004), o modo de apresentar o produto, as imagens 

envolvidas, a sedução em cada palavra e na organização das frases, tudo isso atrai o 

cliente/consumidor e o torna suscetível ao convencimento da compra.  

Mestriner (2002; 2008) reforça essa afirmação assegurando que a inovação em 

embalagens é um poderoso recurso de marketing. Novos materiais, novos processos de 

rotulagem, novos sistemas de abertura, de dosagem, de exposição são diferenciais de 

impacto ao consumidor. Incorporar novas linguagens, recursos visuais, romper com a 

linguagem da categoria em que o produto compete são ações poderosas contra as quais 

resta à concorrência um único recurso – correr atrás. Esse é um fator decisivo no novo 

cenário competitivo. É uma mídia permanente, comunicando o produto mesmo quando o 

consumidor não o compra e, na maioria das vezes, é o único recurso que um produto 

dispõe para competir no mercado.  

Nesse contexto, essa influência nos consumidores, segundo Severo (2005), age através 

de mensagens fundamentadas nos princípios da comunicação constituída de três elementos 

essenciais:  

a) O emissor da mensagem – o produtor / projetista. 

b) O meio de comunicação – embalagem / rótulo. 

c) O receptor da mensagem – o consumidor. 

A linguística aplicada aos rótulos busca assim, explicar aos projetistas de embalagens 

e rótulos, princípios fundamentais para uma comunicação eficiente entre consumidor e 

produto. Tratando num primeiro momento, das condições de organicidade e princípios 

gerais de produção e leitura de textos; e, mais profundamente, trata do evento 

comunicativo em que aspectos linguísticos estão envolvidos de maneira geral e integrados; 
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por exemplo, os gêneros textuais, a coerência e a coesão textuais, as qualidades e os 

defeitos do texto. 

1. Gêneros textuais – Segundo Nicola (2005), são textos concretos que, dependendo 

do contexto em que se realizam; de suas funções na interação social e da intenção de seus 

produtores, organizam-se e apresentam determinadas composições linguísticas. Os tipos de 

textos efetivamente produzidos em nossa vida cotidiana com características gerais comuns 

(formato, sequência ou estrutura linguística, assunto) facilmente identificáveis. São 

exemplos de gêneros textuais: carta, conversa telefônica, recibo, bula de remédio, receita, 

sermão, manual de instruções, notícia de jornal, e-mail, bilhete, rótulo de embalagem entre 

inúmeros outros. 

Para Murrie et al. (2004), tipo ou gênero textual é o nome dado às formas mais ou 

menos estáveis com que as pessoas podem se comunicar e interagir. Apesar de irem se 

alterando com o passar do tempo, essas formas encontram relativa fixação que permite aos 

homens estabelecerem seus contatos. Como a vida em sociedade está sempre mudando e 

evoluindo, novos gêneros nascem outros desaparecem e outros se mantêm. 

Como explica Koch (1992), os gêneros surgem em função de situações comunicativas 

distintas, cada situação exige um gênero específico, e cabe ao produtor do texto conhecê-lo 

suficientemente para que possa imprimir as características no texto produzido.  

Não há texto inocente. Em geral, quem tem a palavra não quer apenas comunicar 

alguma coisa. Quer, também, persuadir, interferir na ação do outro. E, muitas vezes, até 

pretende vender uma ideia, uma imagem, um estilo de vida, um produto. O gênero textual 

“rótulo”, por exemplo, além de constituir um excelente recurso comunicativo entre o 

consumidor e o produto, tem a intenção de informar ao consumidor quais são os itens que 

integram o produto, como o lote e a data de fabricação, o prazo de validade, a tabela 

nutricional e, principalmente, a intenção de convencê-lo ao ato de compra.  

2. Coerência textual – O dicionário Aurélio define coerência como “ligação ou 

harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias; relação harmônica, conexão, nexo, 

lógica”. Para koch (1992), coerência é uma complexa rede de fatores de ordem linguística, 

cognitiva e interacional. Já, para Fiorin e Savioli (1996), é conexão, união estreita entre 

várias partes do texto, criando uma unidade de sentido, ausência de contradição. 

Argumentam ainda, esses autores (1996), que é a coerência que distingue um texto de um 
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aglomerado de frases. Resumindo, Murrie et al. (2004), afirmam que coerência é o 

resultado das relações estabelecidas entre o emissor, o receptor e o texto propriamente dito. 

Reportando-se aos textos dos rótulos de embalagens, a coerência se dá pela exposição 

concatenada das informações relativas ao produto, tais como forma de conservação, 

composição, modo de preparo e uso do produto; pela adequação da linguagem ao 

leitor/consumidor e ao tipo de texto; enfim, a organização como um todo, em que 

compõem o texto. O rótulo, então, visto como registro de identidade do produto traz 

informações indispensáveis ao consumidor, devendo, portanto, ser concebido em 

linguagem enxuta, clara, rápida e objetiva. 

3. Coesão – Ao lado da coerência, a coesão corresponde ao emprego de determinados 

elementos da língua que garantem a textualidade, ou seja, é responsável pela boa formação 

de um texto, tornando-o compreensível. De um modo geral, pode-se dizer que os fatores 

que garantem a coerência atravessam o texto, mas vêm do exterior, dos cuidados que 

precisam ser tomados para que os textos possam garantir eficácia e surtir efeito. A coesão 

por sua vez, é interna ao texto e refere-se a elementos linguísticos propriamente ditos, 

embora também esteja ligado ao todo e às relações autor (produtor), texto, receptor 

(consumidor); é um fenômeno localizado, explícito, com marcas linguísticas evidentes, 

fáceis de serem apontadas. Diz respeito à ligação das partes de um texto, às relações entre 

seus segmentos (palavras, expressões ou frases do texto) (MURRIE et al., 2004). 

Nos rótulos das embalagens, a coesão ocorre de forma especial na localização das 

informações, na organização e estrutura do texto informativo e nos aspectos ergonômicos, 

como a coloração, a forma e a dimensão das letras, números e símbolos. Destarte, a coesão 

textual nos rótulos diz respeito não só aos conectivos que fazem a ligação das partes do 

texto, mas também, à própria seleção vocabular, ou seja, à escolha de termos adequados 

aos textos informativos que garantam interpretações linguísticas claras, sem ambiguidades 

sobre os produtos para não levar os consumidores a fazer inferências incorretas. 

4. As qualidades do texto – Os textos são produtos da atividade humana e, como tais, 

estão articulados às necessidades do homem, aos interesses e às condições de 

funcionamento das formações sociais no seio dos quais são produzidos. Assim, podem-se 

reconhecer em uma mesma comunidade verbal, vários níveis e “modos de fazer textos”. O 

padrão culto, por sua vez, é a modalidade de linguagem que deve ser utilizada em situações 

que exigem maior formalidade, sempre tendo em conta o contexto e o público-alvo; é o 
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caso dos textos informativos dos rótulos de embalagens, cuja especificidade é fazer saber, 

é levar as informações ao consumidor sobre: o quê? (o que é o produto), quem? (quem é o 

fabricante/produtor), como? (modo de uso/de preparo), quando? (data de fabricação / de 

validade), onde? (local de fabricação); entre outros, nestes textos o caráter explicativo é 

característica básica desse gênero, primando pela objetividade, correção, clareza, concisão, 

harmonia e elegância (MOIRAND, 1999 apud SEVERO, 2005). 

a) Objetividade – Ao escrever um texto é necessário ter o cuidado de seguir o objetivo 

proposto, transmitir estritamente a informação adequada às circunstâncias da comunicação. 

b) Correção – Um bom texto deve utilizar uma linguagem que respeite às normas 

linguísticas e obedeça à disciplina gramatical. Pois, os vícios, ou seja, os desvios da 

linguagem padrão podem dificultar a compreensão do conteúdo textual. 

c) Clareza – juntamente com a correção, é qualidade primordial da expressão escrita 

ou falada. Reflete a limpidez do pensamento e facilita-lhe a pronta percepção. Ser claro é 

ser facilmente compreendido. Portanto, é preciso expor as informações de maneira que 

sejam facilmente entendidas pelo leitor/consumidor, empregando para tanto, períodos 

curtos, concisos e simplicidade da forma. Às vezes, ocorre de o produto ser compreendido 

pelo consumidor de forma equivocada devido a não clareza de informações no rótulo da 

embalagem. 

d) Concisão – Consiste em dizer muito em poucas palavras. Ou seja, num texto, o 

emissor/produtor deverá usar a quantidade de palavras estritamente necessária para 

expressar as informações precisas ao receptor/consumidor. Caso contrário, se usar mais 

palavras do que devia, o texto pode se tornar prolixo, ou ainda, obscuro, por faltarem 

palavras que dêem clareza às informações. 

e) Elegância – Consiste na harmonia, ou seja, na boa escolha e disposição das 

palavras, na simplicidade e na exposição bem ordenada das informações. A elegância está 

relacionada a aspectos apresentáveis do texto, principalmente, a legibilidade das letras. O 

primordial é que o estilo seja elegante e capaz de emocionar e seduzir o leitor/consumidor 

para que compreenda corretamente a linguagem e o conteúdo e, sobretudo, desperte o 

desejo de comprar o produto. 

5. Os defeitos do texto – O emissor/produtor deve evitar defeitos no texto que possam 

prejudicar a compreensão da mensagem, uma vez que esta deve veicular linguisticamente 
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organizada e produzir um efeito de coerência sobre o receptor/consumidor. Os defeitos 

mais comuns nos textos informativos são: a ambigüidade, a obscuridade e a prolixidade. 

a) Ambiguidade – Para Cegalla (1997), ambiguidade ou anfibologia é o defeito da 

frase que por falta de clareza, apresenta duplo sentido. O que torna a informação imprecisa 

e pode levar o leitor/consumidor a dar um sentido diferente daquele que o emissor/produtor 

procurou lhe dar. É um defeito que chega a ser constrangedor quando ocorre no campo das 

informações contidas nos rótulos, principalmente, de alimentos, porque, caso não 

compreendidas corretamente podem colocar em risco a saúde do consumidor. 

b) Obscuridade – Para Cegalla (op. cit), é o sentido obscuro ou duvidoso decorrente 

do emaranhado da frase, da má colocação das palavras, da impropriedade dos termos, da 

pontuação defeituosa ou do estilo empolado. 

Mensagens obscuras, confusas expressas nos rótulos dos produtos podem levar o 

consumidor a falsas inferências provocando má utilização do produto e, até mesmo riscos à 

saúde. 

c) Prolixidade – Consiste em utilizar palavras supérfluas, períodos extensos e 

emaranhados para transmitir as informações. Um texto prolixo é enfadonho, deselegante, 

devendo ser evitado para que o leitor/consumidor não se abstenha de fazer a leitura das 

informações sobre o produto. 

Expressões do tipo “Rico em vitaminas”, “Não contêm gorduras saturadas”, ou 

“Enriquecido com cálcio” são consideradas, pela linguística, como recursos prolixos ou um 

excesso de informações, por já fazerem parte das informações contidas na tabela 

nutricional. No entanto, o produtor/fabricante quer é chamar a atenção do consumidor para 

as características e benefícios do alimento, além de atraí-lo à compra, e se fazer cumprir a 

função mercadológica. 

2.8 A Linguagem Verbo-visual dos Rótulos de Embalagens  

As linguagens apresentam características próprias de composição, têm sinais próprios, 

são adequadas para veículos específicos, para épocas e situações determinadas. Portanto, 

para que haja comunicação, é necessário que os interlocutores (emissor e destinatário de 

uma mensagem) utilizem um sistema de sinais – os signos – devidamente organizado e 

comum a ambos. A mensagem a ser transmitida, seja ela qual for, refere-se a um contexto, 

a uma situação, e para que chegue ao destinatário necessita de um meio físico concreto, o 
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canal de comunicação. Ou seja, a comunicação humana envolve interação: 

(re/conhecimento, adesão, oposição, cooperação, posicionamento de um sujeito em relação 

a outro e a consciência do ato comunicativo) (TERRA; NICOLA, 2002). 

Assim, diversos são os textos e os códigos utilizados na interação social. O tipo de 

código usado e o modo como uma informação é apresentada, pode influir na rapidez e na 

precisão da leitura. Como já foi dito, há textos verbais (signos linguísticos – palavras); e, 

não-verbais (signos visuais – imagens). Os rótulos de embalagens exploram imagens e 

palavras, ou seja, realizam o cruzamento verbo-visual, oferecendo aos consumidores 

informações sobre o produto, o fabricante e também informações promocionais e de 

marketing. Nesse contexto, a forma de apresentação das informações, classifica-se em duas 

dimensões: a modalidade de estímulo (visual); e o formato ou código (verbal).  

Elementos textuais (palavras e imagens), segundo orientações de Mestriner (2002), são 

todos dispostos de acordo com a hierarquia da informação e agrupados em blocos 

informativos. Primeiro o nome do produto; depois a imagem predominante (o splash e/ou a 

marca do fabricante); os elementos visuais de apoio (módulos, faixas, banners, gráficos, 

box, entre outros); o texto legal (por exemplo, a tabela nutricional); e assim por diante 

conforme o posicionamento e a personalidade que se pretendem para o produto. O 

fundamental é que o conjunto seja legível e compreensivo. 

Há rótulos compostos exclusivamente por letras que conseguem transmitir imagens e 

significados bastante complexos. Nesse caso, Mestriner (2002) adverte que as letras 

precisam trabalhar juntas e se harmonizar na composição, exaltando o que o produto tem 

de melhor e transmitindo com clareza as informações de que o consumidor precisa para 

decidir sua compra. 

Em se considerando a modalidade de estímulo, a cor é o principal elemento da 

comunicação e também da personalidade do produto. Ela tem a função de informar, definir 

o tipo de mercadoria e sugerir as diversas qualidades do produto, além de ser responsável 

pela localização deste nas gôndolas onde será visto pelo consumidor. Combinar cores que 

se complementem e exaltem umas às outras é a forma mais eficiente de fazer uma 

embalagem chamar a atenção. 

Por isso, Mestriner (2002), assegura que não se deve ter medo de colocar cor nos 

produtos, pois as cores, segundo ele, têm personalidade, expressam estados de espírito, 

evocam uma série enorme de sensações, e tanto podem trabalhar contra como a favor 
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daquilo que um produto deve transmitir. Já para Lautenschläger (2001), numa visão 

ergonômica, o planejamento do uso adequado das cores nos produtos, nos equipamentos e 

ou nos ambientes de trabalho, deve contribuir para facilitar a vida das pessoas, visando à 

qualidade de vida tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. 

É fundamental, portanto, analisar com atenção e compreender corretamente a 

linguagem verbo-visual de uma categoria de produto para entender os sinais básicos que a 

identificam. Qual são a cor predominante, imagens e abordagens utilizadas, atributos 

destacados nas embalagens e as informações que são apresentadas no verso e nos outros 

painéis. Por exemplo, pode-se entender que a presença do copo e da xícara nos rótulos de 

achocolatados faz parte da linguagem visual, indicando que o produto pode ser bebido 

quente ou frio. 

Quanto mais informações sobre o produto, tanto melhor. Desse modo, a concepção da 

embalagem, para despertar o interesse do consumidor e atraí-lo à compra, nas palavras de 

Neto (1999), precisa conter recursos e artifícios visuais como textos, ilustrações, textura e, 

principalmente, a cor que, aliada às nuances de luz e sombra, possibilita a discriminação 

das formas. 

2.9 A Ergonomia do Produto Aplicada aos Rótulos 

A ergonomia contribui para melhorar a eficiência, a confiabilidade e a qualidade dos 

produtos.  Nesse contexto ergonômico, Iida (2005) ensina que os produtos são 

considerados como meios para que o homem possa executar determinadas funções, quer 

seja no trabalho ou na vida cotidiana. Ensina, ainda, que os objetivos práticos da 

ergonomia, em primeiro plano, são a segurança, a satisfação e o bem-estar dos 

trabalhadores no seu relacionamento com sistemas produtivos. E, em segundo, como 

resultado, vem a eficiência. 

No caso específico dos rótulos, a ergonomia é um instrumento indispensável para o 

aperfeiçoamento dos dispositivos de fornecimento de informações nos rótulos de 

embalagens de consumo. A qualidade ergonômica dos rótulos relaciona-se, 

especificamente, à produção clara e precisa de informações visuais. Portanto, na concepção 

dos rótulos de embalagens, não se deve considerar apenas os limites técnicos, econômicos 

e comerciais, mas, sobretudo, os limites ergonômicos que envolvem sua fabricação. 
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A qualidade ergonômica dos rótulos e sua segurança podem ser otimizadas pela 

ergonomia como tecnologia. Assim, na esteira de Iida (2005), para que os produtos, 

independentemente da sua complexidade ou tamanho, possam satisfazer as necessidades 

do usuário ou consumidor, deve haver a integração das qualidades técnica, ergonômica e 

estética, desde a fase inicial da concepção do produto. 

a) Qualidade técnica - é a parte que faz funcionar o produto, do ponto de vista 

mecânico, elétrico, eletrônico ou químico, e considera a eficiência com que o produto 

executa sua função: nível de conservação de energia, de ruídos ou vibrações, facilidade de 

manutenção e assim por diante. 

b) Qualidade ergonômica - abrange aspectos de conforto e de segurança do produto, 

tais como: clareza nas informações, adaptação antropométrica, facilidade de manuseio, 

compatibilidade de movimentos. 

c) Qualidade estética – envolve a combinação de cores, formas, uso de materiais e 

texturas, para que os produtos se tornem visualmente atraentes. 

Em geral, essas três qualidades estão presentes em quase todos os produtos, embora a 

definição e a intensidade de cada uma dependam do tipo de produto e de aspectos 

mercadológicos, o que pode levar uma qualidade a predominar sobre as outras.  

Na definição dessas qualidades a serem priorizadas, pelas palavras de Iida (2005), há 

um forte componente econômico e de preferência dos consumidores. Muitas vezes, os 

fabricantes preferem alterar os aspectos estéticos e ergonômicos dos produtos por questões 

mercadológicas, pois as qualidades técnicas, além de serem de difícil modificação, não são 

tão „visíveis‟ ao consumidor. Há, entretanto, muitos casos de produtos que são 

tecnicamente bem resolvidos, mas sem nenhuma qualidade ergonômica ou estética. 

Portanto, para haver interação entre essas três qualidades do produto, devem ser, sempre 

que possível solucionada de forma integrada, desde a fase inicial de concepção do produto 

ou sistema. 

2.10 Requisitos Ergonômicos Informacionais  

O usuário/consumidor quer produtos diversificados; adaptados às suas necessidades; 

de boa qualidade e; seguros. Destarte, as empresas produtoras de embalagens,além dos 

regulamentos governamentais, atender aos requisitos ergonômicos informacionais, podem 

facilitar a vida do usuário/consumidor, dando-lhe conforto, satisfação e segurança. 
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Segundo Iida (2005), as qualidades, sentidas pelo usuário/consumidor através de seus 

cinco sentidos, especialmente a visão, que pode perceber ao mesmo tempo grande número 

de informações, podem influir na escolha. 

O dispositivo de informação constitui o conjunto de elementos da mensagem visual 

dos rótulos de embalagens que, dispostos de maneira planejada e peculiar, transmitem ao 

usuário/consumidor as informações colimadas por este. Iida (op.cit.) assegura que a 

percepção das informações dependerá de fatores cognitivos e motivacionais do 

consumidor, além dos fatores externos como os tipos de códigos utilizados, o modo de 

como a informação é apresentada no rótulo, e dos elementos que contribuem para a 

legibilidade dos caracteres e dos símbolos numa linguagem visual. 

2.10.1 Legibilidade  

A legibilidade desempenha papel decisivo na qualidade das mensagens visuais. Para a 

ergonomia, a legibilidade é a qualidade do que se pode ler ou do que está escrito em 

caracteres nítidos. Desse modo, a visibilidade também é a propriedade de todos os sinais 

que podem ser facilmente perceptíveis ou visíveis. 

No rótulo, o leitor vê rapidamente a imagem da palavra inteira, sem necessitar 

reconhecer letra por letra, numa reação global de percepção das palavras, não cabendo a 

discriminação individualizada das letras. Para Neto (1999), as letras isoladas, geralmente, 

são meros sinais e só obterão sentido quando reunidas entre si para comporem sílabas, que, 

também reunidas, constituirão as palavras e as frases. 

Para Iida (2005), a legibilidade das letras, números, símbolos e expressões dependem 

de elementos como dimensão, proporção e coloração, entre outros. 

Dimensão – segundo o autor (op.cit), o tamanho, ou seja, a altura de letras, números e 

símbolos devem estar de acordo com a esperada distância entre o olho e a informação 

oferecida, ou seja, no mínimo, de 1/200 (mm) para diferentes distâncias de leitura, 

conforme apresentado no quadro 2- 4. 

 Quadro 2.4  Dimensão das letras em relação à distância de leitura 

Distância de leitura (mm) Altura de letras (mm) 

Até            500 2,5 

500     -      900 4,5 

900     -    1.800 9,0 

1.800    -   3.600 18,0 

3.600    -   6.000 30,0 
 Fonte: Iida (2005, p. 202)   
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b) Proporção – para uma boa legibilidade das letras e números no que se refere ao 

fator proporção, Iida (2005) recomenda as relações constantes do Quadro 2-5, cujos 

cálculos são determinados em função da altura.    

 Quadro 2.5  Proporções das letras e números em função da altura 

PROPORÇOES 

Largura da letra 2/3  da  altura 

Espessura do traço 1/6  da  altura 

Distância entre letras 1/5  da  altura 

Distância entre palavras 2/3  da  altura 

Intervalo entre linhas 1/5  da  altura 

Altura da minúscula 2/3  da  altura maiúscula 
 Fonte: Iida ( 2005, p. 203) 

Dul e Weerdmeester (2004) orientam, conforme Figura 2-6, que em geral, a altura e a 

largura das letras maiúsculas devem ser baseadas na letra “O” e, as minúsculas também na 

letra “o”. A largura do traço deve ser baseada em alguma com traços retos, como “F” ou 

“L”. 

 Figura 2.6 Letras com formas e proporções adequadas 

 
 Fonte: Dul e Weerdmeester (2004, p. 4) 

 

O tamanho das ilustrações, suas dimensões e localizações estão condicionadas às suas 

funções na embalagem e, aos seus relacionamentos com os textos. Funcionalmente, as 

ilustrações podem ser classificadas, segundo Neto (2001), em quatro categorias: de 

atenção, de compreensão, de memorização e credibilidade. 

As ilustrações de atenção devem ser grandes e localizar-se na face principal da 

embalagem. As de compreensão deverão estar situadas junto ao texto e com dimensões 

mínimas possíveis para proporcionar a clareza da informação. Já as ilustrações de 
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memorização deverão localizar-se unidas ao nome do produto, à marca e ao logotipo, de 

forma proporcional. 

c) Coloração – para Iida (2005), a cor é uma resposta subjetiva a estímulos luminosos 

simultâneos e complexos, que formam a imagem captada pelos olhos. Guimarães (2000) 

torna essa definição mais abrangente, para ele, a cor é uma informação visual, causada por 

um estímulo físico, sendo percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro. 

Seguindo a escola da Semiótica da Cultura, como é colocado por Ivan Bystrina (IN: 

GUIMARAES, 2000), entende-se, numa dimensão pragmática, a cor como informação 

atualizada do signo, ou seja, um objeto produzido por um emissor, recebido e interpretado 

por um receptor. Na dimensão semântica da semiose, os signos estarão compostos em 

complexos significativos, os textos, e organizados por sistemas de regras, os códigos. 

Nessa dinâmica, pode-se compreender, numa dimensão linguística, a cor como um dos 

elementos da sintaxe da linguagem visual, e a linguagem visual como um dos diversos 

códigos da comunicação humana. 

As questões cromáticas, do ponto de vista ergonômico, levam-se em conta os aspectos 

estéticos, estilo e para o design do objeto devem atender a determinados padrões básicos, 

fazendo uso coerente e compatível da imensa gama de cores existentes e passíveis das mais 

variadas combinações tonais, proporcionadas hoje em dia por tecnologias avançadas na 

obtenção de cores, produção e processos de compreensão. Portanto, o conhecimento da 

cromática torna-se de fundamental importância para a determinação de especificações e 

para a verificação de conformidade na produção gráfica das embalagens. 

Para resolver o problema de identificação da cor, Albert Munsell (In GUIMARÃES, 

2000) criou, em 1912, um sistema de padrões de cores utilizando três parâmetros: matiz, 

claridade e saturação. Todas as sensações de cor e suas modulações (qualidades) são 

determinadas e dependem da intensidade do fluxo luminoso, da composição espectral da 

fonte luminosa e, principalmente dessas três variáveis. 

O matiz, tom ou gama é a própria coloração definida pelo comprimento da onda e está 

relacionado com a qualidade da cor, ou seja, aquilo que se conhece como vermelho, 

amarelo, verde, azul e outros. A claridade, brilho, luminosidade ou valor é a qualidade da 

cor que se descreve como claro ou escuro, isto é, o quanto a cor se aproxima do branco ou 

do preto (verde claro, verde escuro). A saturação, cromo ou intensidade é o grau de pureza 

da cor; refere-se ao aspecto que varia entre uma cor intensa ou de máxima pureza e um 
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apagado ou acinzentado; a cor é menos pura ou mais pura (mais forte) conforme se 

aproxima (dessaturação) ou se afasta (saturação) do cinza. Em síntese, esses três 

parâmetros (variáveis), para definição das cores, objetivam respectivamente: determinar a 

exata posição da cor no espectro eletromagnético; determinar as atenuações ascendentes 

(clareamento) e descendentes (escurecimento) da cor; e, determinar a proximidade da cor 

espectral com a sua cor correspondente em uma escala de tons de cinza. 

Assim, o sistema Munsell de cores resulta de combinações dessas três variáveis que 

podem ser representadas por dois cones justapostos pela base (ver Fig. 2-7), colocando-se a 

claridade variando no sentido do eixo, de baixo para cima, o matiz no círculo central e a 

saturação no raio desse círculo. O círculo central é também chamado de círculo de cores 

(ver Fig. 2-8). A principal vantagem desse sistema é a rapidez e precisão na identificação 

das cores, de forma codificada, e apresenta flexibilidade para a inclusão de valores novos 

que venham a surgir com os aperfeiçoamentos técnicos de indústria de tintas e corantes. 

 Figura 2.7 Triângulo de cores, de acordo com o Sistema Munsell de cores. 

 
  Fonte: Iida (2005, p. 266) 
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Figura 2.8  Círculo das cores. As cores diametralmente opostas são complementares entre si. O 

triângulo assinalado representa as cores primárias das luzes 

 
 Fonte: Iida (2005, p. 266) 

As cores primárias são aquelas que não podem ser produzidas a partir da mistura de 

outras cores e, se elas forem misturadas entre si em proporções variáveis, produzem todas 

as demais cores do espectro. Há dois tipos de cores primárias: as da luz e as de corantes. 

Cores Primárias da luz – são o vermelho, o verde e o azul. As outras cores são obtidas 

aditivamente. A mistura dessas três cores-luz primárias produz a luz branca (a adição 

máxima de luminosidade), no fenômeno chamado de síntese aditiva (Fig. 2-9). 

Cores primárias de corantes – são o amarelo, o magenta e o verde-azul. As outras são 

obtidas subtrativamente. A mistura, em igual porção, dessas três cores-pigmento (corante) 

primárias produz teoricamente o preto (a subtração máxima de luminosidade), no 

fenômeno chamado de síntese subtrativa (Fig.2-10). 
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Figura 2.10 Cores primárias de corantes - 

Síntese Subtrativa 

 

Figura 2.9 Cores primárias de luzes - Síntese 

Aditiva  

 

Fonte: Iida (2005, p. 264) 

Cada cor primária necessita da soma das duas outras primárias para completar a 

síntese, e a soma destas outras primárias dá origem a uma secundária, a primária e essa 

secundária são consideradas cores complementares (de luzes) que se anulam mutuamente, 

ou seja, aquelas cujas misturas produzem o branco. A mistura de uma cor primária com 

secundária produz uma cor terciária: anil (ciano c/ azul), violeta (magenta c/ azul), 

vermelho-azulado (magenta c/ vermelho), laranja (amarelo c/ vermelho), verde-amarelado 

(amarelo c/ verde), verde-azulado (ciano c/ verde). Uma cor terciária é sempre 

complementar a outra terciária (oposta no círculo cromático) Figura 2-11. 
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 Fonte: Guimarães (2000, p. 66) 

As cores, por certas características que apresentam, interferem na fisiologia da visão 

quando esta observa, rapidamente, diversas cores de objeto, de modo simultâneo e 

sucessivo, fazendo com que o processo visual sofra alterações conforme as cores são 

apresentadas ao sistema perceptivo visual. Essas interferências, segundo Iida (2005), é que 

causam alterações nos contrastes, tanto no simultâneo quanto no sucessivo, na visibilidade 

e na legibilidade das cores. 

O contraste simultâneo é a interação entre duas cores diferentes, dispostas lado a lado, 

que resulta na modificação recíproca de suas claridades e saturações, fazendo com que a 

cor pareça mais escura quando justaposta a uma mais clara e vice-versa. O contraste 

sucessivo é um fenômeno decorrente da memória visual, que retém a cor complementar 

quando o olho se desloca para uma superfície branca após  observar fixamente uma cor 

durante algum tempo. Por exemplo, se um objeto vermelho for fixado por alguns segundos 

e depois deslocarmos rapidamente os olhos para uma superfície branca, será conservado a 

imagem do objeto na sua cor complementar, o verde-azul. 

Figura 2.11 Círculo Cromático. As cores (em sentido horário): Vermelho 

(VM); Laranja  (LR); Amarelo (AM); Verde-amarelado (VdAm), Verde (VD);  

Verde-azulado (VdAz); Cyan (CY); Anil (AN); Azul (AZ);  Violeta (VI); 

Magenta (MG); Vermelho-azulado(VmAz). 
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A visibilidade de cores é a propriedade que estas têm de serem facilmente perceptível 

ou visível o que depende do grau de pureza e contraste entre elas. As cores de grande 

visibilidade são vibrantes e de forte efeito, tanto em propaganda como em embalagens, e 

devem ser usadas quando se quer chamar a atenção, embora todas as cores sejam visíveis 

junto com as suas complementares. Poe exemplo, a amarelo é uma cor de grande 

visibilidade, e torna-se ainda mais visível quando tem, no fundo, a sua cor complementar, o 

azul. A legibilidade das cores é a característica que depende do contraste entre figura e 

fundo, apresentando aumento acentuado sobre fundos claros quando se diminui sua 

luminosidade com acréscimo do preto. Desse modo, o contraste de cores escuras sobre 

fundo claro demanda uma melhor percepção e visibilidade, e o amarelo e o ciano (azul-

esverdeado) são as cores de melhor legibilidade à distância. 

Segundo Giovannetti (2000) apud Lautenschläger (2001), o uso da cor é um recurso 

para melhorar a legibilidade das palavras, marcas ou logotipos, conforme apresentado no 

Quadro 2-6. 

 Quadro 2.6 Legibilidade das Cores 

01- Negro sobre amarelo 16- Negro sobre roxo 

02- Amarelo sobre negro 17- Azul sobre laranja 

03- Verde sobre branco                             18- Amarelo sobre verde 

04- Roxo sobre branco 19- Azul sobre roxo 

05- Negro sobre branco 20- Amarelo sobre roxo 

06- Branco sobre azul 21- Branco sobre roxo 

07- Azul sobre amarelo 22- Roxo sobre negro 

08- Azul sobre branco 23- Branco sobre laranja 

09- Branco sobre negro 24- Negro sobre verde 

10- Verde sobre amarelo 25- Laranja sobre branco 

11- Negro sobre laranja 26- Laranja sobre azul 

12- Roxo sobre laranja 27- Amarelo sobre laranja 

13- Laranja sobre negro 28- Roxo sobre laranja 

14- Amarelo sobre azul 29- Roxo sobre verde 

15- Branco sobre verde 30- Verde sobre laranja 

 Fonte: Giovannetti (2000) apud Lautenschläger (2001) 

 

Quanto à visibilidade, Iida (2005) mostra no Quadro 2-7 que as cores apresentam o 

seguinte resultado em ordem decrescente: 

 Quadro 2.7 Visibilidade das Cores 

01- Azul sobre branco 06- Vermelho sobre Amarelo 

02- Preto sobre amarelo 07- Vermelho sobre Branco 

03- Verde sobre branco 08-Laranja sobre preto 

04- Preto sobre branco 09- Preto sobre magenta (púrpura) 

05- Verde sobre vermelho 10- Laranja sobre branco 

 Fonte: Iida (2005, p.267) 

O ser humano apresenta diversas reações quanto à aplicação das cores tanto nos 

produtos e objetos quanto nos ambientes, que o podem deixar triste ou alegre, calmo ou 
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irritado, e ainda, influenciar na produtividade e na qualidade do trabalho. Cores quentes 

como vermelho laranja e amarelo transmitem a sensação de calor, alegria e satisfação. Já as 

cores frias, como o azul e o verde, transmitem a sensação de passividade. As cores têm 

assim, personalidade, expressam estados de espírito, evocam uma série enorme de 

sensações, e tanto podem trabalhar contra como a favor daquilo que um produto deve 

transmitir. 

Diz Giovannetti (2000) apud Severo (2005), que uma das funções da cor no comércio 

é atrair a atenção para despertar o interesse do consumidor. No mercado de rótulos e 

embalagens, é possível determinar que as cores correspondem às categorias específicas do 

produto; a identificação por meio da cor é usada para marcar e determinar matérias primas 

na indústria. Alguns aspectos, como a identidade do produto, a imagem e os requisitos de 

venda, influem na seleção da cor. 

 Identidade – corresponde à natureza, à aparência a propriedades físicas do produto; a 

função da cor é informar e definir o tipo de mercadoria;  

 Imagem – manifesta como o consumidor interage com o produto; a função da cor é 

sugerir as diversas qualidades deste; 

 Requisitos de venda – os principais são visibilidade, legibilidade e unidade gráfica, 

recursos utilizados para garantir a identificação, facilitar a venda e localização do 

produto. 

Desse modo, ao selecionar cores para fins específicos, Verdussen (1978) apud 

Lautenschläger (2001), orienta que se deve ter atenção tanto para a dosagem adequada a 

ser aplicada quanto para a escolha das outras cores que também serão associadas a fim de 

alcançar o efeito desejado.  

Nesse contexto dinâmico, de acordo com o enfoque ergonômico, o planejamento do 

uso equilibrado e harmônico das cores nos rótulos e embalagens, nos equipamentos e ou 

nos ambientes de trabalho, deverá contribuir para otimizar a vida das pessoas, almejando à 

qualidade de vida tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. 

2.10.2 Símbolo  

As mudanças sociais e técnicas, hoje, têm grande influência no desenho de letras, 

números e símbolos, principalmente em rótulos de embalagens. As diversas pesquisas 

feitas sobre esse assunto permitem fazer certas recomendações para melhorar a 

legibilidade. A título de exemplo, os autores Iida (2005) Figura 2.12;  
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  Fonte: Iida ( 2005, p. 204) 

 

Dul e Weerdmeester (2004) recomendam que, para melhorar a legibilidade, a 

produção dos símbolos deve atender aos seguintes requisitos: 

 

 Contornos fortes – para atrair a atenção, a figura deve ter contornos fortes e bem 

definidos. 

 Simplicidade – formas mais simples, desprovida de detalhes, são mais facilmente 

percebidas. 

 Figura fechada – as figuras “inteiras”, com formas completas, são mais perceptíveis. 

 Estabilidade de forma – a forma bem definida, evita dupla interpretação entre a figura 

e o fundo. 

 Simetria – a leitura interpretativa será facilitada se tiver simetria, correspondência 

entre as partes da figura. 

Dul e Weerdmeester (2004) expõem as principais recomendações para a produção dos 

símbolos:  

 Considerar as diferenças culturais: uma simples imagem de uma faca cruzada com um 

garfo pode indicar, para alguns, apenas um barzinho e, para outros, um restaurante 

luxuoso; 

Figura 2.12 Recomendações para desenho de símbolos 
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 As pessoas já têm uma imagem mental sobre o significado dos símbolos. Por exemplo, 

uma porta significa, para a maioria das pessoas, entrada e saída; para se restringir um 

desses movimentos, não se pode usar a mesma imagem; 

 Cada imagem deve transmitir apenas um conceito, nunca uma combinação de 

conceitos; 

 Evitar símbolos muito estilizados, que se afastam da realidade, pois são difíceis de ser 

entendidos. 

2.10.3 Caracteres 

A representação das letras deve ser legível, fácil de identificar  e distinguir. Além dos 

três fatores citados por Iida (2005), a dimensão, a proporção e a coloração, outros quatro 

fatores, segundo Neto (1999), devem ser também, considerados: a simplicidade, a força, a 

orientação e a harmonia. 

a) Simplicidade – quanto mais simples for o desenho dos caracteres, mais legível ele 

será. Para tanto, devem ser evitados, para uma boa legibilidade, caracteres chamados 

decorativos, enfeitados e, principalmente, os inestéticos. 

Nesse sentido, Dul e Weerdmeester (2004), referindo-se à relatividade 

simplicidade/legibilidade dos caracteres, também afirmam que os caracteres mais simples 

despojados de enfeites ou serifas são mais legíveis, conforme mostra a Figura 2-13. 

 

 Figura 2.13 Os caracteres sem floreios, tipos simples, são mais legíveis. 

 
 Fonte: Dul e Weerdmeester (2004, p. 44) 

 

Da mesma forma, para Neto (1999), o grau de legibilidade tem relação direta com as 

distâncias (maior ou menor) das proporções dos caracteres. A proporção é determinada por 

regras geométricas usadas na construção das letras, conforme ilustrada pela Figura 2-14. 

Dul e Weerdmeester (op. cit), reforçam essa afirmação, argumentando que as letras com 

traços ascendentes (b, d, f, k, l, t) e aquelas com descendentes (g, j, p, q,y) se sobressaem e 

contribuem para formar a imagem da palavra. 



65 

 

 

 

 Figura 2.14 Proporções entre caracteres para uma melhor legibilidade 

 
                Fonte: Neto (1999, p. 9) 

 

b) Força – a força dos caracteres é derivada da largura de seus traços como também das 

áreas de intervalos entre cada letra, entre cada palavra e entre cada linha. Aumentando 

ou diminuindo as proporções relativas que estão propostas no Quadro 2-5, a 

legibilidade diminuirá em relação direta ao grau de distanciamento das referidas 

proporcionalidades sugeridas, como se pode observar na Figura 2-15. 

 

Figura 2.15 Força dos caracteres 

 
Fonte: Neto (1999, p. 10) 

 

Dificultam também a legibilidade textos compostos totalmente em maiúsculas, o que 

não é aconselhável, pois, segundo Dul e Weerdmeester (2004), em um texto contínuo, as 

letras minúsculas são melhores que as maiúsculas, Figura 2-16. Portanto, as letras 

maiúsculas devem ser usadas apenas em início de sentenças, em nomes próprios, títulos, 

siglas ou abreviaturas que sejam comuns aos leitores. 

Figura 2.16 Os textos que usam só letras maiúsculas não são muito legíveis 

 
 Fonte: Dul e Weerdmeester (2004, p. 43) 

 

c) Orientação – a legibilidade dos caracteres diminui na razão diretamente proporcional 

à inclinação da linha referencial da escrita, ou seja, quanto mais inclinada a palavra ou 

a frase em relação á horizontal, mais ilegível se torna. Portanto, para compensar a 

legibilidade dos caracteres assim posicionados, devem ser utilizadas linhas 

ascendentes e descendentes de forma perpendicular à horizontal, conforme ilustração 

da Figura 2-17. 
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 Figura 2.17 Orientação de caracteres em escrita inclinada 

 
 Fonte: Neto (1999, p. 10) 

 

d) Harmonia – é identificada pelo estilo das famílias de letras que se caracterizam pelas 

formas inicial e final de seus desenhos, ou seja, de seus caracteres. Na didática de Neto 

(1999), há fundamentalmente, quatro grandes famílias clássicas de letras, que são: (i) 

Antiga; (ii) Romano Didot; (iii) Egípcias; e (vi) Romano Elzevir,  ilustradas na Figura 

2-18; das quais derivam todas as outras famílias e subfamílias encontradas no mercado 

atual, inclusive as de uso na mídia digital. 

 

Figura 2.18 As quatro grandes famílias clássicas de estilos de letras 

                                                         
 Fonte: Neto (1999, p. 11) 

 

Desse modo, quanto ao uso de letras, deve-se observar a harmonia no destaque de 

caracteres de palavras ou grupo de palavras em relação à diferença de tamanho (corpo), de 

espessura (negrito), ou de orientação (itálico). Segundo Moraes et al (1996) citado por 

Severo (2005), textos compostos exclusivamente em letras itálicas podem diminuir de 

forma significativa o ritmo da leitura. Na visão de Dul e Weerdmeester (2004), algumas 

letras e números se confundem mutuamente ou pela troca unidirecional, devido ao formato 

semelhante entre eles, conforme exposto no Quadro 2-8, a seguir: 

 Quadro 2. 8 Letras e números com caracteres formais parecidos 

      Confusão Mútua       Troca Unidirecional 

  Entre      O  e  Q        C no lugar de G 

  Entre      T  e  Y        D no lugar de B 

  Entre      S  e  5        H no lugar de M  ou  N 
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  Entre      I   e  L        J, T no lugar de I  

  Entre      l   e  1         2 no lugar de Z  

  Entre     O  e  0 (zero)          B no lugar de R, S ou 8   
 Fonte: Dul e Weerdmeester (2004, p. 44) 

 

Ainda na visão desses autores (2004), a legibilidade dos caracteres melhora com o 

aumento do contraste entre as cores das letras (figuras) e fundo, ou seja, quanto maior o 

contraste maior a legibilidade dos caracteres. O que pode ser conferido na Figura 2-19. 

 
Figura 2.19 Contrastes entre figura e fundo. Sendo 1 e 10 os mais legíveis 

 
 Fonte: Dul e Weerdmeester (2004, p. 46) 

Nessa mesma linha de raciocínio, Mestriner (2002) defende que o fundo modula o 

contraste dos elementos colocados à sua frente, e que o contraste é o principal responsável 

pela “leitura” e a definição da imagem que está sendo apresentada. Além de o fundo 

também ser responsável pela cor que o produto terá. Portanto, o fundo do rótulo de 

embalagem, hoje em dia, é tão importante quanto a frente, e precisa ser utilizado para 

compor um “ambiente” que harmonize e exalte a informação e a composição dos 

elementos. Ou seja, o contraste entre figura e fundo nos rótulos de embalagem deve 

transmitir com clareza as informações de que o consumidor precisa para decidir sua 

compra. 

2.10.4 Campo de Leitura  

Grandjean (2005) ensina que o campo de leitura está associado a uma pequena 

superfície que recebe a informação visual, em que embora o ato de olhar apreenda apenas 

poucas letras, é possível reconhecer palavras inteiras por meio de “associações internas”. 

Enquanto em textos, o campo de leitura passa a abranger em torno de 20 letras. 

2.10.5 Espaçamento das Linhas 

Ainda nos ensinamentos de Grandjean (op. cit.), este aconselha que as fachadas de 

linhas tenham um espaço suficiente para o campo de leitura, que já se encontra reduzido 
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tanto quanto a recepção da informação em detrimento às distâncias pequenas entre as 

linhas. Dessa forma, num campo de leitura de 7 letras, a distância entre linhas deve 

corresponder ao tamanho das letras menores. Já para os campos de leituras maiores, a 

distância mínima entre as linhas deverá ser aumentada na proporção de 1/30 do 

comprimento da linha, o que resulta também, no aumento da distância entre as linhas. 

Dul e Weerdmeester (2004) reforçam esses ensinamentos relatando que o espaçamento 

entre linhas, ou seja, entre as linhas imaginárias sobre as quais se colocam as palavras, 

depende do comprimento das linhas: quanto maior o comprimento, maior será, também, o 

espaçamento. Caso contrário, se as linhas estiverem muito próximas entre si, os olhos 

encontram dificuldades para segui-las do começo ao fim, podendo embaralhá-las. 

2.11 Processo Decisório: O Cliente e a Decisão de Compra 

O dinamismo do mundo moderno, na percepção de Dul e Weerdmeester (2004), tem 

conduzido um número cada vez maior de pessoas a usar produtos e sistemas complexos. 

Tal ocorrência exige interações que consistem em receber informações, processá-las e agir 

em função dessas e de outras informações. 

Para atender a essa demanda, os produtos de consumo também têm se sofisticado, 

aumentado os seus preços e a sua competitividade de tal modo que os consumidores, cada 

vez mais exigentes, têm se preocupado em obter o máximo de informações possíveis sobre 

o desempenho dos produtos, as qualidades, e que atendam melhor as suas necessidades, 

antes de se decidirem a comprá-los.  

Nas palavras de Mendes (1998), o processo de decisão de compra abrange todo um 

campo teórico o qual inclui atitudes, estilo de vida, percepção e todo  leque de fatores 

motivacionais baseados principalmente nas habilidades pessoais do consumidor para 

diferenciar, discriminar e integrar informações que o influenciam, direta ou indiretamente 

na correta tomada de decisão de compra. 

Na versão de Iida (2005), decisão é a escolha de uma alternativa entre diversas 

alternativas, cursos de ação ou opções possíveis, e cada resultado é associado a um valor 

subjetivo de utilidade. Já Neto (1999), considera a decisão como uma das atividades mais 

triviais na rotina de todo ser humano, pois, a cada dia de sua vida são tomadas centenas de 

deliberações que podem ser decisões simples ou complexas, mas, sempre revertendo em 
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um resultado. As pessoas sempre desejam que o resultado de suas decisões seja o esperado 

em função de seus interesses ou expectativas. 

Ante esse desejo, a satisfação com a compra ocorre se as expectativas com relação ao 

produto são atendidas, e o desempenho deste mesmo produto é favorável. Como bem 

observa Kotler (2006), se o desempenho do produto não atende às expectativas do 

consumidor, ele fica desapontado; se atende às expectativas, fica satisfeito; se supera suas 

expectativas, fica encantado. 

Um dos fatores que tem colaborado para a decisão de compra pelo consumidor, quanto 

aos aspectos linguísticos, é a presença clara e concisa das informações do produto nos 

rótulos das embalagens. Os itens mais consultados pelo consumidor, nos dias de hoje, na 

hora de decidir pela compra, são a data de fabricação e a validade do produto. A difícil 

identificação ou ausência desses retraem a decisão de compra. Outra informação 

importante deve constar nas embalagens são os valores nutricionais. Portanto, caberá aos 

rótulos das embalagens facilitarem o processo de comunicação, informando através de 

textos organizados, além de características, as vantagens do produto aos consumidores. 

Quanto aos aspectos ergonômicos, Iida (2005) informa que as qualidades do produto 

mais valorizadas pelos consumidores são a segurança e o conforto. Ou seja, os produtos 

não devem provocar erros, acidentes ou doenças e devem ser fáceis de manusear, operar, 

limpar, guardar e armazenar. Isso significa dizer que devem ser considerados também os 

aspectos de produção, transporte, armazenamento, uso e descarte desses produtos. 

2.12 Considerações Acerca do Consumo de Achocolatados 

Em meio ao agitado e turbulento mundo pós-modernidade, observa-se que o mercado 

está sempre em transformação, em uma busca incessante por conquistar uma parcela cada 

vez maior de mercado consumidor. 

É nesse cenário de mudanças que muitas indústrias têm produzido achocolatados, 

fazendo com que haja grande variedade e preços competitivos ao consumidor, que vem se 

mostrando cada vez mais preocupação em relação à sua alimentação. 

Devido a esta preocupação do consumidor em relação à sua própria dieta, o hábito de 

ler as informações nutricionais nos rótulos dos produtos industrializados vem sendo cada 

vez mais freqüente, havendo a necessidade de que estas informações sejam corretas e 

completas, a fim de oferecer conveniência e praticidade a um público que não pára nunca.  
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Os achocolatados são alimentos consumidos por pessoas de todas as idades, ainda que 

o público infantil seja o principal mercado, e podem ser encontrados em todo o mundo. As 

suas características nutricionais e sensoriais como o aroma principalmente, assim como sua 

conveniência e praticidade fazem com que o produto seja bem aceito pelo consumidor (In: 

EDUARDO; LANNES, 2004). 

O consumo de achocolatados e derivados do cacau estão concentrados em países de 

clima frio, e alta renda per capita, destacando-se a Bélgica (consumo de 5,5 kg/hab. /ano), 

a Argentina (3,8kg/hab. /ano), a Suíça (3,6kg/hab. /ano), a Áustria (3,6kg/hab. /ano), a 

Inglaterra (3,4kg/hab. /ano) e a Islândia (3,04kg/hab. /ano) (In: SUFRAMA, 2003). No 

entanto, afirma a Nestlé que o Brasil é o país que mais consome achocolatados em pó no 

mundo (In: REALITY PUBLICIDADE, 2008). 

O mercado de achocolatados brasileiro movimenta aproximadamente R$ 700 milhões 

por ano, com destaque para as vendas do quadrimestre junho – setembro, que são 

praticamente iguais à soma dos oito meses restantes do ano. O mercado de achocolatados 

vem crescendo no Brasil a um ritmo de 15% ao ano, de acordo com dados do site 

Universia. Os principais consumidores da categoria são crianças de 4 a 10 anos, porém o  

produto tem grande apelo entre os jovens e adultos até 25 anos, que o consomem 

preferencialmente no café  da manhã (FONTES et al., 2007). Segundo a Revista Indústria 

de Laticínios (2007), o mercado de achocolatados também acompanha uma tendência do 

mercado alimentício em geral, a fortificação e o apelo funcional dos alimentos. A maior 

parte da indústria apresenta seus achocolatados enriquecidos com uma combinação das 

vitaminas A, C e ácido fólico, com ferro, zinco e cálcio. 

Ainda, segundo site da Previ, pesquisa desenvolvida na Universidade de Campinas 

(Unicamp) aponta que os achocolatados em pó são benéficos para o organismo. Ingerir o 

produto nas medidas indicadas nos rótulos pode significar o suprimento de 20% a 30% das 

necessidades diárias de ácido fólico. Os pesquisadores afirmam, no entanto, que o 

consumo diário recomendado, por faixa etária, é de 150 microgramas, de 1 a 3 anos; 200 

microgramas, de 4 a 8 anos; 300 microgramas, de 9 a 13 anos; e 400 microgramas, dos 14 

anos até a velhice. 

2.12.1 História e Origem do Chocolate 

Mediante informações obtidas nos sites da INDECA, ABAGA, DOCEIRA OFNER E 

MR. FONDUE, a civilização Olmeca, que viveu na região do Golfo do México, foi a 
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primeira a se utilizar do fruto do cacaueiro, por volta de 1.500 a.C. Outros povos que foram 

surgindo também faziam uso do cacau, como é o caso de Toltecas, Astecas e Maias, os 

primeiros a se dedicarem, por volta de 600 a.C., ao cultivo organizado de pés de cacau que 

iriam gerar posteriormente os frutos e o tão desejado chocolate. 

Essas antigas civilizações consideram o chocolate um alimento dos Deuses e o 

consumiam como bebida em rituais religiosos importantes. Desde aquela época o chocolate 

tinha grande valor. É tanto, que as sementes do cacau chegaram a ter a função de moeda 

corrente e usada como meio de troca. 

O primeiro a levar as sementes de cacau para a Europa foi Cristóvão Colombo em 

1502, mas estas passaram despercebidas na Corte do Rei Fernando II. Somente em 1519, 

outro espanhol, Hernando Cortez descobriu as possibilidades de valor dessa semente 

durante suas expedições de conquista do México. De Volta à Espanha em 1528, Cortez 

levou consigo as sementes, a receita e as ferramentas necessárias para o preparo de bebidas 

de cacau. Com o passar do tempo, os espanhóis começaram a agregar açúcar e outros 

adoçantes à bebida, tornando-a menos amarga e mais palatável, portanto, ao gosto 

Europeu. 

Estes passaram a tomar o líquido quente, e o chocolate quente começava cada vez 

mais a cair no gosto da elite espanhola. Também nesta época o cacau começou a ser feito 

em tabletes, que depois eram mais facilmente transformados em bebida. Ao longo dos 

próximos 150 anos, a novidade foi se espalhando pelo resto da Europa e seu uso foi sendo 

difundido na França, Inglaterra, Alemanha, Itália, e outros países. Vários ingredientes 

continuavam sendo agregados ao chocolate líquido: leite, vinho, cerveja, açúcar e 

especiarias. Por volta de 1746, o cacau chega ao Brasil, e a lavoura cacaueira começa a se 

expandir na Bahia. Somente em 1755, é que o cacau apareceu nos Estados Unidos. Em 

1795 os ingleses começaram a usar uma máquina a vapor para esmagar os grãos de cacau, 

e este invento deu início à fabricação de chocolate em maior escala.  

Mas a verdadeira revolução do chocolate aconteceu 30 anos depois, quando os 

holandeses desenvolveram uma prensa hidráulica que pela primeira vez permitia a 

extração, de um lado, da manteiga de cacau, e do outro a torta, ou massa, de cacau. A qual 

era pulverizada para se transformar em pó de cacau, que quando acrescido de sais alcalinos 

se tornam facilmente solúvel em água. Daí ao desenvolvimento de bebidas achocolatados 

foi um passo rápido, e em sequência a mistura com manteiga de cacau fez aparecer os 
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primeiros tabletes de chocolate mais ou menos como os conhecidos hoje. Em pouco tempo 

a Espanha, que tinha praticamente o monopólio do cacau, perdeu sua hegemonia para a 

Inglaterra, França, Holanda e outros. 

O cacaueiro “Theobroma Cacao”, significando em grego, alimento dos deuses, é uma 

planta da família das sterculiaceas que dá ao mesmo tempo brotos, flores, folhas e frutos. 

Árvore cultivada em áreas tropicais e subtropicais, caracterizadas pela fertilidade do solo e 

pelo equilíbrio das condições climáticas, pois é bastante sensível aos excessos de chuva e 

de sol, e muito vulnerável a pragas e a fungos. Exige temperatura sempre superior a 20 

graus e, por isso, sua faixa ideal para cultivo, no Brasil, fica entre os Estados do Espírito 

Santo e da Bahia. 

O cacau brasileiro é encontrado, em estado nativo, nos vales dos rios do Amazonas e 

Pará e como atividades agrícolas, no Acre. Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, 

Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O maior produtor nacional é a Bahia, 

com 96,9% de colheita brasileira. 

Nos últimos 50 anos a produção mundial de amêndoas de cacau passou de 

aproximadamente 800.000 toneladas métricas por ano para 3.000.000 de toneladas 

métricas por ano. Atualmente a maior parte da produção provém do Oeste da África, onde 

quatro países: Costa do Marfim, Gana, Camarões e Nigéria, produzem 65% do cacau no 

mundo. Destacam-se a Indonésia e a Malásia. Os maiores importadores de cacau são os 

Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Inglaterra e França. Respondem juntos por mais de 

60% da produção mundial de amêndoas. 

O Brasil, que já foi o maior produtor do (40%), hoje produz a penas 4% do total, 

ocupando a posição de sexto maior produtor mundial de cacau. Segundo dados de 2005 da 

ABICAB – Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, balas e Derivados, o 

faturamento do setor foi de R$ 8,5 bilhões, sendo R$ 5,6 bilhões em Chocolates, e tendo 

como os seus 10 maiores compradores: Estados Unidos, África do Sul, Argentina, 

Paraguai, Bolívia, Chile, Canadá, México, Uruguai e Angola.  

Na fabricação do chocolate é usada a massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, e, 

possivelmente, leite. Todo fabricante tem, para cada um de seus produtos, uma formulação 

própria, onde a proporção dos ingredientes varia conforme o produto final. A fabricação de 

chocolate, que começou em pequenas oficinas com equipamentos simples, hoje, tornou-se 

um rentável negócio de corporações multinacionais, podendo se apresentar comercialmente 
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sob diversas formas: em barra, bombons, balas e também em pó, como os achocolatados, 

por exemplo. 

Nesse cenário transnacional, os efeitos da bebida disseminaram-se e o chocolate se 

tornou um alimento muito popular no mundo inteiro, conhecido por seu valor nutritivo e 

suas propriedades energéticas e estimulantes, além de seu poder afrodisíaco. O chocolate 

também é rico em substâncias aromáticas que lhe são acrescidas para dar sabor e cheiro 

característico. Em geral, Fontes et al. (2007), afirmam que os achocolatados líquidos ou 

em pó apresentam em elevado conteúdo calórico (variando entre 100 e 400 kcal a cada 25 

gramas), carboidratos, proteínas, gordura, vários nutrientes (Cálcio, Ferro, Sódio e 

Fósforo), Niacina e vitaminas de vários tipos. 

Enfim, uma análise detalhada do chocolate revela que raramente é encontrada tanta 

energia e nutrientes naturais em um só produto. 

2.13 Síntese da Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica consultada para a fundamentação teórica deste trabalho foi 

imprescindível para a demanda de informações científicas sobre o tema em pauta. Nutre 

essa análise, a certeza de que neste capítulo se oferta um conjunto de teorias capitais para 

um conhecimento mais amplo sobre a concepção de design de embalagem, que 

compreende não só esse setor como todos os campos e atividades necessárias ao 

desenvolvimento de um produto, priorizando, sobremaneira pela satisfação das 

necessidades do cliente consumidor. 

Para tanto, utilizou-se como fontes de base considerações de livros, teses, dissertações, 

artigos de congressos e periódicos que abordam questões de grande relevância sobre 

embalagem, que, considerada como canal de comunicação, apresenta um novo leque de 

associações simbólicas na mente do consumidor ao combinar e organizar os signos verbais 

e não-verbais; apresentando, assim, o seu real valor funcional como suporte de 

comunicação entre produtor/consumidor, que chega a ser, na maioria das vezes o único 

canal de interação de que se dispõe o produtor. 

Compreende-se ainda neste estudo, a relevância dos rótulos e a sua concepção 

adequada, ressaltando que devem conter textos informativos em consonância com a 

legislação específica de cada categoria e com o Código de Defesa do Consumidor e, 

enfatiza-se, ainda, que os textos devem atender aos princípios linguísticos: coerência, 
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coesão, clareza, concisão, objetividade para que as informações corretas e completas sejam 

levadas ao consumidor de forma clara e precisa. 

Em relação aos aspectos ergonômicos, autores diversos foram mencionados e todos 

relatam o quanto os requisitos ergonômicos informacionais podem contribuir para a 

melhoria visual dos textos informativos em rótulos. A título de exemplo, aponta-se o 

aspecto cor como um dos elementos essenciais na criação dos rótulos, não apenas por 

identificar figuras e imagens, mas também por agregar valores estéticos e culturais. Esse 

elemento, associado a outros aspectos como proporção, forma, tamanho e harmonia das 

letras é que determinam a legibilidade correta para os textos informativos dos rótulos. Já 

nos requisitos de venda, convém lembrar que a visibilidade associada à legibilidade 

assume papel decisivo na qualidade das mensagens visuais, e garantem a decisão de 

compra do consumidor, facilitando a venda do produto. 

É interessante ainda considerar que se dispõe neste estudo de fundamentação 

bibliográfica, de um legado de elementos teóricos e empíricos para constatar a validade das 

propostas defendidas através da observação e, mais especificamente, da investigação 

científica. Portanto, este trabalho objetiva fomentar alguns resultados da pesquisa proposta, 

para análise e sugestões que constituam discussões vindouras. 

Para uma melhor apreciação das variáveis ou tópicos utilizados na fundamentação 

desse estudo, inclui-se, aqui, no corpo desse trabalho e, também, no Apêndice I, o 

questionário aplicado na pesquisa de campo. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PESQUISA PARA TESE DE MESTRADO Produto: ______________________________________________ 

A – SOBRE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA EMBALAGEM 

Por favor, na escala abaixo onde 1 é o pior e 10 é o melhor, avalie como as INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA EMBALAGEM 
DO PRODUTO AJUDAM VOCÊ A 

 Não  ajudam ------------------------------------------------------- Ajudam muito 
Não 
sei 

1. Compreender o que é o produto [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

2. Saber como usar bem o produto [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

3. Compreender os benefícios para sua saúde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

4. Compreender os riscos de consumir em excesso [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

5. Saber a data de fabricação do produto [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

6. Saber a data de validade do produto [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

7. Saber como reclamar do fabricante [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

8. Saber se o produto foi aprovado pelo governo [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 
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9. Saber se há muitos conservantes [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

B - SOBRE O TEXTO E PALAVRAS UTILIZADAS 

Por favor, avalie os textos da embalagem, na escala abaixo, 1 é o pior, 10 é o melhor, em termos de 

 Muito ruim ------------------------------------------------------------ Excelente 
Não 
sei 

1. Quantidade de palavras difíceis [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

2. Forma de dizer a mensagem [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

3. Forma das letras utilizadas [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

C - SOBRE AS LETRAS E NÚMEROS UTILIZADOS 

Por favor, avalie as letras e números utilizados na embalagem na escala abaixo, 1 é o pior, 10 é o melhor. 

 Não consigo ler --------------------------------------------------------- Excelente 
Não 
sei 

1. Tamanho das letras dos textos [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

2. Tamanho das letras da Tabela Nutricional [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

3. Tamanho das letras dos ingredientes [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

4. Tamanho dos números de data de validade [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

D - SOBRE AS CORES UTILIZADAS 

Por favor, avalie as cores utilizadas na embalagem na escala abaixo, 1 é o pior, 10 é o melhor, em termos de 

 Muito ruim ------------------------------------------------------------ Excelente 
Não 
sei 

1. As cores das letras, para ajudar a ler [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

2. As cores de fundo, para ajudar a ler [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

3. As cores usadas, em termos de beleza [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

E - SOBRE AS IMAGENS E FIGURAS UTILIZADAS 

Por favor, avalie as IMAGENS E FIGURAS utilizadas na embalagem na escala abaixo, 1 é o pior, 10 é o melhor. 

 Muito ruim ------------------------------------------------------------ Excelente 
Não 
sei 

1. Se as figuras usadas têm a ver com o produto [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

2. Contribuição das figuras na beleza da embalagem [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [   ] 

F - PERFIL DO ENTREVISTADO. 

Por favor, se possível nos forneça algumas informações sobre você para uma comparação com os outros respondentes. 

1. Idade esse ano: 

[   ]15 a 19 [   ]20 a 24 [   ]25 a 29 [   ]30 a 34 [   ]35 a 39 [   ]40 a 44 [   ]45 a 49 [   ]50 a 54 [   ]55 a 59 [   ]60 a 64 

2. Sua Escolaridade: 

[   ] 1o grau/fundamental incompleto [   ] 1o grau/fundamental completo [   ] 2o grau/médio [   ] superior 

3. Sexo: 

[   ] Feminino [   ] Masculino 

 

OBRIGADO! 
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 Capítulo 3 

Método da Pesquisa  

 

 

 

 

 

O propósito deste capítulo é apresentar uma descrição do método de pesquisa utilizado 

para avaliar a linguagem verbo-visual no rótulo de embalagem do achocolatado 

“Claralate”, descrevendo o produto e o mercado, a população alvo, o processo de coleta de 

dados e a técnica utilizada para analisar os dados. 

Há, portanto, três seções compondo este capítulo: caracterização da pesquisa, 

procedimento de pesquisa e; pesquisa de campo, onde se descreve a população alvo, o 

instrumento de coleta de dados, a coleta de dados e, técnicas de análise dos dados. 

3.1  Caracterização da pesquisa 

De acordo com o objetivo deste estudo, a metodologia executada nesta pesquisa foi do 

tipo descritivo, de natureza aplicada e com abordagem quantitativa. 

 Segundo a didática de Gil (1999); Collins e Hussey (2005), pesquisa descritiva é a 

pesquisa que tem por objetivo primordial descrever o comportamento dos fenômenos ou de 

determinada população ou o estabelecimento de relações entre variáveis. É usada para 

identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou 

questão. Utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Vergara (1998), reforça essa didática, ensinando que a classificação de uma pesquisa 

pode ser determinada quanto aos fins e quanto aos meios. Portanto, esta pesquisa é 

classificada quanto aos fins, como uma pesquisa descritiva, e quanto aos meios como 

bibliográfica e de campo. 
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A pesquisa de campo é considerada do tipo quantitativa quando realizada por meio de 

aplicação de questionários com perguntas cuidadosamente estruturadas tendo em vista 

extrair respostas confiáveis de uma amostra, detalhando estatisticamente seus resultados. 

3.2  Procedimento de pesquisa 

Compõe-se de quatro etapas a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, 

conforme roteiro de atividades descrito abaixo: 

1ª etapa - Revisão bibliográfica; apresentação e caracterização de conceitos 

fundamentados por diversos autores e estudiosos do assunto, permitindo assim, a real 

definição dos dados a serem coletados e discutidos no corpo desta dissertação. 

2ª etapa – Pesquisa de campo nos supermercados junto aos consumidores do produto 

analisado. 

3ª etapa – Apresentação dos resultados coletados na etapa anterior, utilizando-se de 

análise estatística com tabulação organizada em forma de gráfico, favorecendo a 

visualização e interpretação fácil e prática dos caracteres analisados. 

4ª etapa – Conclusão e avaliação dos resultados obtidos, identificando oportunidades 

de aperfeiçoamento. 

3.3  Pesquisa de campo 

Para a concretização deste trabalho, foi escolhido o achocolatado em pó “Claralate” da 

marca “Santa Clara” (Fig.3.1) e, (Anexo IV) a partir de uma avaliação preliminar dos 

principais supermercados da cidade de Floriano – Pi. “São Jorge Supermercado” e “Super 

Quaresma” que apontou essa marca dentre as mais comumente oferecidas ao mercado 

consumidor. A pesquisa de campo aconteceu em dois momentos, o primeiro em julho de 

2007 e, o segundo, uma ampliação da pesquisa, em julho de 2011. 
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Figura 3.1Embalagem do achocolatado em pó “Claralate”. 

 

Fonte: Marca “Santa Clara” Disponível em:   

http://www.reboucassupermercados.com.br/veroferta.php?id=773. Acesso em: 28/11/2011. 

3.3.1 População Alvo e amostra 

Considera-se população alvo um conjunto de elementos passíveis de serem 

mensurados, em consonância com as variáveis que se pretende levantar. Pode ser formado 

por pessoas, famílias, estabelecimentos industriais, ou qualquer outro tipo de elemento, 

dependendo basicamente dos objetivos da pesquisa. 

Para atender ao objetivo deste estudo, foi determinada uma população alvo reunindo 

pessoas com características relacionadas ao produto. Para a definição do planejamento 

amostral dos consumidores do produto foi aplicada a técnica da amostragem aleatória 

simples sem reposição, isto é, as pessoas foram escolhidas ao acaso e cada uma respondeu 

o questionário apenas sobre uma marca de achocolatado. 

Conforme a definição de Gil (1999), a amostra é um subconjunto da população, por 

meio do qual se estabelece ou se estima as características dessa população. 

A população alvo desta pesquisa, exposta no Apêndice II, é composta por mulheres e 

homens consumidores de achocolatados em pó que fazem suas compras nos principais 

supermercados (São Jorge Supermercado e Super Quaresma) da cidade de Floriano-Piauí, 

com faixa etária de 15 a 64 anos, sendo no total 39.196 habitantes (IBGE, 2010). 

De acordo com as técnicas estatísticas de amostragem e outros parâmetros que 

permitem compensar erros amostrais, foi calculada a mostra segundo os estudos de Triola 

(1998) apud González (2005). 

A equação 3.1 apresenta uma forma para o cálculo amostra (TRIOLA, 1998). 

http://www.reboucassupermercados.com.br/veroferta.php?id=773
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  (Equação 3.1) 

Onde: 

n = Tamanho da amostra 

N = Representa a população, mulheres e homens consumidores de achocolatados em 

pó que fazem suas compras nos principais supermercados (São Jorge Supermercado e 

Super Quaresma) da cidade de Floriano-Piauí, com faixa etária de 15 a 64 anos. 

p = Proporção referente à variável mais importante. Como não se tem informações 

sobre a mesma, assumimos o valor para a qual a variância é máxima, ou seja, p=0,5 e q= 1 

– p. Conforme Anderson et al. (2002), o valor p=0,5 é recomendado utilizar quando não se 

tem informação disponível do comportamento da variável na determinação do tamanho da 

amostra. 

 = 0,09 (Erro Amostral) 

Z = 1,96 (percentil 0,975, da curva normal padrão para o nível de confiança de 95%). 

Aplicando os dados na equação 3.1, temos a equação 3.2: 
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n  (Equação 3.2) 

Significa que para concluir informações com 91% de confiança, se devia ter que 

pesquisar 118 clientes consumidores de achocolatados em pó. 

Para a verificação do erro amostral foi considerado o número de clientes pesquisados. 

Utilizando a fórmula da equação 3.3. 

%00,909,0
.

. 
n

qp
z   (Equação 3.3) 

De acordo com o cálculo da equação 3.3, foi confirmado que o erro amostral foi de 

9,00%. 

3.3.2 Instrumento de Coleta de Dados 

Esta pesquisa apoiada pelo método de entrevista estruturada se desenvolveu, 

utilizando-se de questionário, com perguntas fechadas aplicadas diretamente aos 

entrevistados. Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 
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um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc. (GIL, 1999). 

Um questionário, na definição de Collins e Hussey (2005), é uma lista de perguntas 

cuidadosamente estruturadas, escolhidas após a realização de vários testes, tendo em vista 

extrair respostas confiáveis de uma amostra escolhida, e por objetivo descobrir o que um 

grupo selecionado de participantes faz, pensa ou sente. 

Em se considerando essas definições, elaborou-se para este trabalho um questionário 

composto de 24 questões, sendo todas com alternativas de resposta fechadas, conforme 

Apêndice I. 

Em primeiro lugar, identifica-se o produto analisado. 

Em seguida, as questões apresentadas em blocos: A (de 1 a 9); B (1 a 3); C (1 a 4); D 

(1 a 3); E (1 a 2), somando um total de 21 (vinte e uma) questões  têm por fim coletar a 

opinião dos consumidores quanto à clareza das informações verbos-visuais dos textos no 

rótulo de embalagem do achocolatado em pó analisado. Essas questões, convém ressaltar, 

analisam tanto aspectos linguísticos, quanto aspectos ergonômicos informacionais.  

A sequência de questões do bloco F (1 a 3) visa a caracterizar o perfil da população 

alvo, os respondentes, estruturado pelas variáveis: faixa  etária, grau de instrução / 

escolaridade e sexo. 

Enfim, as 21 (vinte e uma) questões (blocos: A, B, C, D e, E), supracitadas, específicas 

sobre os aspectos linguísticos e ergonômicos, foram transformadas em variáveis 

categóricas e mensuradas conforme: a clareza do que é e como usar o produto, a data de 

fabricação e validade do produto; legibilidade das cores, da proporção, do tamanho, dos 

tipos de letras, de algarismos e da harmonia dos caracteres destacados nas instruções 

verbais; a otimização visual e a atratividade do design da embalagem; a compreensão da 

tabela de informações nutricionais, das palavras, figuras ou imagens e dos símbolos 

utilizados para transmitir as informações do produto.        

3.3.3 Coleta de Dados  

A pesquisa foi realizada utilizando a técnica de entrevista pessoal, direta e 

individualizada, através da aplicação de questionário junto à população alvo, nas duas 

principais redes de supermercados da cidade de Floriano – Piauí. 
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Para obtenção das respostas, num primeiro momento, o entrevistador se posicionou na 

seção de exposição de achocolatados e aplicou o questionário com os consumidores que 

estavam escolhendo achocolatados em pó, naquele momento. Entretanto, em outros 

momentos, na maioria das vezes, o entrevistador se posicionava diante das filas no caixa e, 

ou circulava nos corredores do supermercado, para uma maior agilidade no preenchimento 

do questionário e, sobretudo, não se tornar um estorvo para o consumidor, que se dispõe de 

tempo limitado na realização de suas compras. 

3.3.4 Técnicas de Análise Estatística de Dados 

A estatística, segundo Collins e Hussey (2005), é um conjunto de métodos e teoria 

aplicados a dados quantitativos ao tomar decisões diante de uma incerteza. Ou seja, 

estatística é uma coleção de métodos para planejar experimentos, obter dados e organizá-

los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. 

As técnicas utilizadas para análise de dados foram a análise descritiva e exploratória 

que consiste na produção de tabelas, quadros, figuras e medidas, possibilitando uma 

melhor compreensão dos dados pelo seu agrupamento. 

O objetivo principal de se utilizar a análise estatística descritiva e exploratória foi 

descrever o perfil dos entrevistados em função dos resultados da tabulação das variáveis 

analisadas. 
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 Capítulo 4 

Resultados da Pesquisa de Campo 

 

 

 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa de campo a 

partir dos resultados encontrados na aplicação dos questionários com os entrevistados. 

Contém uma análise descritiva e exploratória através de tabelas e gráficos, fitando uma 

melhor compreensão dos dados e perfil dos consumidores de achocolatados em pó 

entrevistados. São descritos, ainda, os resultados das análises de cruzamento das variáveis 

de estudo. 

Neste capítulo são apresentadas cinco seções: validação da pesquisa, análise 

descritiva, análise de cruzamentos, sugestões dos entrevistados e conclusão da análise 

estatística. 

4.1 Validação da Pesquisa de Campo 

A tabulação e análise dos dados foram realizadas através do software Statistica versão 

5.0 e Excel. Mediante o software Harvard Graphics 3.0 foram gerados gráficos para uma 

melhor visualização dos dados e, também, para subsidiar a análise desenvolvida pelo 

pesquisador, flexibilizando a classificação das informações levantadas. 

A amostra total da pesquisa correspondeu ao universo de 118 consumidores de 

achocolatados em pó numa faixa etária variando de 15 a 64 anos. Sendo, 64 mulheres e 54 

homens.  

4.2  Análise Descritiva 

Ante os dados coletados foram feitas duas análises descritivas. Na primeira, apresenta-

se o perfil dos entrevistados e na segunda, a avaliação dos entrevistados. 
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4.2.1 Perfil dos Entrevistados 

A Figura 4.1 apresenta o perfil da amostra entrevistada segundo a faixa etária: 

 Figura 4.1 Perfil da amostra quanto à faixa etária (Pesquisa de campo, julho/2011). 

Quanto ao aspecto faixa etária, observa-se pelo gráfico da Figura 4-1 que, somando os 

quatro primeiros grupos dos entrevistados nas faixas etárias compreendidas entre 15 e 34 

anos, resulta num total de aproximadamente 58,00%. É um público jovem, comprovando o 

que foi ressaltado no capítulo 2 item 2.12 pelos pesquisadores Fontes et al, (2007), os quais 

relatam que os maiores consumidores de achocolatados são crianças, jovens e adultos até 

25 anos. Além do que a maioria dos entrevistados eram alguns, filhos acompanhando seus 

pais. Estes, por terem um tempo limitado no ato de suas compras, passam a 

responsabilidade de resposta do questionário aos filhos que, emitem opiniões, influenciam 

no momento da resposta e também na decisão da compra. Outros eram jovens estudantes 

que faziam suas próprias compras, pois moram sozinhos, enquanto seus pais residem no 

interior. Os três grupos seguintes de faixa etária entre 35 e 49 anos correspondem por volta 

de 26,00%. Enquanto os dois últimos grupos de 50 a 64 anos apresentam um percentual 

menor, cerca de 16,00%.  

A Figura 4.2 apresenta, de forma gráfica, o perfil da amostra entrevistada segundo a 

escolaridade. 

Figura 4.2  Perfil da amostra quanto à escolaridade (Pesquisa de campo, julho/2011). 
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Através dos dados apresentados na Figura 4-2, pode-se perceber que, 

aproximadamente, 40,00% dos entrevistados estão cursando ou têm o curso superior 

completo. Mais de 44,00% possuem o ensino médio ou estão cursando. Em se 

considerando o curso completo, o nível fundamental representa um percentual de 13,56% 

e, o fundamental incompleto corresponde a 1,69%. Ainda, quanto a esse nível de 

escolaridade, é conveniente observar que diz respeito ao grupo de idosos de 60 a 64 anos.  

Averigua-se, conforme os dados expostos graficamente na Figura 4-3 que 54,24% 

referem-se às respondentes femininas, e, os outros 45,76% correspondem aos entrevistados 

masculinos. Pode-se, ainda averiguar, de acordo com o item 4.1 desse capítulo que tais 

percentuais somam um total de 118 consumidores entrevistados, cujas idades variam de 15 

a 64 anos. Sendo 64 mulheres, e 54 homens.  

A Figura 4.3 apresenta o perfil da amostra entrevistada segundo o sexo 

 
 Figura 4.3 Perfil da amostra quanto ao sexo (Pesquisa de campo, julho/2011). 

É importante salientar que os resultados encontrados estão associados ao perfil do 

consumidor de achocolatado em pó, o que não se resume ao consumidor na sua totalidade. 

Sendo assim, consumidores de outros produtos podem apresentar outros perfis diferentes 

do consumidor de achocolatado em pó, aqui analisado. 

4.2.2 Avaliação dos Entrevistados 

A – Sobre as informações apresentadas na embalagem 

Na Figura 4.4 (A1) é apresentada, de forma gráfica, a classificação dos respondentes, 

segundo a clareza do que é o produto. 
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 Figura 4.4  (A1) A clareza na explicação de “o que é o produto” (Pesquisa de campo, julho/2011). 

De acordo com os resultados descritos na Figura 4-4 (A1), de forma gráfica, 

comprova-se que, para 33,00% dos respondentes, está clara a explicação do que é o 

produto, ou seja, a explicação é ótima, é plenamente compreensiva. Enquanto, 51% dos 

respondentes do que trata o produto consideram a explicação boa a muito boa, numa média 

entre 8 e 9, os outros 16%, variando de 3 a 7, consideram a explicação obscura, não 

havendo, portanto, muita clareza na explicação. Observa-se, ainda, nessa leitura gráfica, 

27% das mulheres respondentes entendem que é ótima a explicação, enquanto cerca de 

30% dos homens consideram-na, apenas, boa. Quase 6% dos entrevistados avaliaram que a 

embalagem não ajuda ou ajuda pouco em explicar o produto.  

A Figura 4.5 (A2) apresenta a classificação dos respondentes conforme a clareza na 

explicação de como usar o produto. 

 
Figura 4.5 (A2) A clareza na explicação de “como usar o produto” (Pesquisa de campo, 

julho/2011). 

Mediante os dados apresentados na Figura 4-4 (A2), verifica-se que mais de 58% dos 

respondentes, sendo 33% mulheres, consideram as informações contidas no produto numa 

variante de muito boa a plenamente satisfatórias para o seu uso correto. Os outros 29%, 

aproximadamente, dos entrevistados acham que as informações apresentadas na 

embalagem ajudam a compreender o uso correto do produto, mas em parte. Cerca de quase 
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13% acha que não há clareza alguma nesse item. E, até, sugerem letras mais legíveis para 

uma melhor compreensão. 

Os resultados obtidos nos gráficos das Figuras 4-4 (A1) e 4-5 (A2) demonstram que a 

grande maioria dos consumidores de achocolatados em pó é detentora de uma expressiva 

compreensão sobre o que é e como usar o produto, pois o cacau, matéria prima dos 

achocolatados, faz parte da história e da cultura brasileira e é bem entendida pela grande 

maioria dos consumidores.  

Na Figura 4.6 (A3) está exposta a classificação dos respondentes quanto à 

compreensão dos benefícios para a saúde na tabela de informações nutricionais contidas no 

rótulo do produto. 

 
Figura 4.6 (A3) A compreensão dos benefícios para a saúde na tabela de informações 

nutricionais contida no rótulo da embalagem de achocolatado em pó (Pesquisa de campo, 

julho/2011). 

De acordo com os dados presentes na Figura 4-6 (A3) percebe-se que 66% dos 

respondentes consumidores, cabendo às mulheres mais de 36%, variando a nota de 8 a 10, 

dizem compreender satisfatoriamente as informações contidas na tabela nutricional do 

rótulo da embalagem de achocolatado em pó apresentando os benefícios do produto para a 

saúde. Mais de 20% dizem, também, compreender as informações, mas, não, com tanta 

plenitude. O restante, mais de 13% diz não compreender tais informações, e sugerem letras 

mais legíveis e uma linguagem mais adequada para que a compreensão aconteça. 

Principalmente os respondentes masculinos, mais de 9%. Destarte, pode-se inferir que as 

mulheres têm uma visão mais aguçada quanto à compreensão dos dados.  

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do 

Ministério da Saúde, tornou obrigatório, através da resolução nº 40, de 21/03/2001, 

apresentada no item 2-5, desta dissertação, a padronização de tabelas contendo a 

informação nutricional sobre todos os alimentos e bebidas produzidos, comercializados e 
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embalados na ausência do cliente e prontos para oferta ao consumidor, com exceção das 

águas minerais e bebidas alcoólicas. 

Na Figura 4.7 (A4) é apresentada a classificação dos respondentes quanto à 

compreensão dos riscos de consumir o achocolatado em excesso. 

 
Figura 4.7 (A4) A compreensão dos riscos de consumir o produto em excesso (Pesquisa 

de campo, julho/2011). 

Observando a Figura 4-7 (A4), percebe-se que em torno de 33% dos respondentes, 

consumidores e consumidoras de achocolatados não estão muito satisfeitos quanto à 

clareza nas explicações referente ao consumo em excesso. Desses respondentes, mais de 

18% estão totalmente insatisfeitos com as informações apresentadas na embalagem, pois, 

estas, definitivamente, não são encontradas no rótulo para ajudar a compreender os riscos 

de consumir o produto em excesso. A opinião dos demais respondentes, próximo de 67%, 

que dizem compreender tais riscos, ficou esfacelada entre a razoável, a boa e a melhor 

compreensão, numa variável de 6 a 10 na escala de valor conceitual. 

Na Figura 4.8 (A5), encontra-se a classificação dos respondentes quanto à clareza da 

informação sobre a data de fabricação do produto. 
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Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), todo o produto deve trazer 

informações claras, precisas e em linguagem portuguesa. 

Desse modo, observando os resultados expostos através da Figura 4-8 (A5), pode-se 

perceber a insatisfação e/ou a satisfação dos consumidores entrevistados quanto à clareza 

sobre a data de fabricação do produto identificada nas respostas dadas em toda a escala de 

valor conceitual, de 1 a 10. Começando, assim, do pior conceito (Não ajudam), com 

valores 1 e 2, passando pelo intervalo de notas considerado razoavelmente satisfatório de 3 

a 7, até ao melhor conceito (Ajudam muito), variando de 8 a 10. Uns 60% dos 

respondentes disseram encontrar essa informação. Os outros 40% não estavam nada 

satisfeitos com essa informação, pois, segundo eles, a marca expõe uma data junto à 

identificação do lote, que de imediato, não se sabe se é de fabricação ou de validade, 

provocando dúvidas no entendimento das informações. Há, nesse caso, um dos defeitos 

mais comuns nos textos informativos: a ambigüidade. 

Portanto, conforme abordado na pesquisa bibliográfica, o emissor/produtor deve evitar 

defeitos no texto que possam prejudicar a compreensão da mensagem, uma vez que esta 

deve veicular linguisticamente organizada e produzir um efeito de coerência sobre o 

receptor/consumidor. 

A Figura 4.9 (A6) apresenta a classificação dos respondentes quanto à clareza da 

informação sobre a data de validade do produto. 

Figura 4.8 (A5) A clareza da informação sobre a data de fabricação do produto (Pesquisa de  

campo, julho/2011) 
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Figura 4.9 (A6) A clareza da informação sobre a validade do produto (Pesquisa de 

campo, julho/2011). 

Verifica-se pelos dados da Figura 4-9 (A6) que, de modo esfacelado, quase 29% dos 

respondentes dizem que não há clareza sobre essa informação, que a data de validade 

deveria ser mais visível. Outros 38% compreendem, mas com restrições. Só, em média, 

33% compreendem clara e plenamente a informação sobre a validade do produto. Convém 

ainda apontar, nos comentários dos respondentes, que essa data se encontra meio confusa, 

junto à identificação do lote, no fundo da embalagem.  

Quanto à identificação do lote, com base nas regulamentações da ANVISA, todo 

rótulo deve ter imprimido, gravado ou marcado de qualquer outro modo, uma indicação em 

código ou linguagem clara, que permita identificar o lote a que pertence o alimento, 

figurada de forma facilmente visível, legível e indelével. Ainda, com base nas 

regulamentações da ANVISA, o prazo de validade deve ser declarado de forma visível e 

clara, para ser observado detalhadamente pelo consumidor de qualquer produto, 

essencialmente o alimentício. 

Os especialistas em defesa do consumidor advertem sobre a importância da data de 

validade do produto, pois alimentos com prazo de validade vencida causam danos à saúde, 

levando mesmo, à morte.  

Na Figura 4.10 (A7) está exposta a classificação dos respondentes quanto à 

compreensão de informações de como reclamar do fabricante. 
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Figura 4.10 (A7) A clareza da informação sobre como reclamar do fabricante (Pesquisa 

de campo, julho/2011). 

Percebe-se, ao observar a Figura 4-10 (A7), que 26,26% tem muita dificuldade em 

encontrar a informação que oportuniza ao consumidor reclamar do fabricante. Os outros 

25,42% dizem que a informação apresentada no rótulo ajuda à compreensão de como 

reclamar, mas, não com a precisão devida. Enquanto 48,32% acham que compreendem 

com facilidade a informação apresentada. 

A Figura 4.11 (A8) apresenta a classificação dos respondentes quanto à compreensão 

de o produto ser aprovado pelo governo. 

 
Figura 4.11 (A8) A clareza da informação sobre a aprovação do produto pelo governo 

(Pesquisa de  campo, julho/2011). 

Verifica-se pelos dados da Figura 4-11 (A8) que mais de 44% dos respondentes 

consideram que a explicação contida na embalagem não ajuda ou não está clara quanto a 

essa informação. Logo, mais de 26% dos respondentes, não conseguem encontrar a 

informação que justifica a aprovação do produto pelo governo, em particular os do sexo 

masculino, quase 13%. Os outros, em torno de 47,50%, dizem que não compreendem 

plenamente a informação apresentada. Os demais, apenas 8,50%, afirmam compreender 

essa informação num conceito de muito bom a pleno, variando a nota de 9 a 10.  
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Na Figura 4.12 (A9) está exposta a classificação dos respondentes quanto à clareza na 

informação se há muitos conservantes (aditivos) no produto analisado. 

 
Figura 4.12 (A9) A clareza na informação se há muitos conservantes (aditivos) no 

produto analisado (Pesquisa de campo, julho/2011). 

No dicionário, Mini Aurélio Século XXI, aditivo é uma substância que se adiciona a 

uma solução para aumentar, diminuir ou eliminar determinada propriedade desta. 

Portanto, segundo as regulamentações da ANVISA, a apresentação da informação 

quanto à presença de conservantes (aditivos) no produto, é obrigatória. Os aditivos 

alimentares devem fazer parte da lista de ingredientes, sendo declarados depois destes. Esta 

lista deve constar de a função principal ou fundamento do aditivo no alimento e, seu nome 

completo ou seu número INS (Sistema Internacional de Numeração, Códex Alimentarius 

FAO/OMS), ou ambos. 

Assim, diante dos dados apresentados na Figura 4-12 (A9), verifica-se que há uma 

percentagem significativa de respondentes que não conseguem compreender sobre a 

informação se há muitos conservantes (aditivos) no produto. Cerca de 41,50% não 

conseguem compreender essa informação. Os outros, 41,50% numa escala de 5 a 8, não 

consideram a informação apresentada digna de clareza. O restante, apenas 17%, 

compreende com clareza essa informação, sendo um percentual maior de compreensão 

para as mulheres, mais de 11%.  

 

B – Sobre o texto e as palavras utilizadas  

Na Figura 4.13 (B1) é apresentada a classificação dos respondentes quanto à 

compreensão das palavras utilizadas para transmitir as informações sobre o produto. 
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Figura 4.13 (B1) A compreensão das palavras utilizadas para transmitir as 

informações do produto (Pesquisa de campo, julho/2011). 

A comunicação, como já se sabe, é fundamental não só na divulgação de um produto, 

mas também como agente ativo na criação de demandas. 

Assim, diante dos dados da Figura 4-13 (B1), observa-se que a linguagem utilizada 

nos textos contidos no rótulo analisado é satisfatória, pois quase praticamente 87% dos 

respondentes, variando a nota de 6 a 10, consideram as palavras utilizadas para transmitir 

as informações nesse rótulo de achocolatado suficientemente legíveis, claras, concisas e 

inteligíveis, embora com algumas restrições. 

A Figura 4.14 (B2) mostra a classificação dos respondentes quanto à compreensão no 

modo de dizer a mensagem apresentada no rótulo da embalagem. 

 
Figura 4.14 (B2) A compreensão da mensagem apresentada no rótulo da embalagem (Pesquisa 

de campo, julho / 2011). 

Conforme fundamentação teórica desta dissertação, os textos são produtos da 

atividade humana e, como tais, estão articulados às necessidades do homem, aos interesses 

e às condições de funcionamento das formações sociais no seio dos quais são produzidos. 

Assim a modalidade de linguagem deve ter sempre em conta o contexto e o público-alvo, 

como é o caso dos textos informativos dos rótulos de embalagens, cuja característica básica 
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é o caráter explicativo, primando pela objetividade, correção, clareza, concisão, harmonia e 

elegância. 

Neste caso, apresentado pelos dados da Figura 4-14 (B2), constata-se que, para mais 

de 90% dos respondentes, a forma de explicar a mensagem é, até certo ponto, 

compreensiva. Numa escala de valor oscilante entre 6 a 10. É possível, ainda, constatar um 

nível de compreensão mais acentuado para o gênero feminino, chegando a um percentual 

de aproximadamente, 50%. 

A Figura 4.15 (B3) apresenta a classificação dos respondentes quanto à compreensão 

dos caracteres dos tipos de letras utilizadas no rótulo da embalagem avaliada. 

 
Figura 4.15 (B3) A compreensão dos caracteres dos tipos de letras utilizadas para 

transmitir as informações sobre o produto (Pesquisa de campo, julho/2011). 

No momento de aplicação do questionário, a maioria dos respondentes comentava que 

os caracteres destacados nos tipos de letras eram simples, harmônicos e de fácil 

entendimento. 

Observando os dados colhidos pelo gráfico da Figura 4-15 (B3), comprova-se que, 

para mais de 76% dos respondentes há plena harmonia no destaque dos caracteres das 

letras usadas para transmitir as informações sobre o produto avaliado. Enquanto, quase 

20% dizem compreender os caracteres, mas com algumas restrições, numa escala de 3 a 7. 

Ante esse resultado, no geral, pode-se dizer que os respondentes acham o tipo de letra 

impresso no rótulo suficientemente bom para transmitir as informações necessárias sobre o 

produto. 

Esse resultado confirma, então, o que está exposto na pesquisa bibliográfica, capítulo 

2, item 2.10.3, quando Dul e Weerdmeester (2004); Neto (1999) afirmam que quanto mais 

simples for o desenho dos caracteres mais legível ele será. E, que a harmonia é identificada 
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pelo estilo das famílias de letras que se caracterizam pelas formas inicial e final de seus 

desenhos, ou seja, de seus caracteres. 

C – Sobre as letras e números utilizados 

A Figura 4.16 (C1) mostra a classificação dos entrevistados quanto à legibilidade do 

tamanho das letras utilizadas nas instruções verbais para transmitir as informações sobre o 

produto.  

 
Figura 4.16 (C1) A legibilidade do tamanho das letras nas instruções verbais em textos 

do rótulo analisado (Pesquisa de campo, julho/2011). 

Percebe-se através dos dados da Figura 4-16 (C1) que há uma variedade de respostas. 

Apenas 26,27% dos respondentes consideram que o tamanho das letras é adequado para 

conseguir ler.  Já, 41,52% acham que o tamanho das letras nas instruções verbais 

corresponde parcialmente ao princípio da boa legibilidade. Porém, 32,21%  dos 

respondentes dizem “não” ao tamanho das letras, ou seja, consideram inelegíveis as 

informações porque as letras são muito pequenas. Nesse caso, elas sugerem que aumente o 

tamanho das letras para que as instruções verbais sejam lidas e compreendidas totalmente. 

A Figura 4.17 (C2) mostra a classificação dos respondentes quanto à legibilidade do 

tamanho das letras da Tabela Nutricional do rótulo da embalagem avaliada. 

 
Figura 4.17 (C2) A legibilidade do tamanho das letras da Tabela Nutricional do 

rótulo da embalagem avaliada (Pesquisa de campo, julho/2011). 
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Averiguando os dados da Figura 4-17 (C2), constata-se que os respondentes, em torno 

de 52%, condenam o tamanho das letras da Tabela Nutricional, considerando-as 

inelegíveis. Perto de 39% dizem que é um tamanho de difícil leitura. E apenas, próximo de 

9% consideram o tamanho das letras legíveis, sem restrições.  

É mostrado na Figura 4.18 (C3) a classificação dos respondentes quanto à legibilidade 

do tamanho das letras dos ingredientes. 

 
Figura 4.18 (C3) A legibilidade do tamanho das letras dos ingredientes (Pesquisa de 

campo, julho/2011). 

Percebe-se na observação da Figura 4-18 (C3) que muitos dos respondentes estão 

completamente insatisfeitos com o tamanho das letras dos ingredientes. Pois, 27% 

condenam-no plenamente, inelegível. Outros 45% acham, também, que o tamanho 

dificulta, e muito, a leitura, numa variante de 4 a 7 na escala de valor. Entretanto, um 

percentual de 28% considera o tamanho das letras dos ingredientes legíveis, de fácil 

leitura.  

Esse resultado ratifica a didática de Iida (2005) mostrada no capítulo 2, item 2.10.1, 

quando ele ensina que o tamanho de letras, números e símbolos devem estar de acordo com 

a esperada distância entre o olho e a informação oferecida. Ou seja, a dimensão das letras 

varia em relação à distância de leitura, conforme Tabela 2-4. 

A Figura 4.19 (C4) apresenta a classificação dos respondentes quanto à legibilidade do 

tamanho dos números de data de validade. 
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Figura 4.19 (C4) A legibilidade do tamanho dos números da data de validade (Pesquisa 

de campo, julho/2011). 

No item 2.10.1, desta dissertação, através da Tabela 2-5, Iida recomenda que para uma 

boa legibilidade das letras e números quanto ao fator proporção, os cálculos são 

determinados em função da altura. 

Assim, observando a Figura 4-19 (C4), é fácil perceber que os respondentes estão mais 

satisfeitos com o tamanho dos números da data de validade do que com o tamanho das 

letras empregadas nos textos. Em torno de 32% dizem que o tamanho dos algarismos 

ajuda, muito bem, na leitura destes. Por volta de 52% consideram o tamanho dos números, 

razoavelmente legíveis. Já, 16% acham minúsculo o tamanho dos números da data de 

validade, dificultando, assim, a legibilidade deles. Vê-se, também, descrito no gráfico que 

desse percentual de reclamantes são 9% mulheres e 7% homens. 

D – Sobre as cores utilizadas. 

Figura 4.20 (D1) mostra a classificação das respondentes quanto à legibilidade das 

cores das letras no rótulo da embalagem avaliada. 

 
Figura 4.20 (D1) A clareza na legibilidade das cores das letras utilizadas no rótulo 

analisado. (Pesquisa de campo, julho/2011). 

Segundo Ivan Bystrina (IN: GUIMARAES, 2000), citado no item 2.10.1 desta 

dissertação, a cor é uma informação visual (linguagem não verbal). Entende-se, ainda, que 
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a legibilidade desempenhe papel decisivo na qualidade das mensagens visuais (qualidade 

ergonômica). Portanto, o conjunto dos elementos da mensagem visual, como tamanho, 

proporção e cores, viabiliza a interface usuário (consumidor) / produto.  

Neste caso, apresentado pelos dados da Figura 4-20 (D1), constata-se que, para quase 

61% dos respondentes, a legibilidade das cores das letras utilizadas no rótulo do produto 

analisado ajudam plenamente na leitura, ou seja, há fornecimento claro e preciso de 

informações visuais (qualidade ergonômica), quanto ao elemento cor, para um percentual 

de quase 32% na visão masculina e, 29% na percepção feminina. 

Apresenta-se na Figura 4.21 (D2), de forma gráfica, a classificação dos respondentes 

quanto à legibilidade de cores de fundo presente no rótulo do produto avaliado. 

 
Figura 4.21 (D2) A clareza na legibilidade das cores de fundo utilizadas no rótulo 

analisado. (Pesquisa de campo, julho/2011). 

De acordo com os resultados obtidos pelo gráfico da Figura 4-21 (D2), verifica-se que 

a maior parte dos respondentes, próximo de 78% considera o contraste entre a cor do fundo 

e a cor das letras das informações um fator que realmente satisfaz o acesso à leitura e 

compreensão dos dados sobre o produto. 

Conforme teorias apresentadas no capítulo 2, item 2.10.1 (legibilidade), a cor é uma 

informação visual compreendida na dimensão linguística como um dos elementos da 

sintaxe da linguagem visual, ou seja, um dos elementos de relação de sentido dos diversos 

códigos da comunicação humana; e, na dimensão ergonômica deve atender a determinados 

padrões básicos de qualidade quanto aos aspectos estéticos, estilo e design, fazendo uso 

coerente e compatível da imensa gama de cores existentes e das variadas combinações 

tonais. 

Fica evidente, portanto, nesse contexto apresentado, a importância do planejamento 

das cores nos rótulos das embalagens de produtos de consumo para que atenda plenamente 

aos requisitos informacionais.  
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 Figura 4.22 (D3) mostra a classificação dos respondentes quanto à legibilidade das cores 

utilizadas em termo de beleza no rótulo analisado.  

 
Figura 4.22 (D3) A clareza na legibilidade das cores utilizadas em termo de beleza no 

rótulo analisado. (Pesquisa de campo, julho/2011). 

Como já se sabe, a legibilidade desempenha papel decisivo na qualidade das 

mensagens visuais. E, visibilidade também é a propriedade de todos os sinais que podem 

ser facilmente perceptíveis ou visíveis, tais como as cores. 

Nesse contexto, verifica-se pelo gráfico da Figura 4-22 (D3) que quase 87% dos 

respondentes consideram os sinais de informação visual, isto é, as cores utilizadas em 

termo de beleza facilmente perceptíveis, harmônicas, belas, numa nota variando de 8 a 10 

na escala de valor para 48% das mulheres e 39% dos homens. 

E – Sobre as imagens e figuras  utilizadas 

A Figura 4.23 (E1) apresenta, de forma gráfica, a classificação dos respondentes 

quanto à compreensão de símbolos, figuras ou imagens utilizadas no rótulo da embalagem. 

 
Figura 4.23 (E1) A compreensão de símbolos, figuras e imagens utilizadas como 

linguagem visual (não verbal) no rótulo analisado (Pesquisa de campo, julho/2011). 

Os dados da Figura 4-23 (E1) mostram que, praticamente, 84% dos respondentes 

afirmam compreender plenamente a linguagem de símbolos, figuras e imagens empregadas 

nos rótulos do produto avaliado.  
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A Figura 4.24 (E2) apresenta a classificação dos respondentes quanto à contribuição 

das figuras para a beleza (design) da embalagem analisada.  

 
Figura 4.24 (E2) O grau de contribuição das figuras para o design da embalagem de 

achocolatado em pó avaliada (Pesquisa de campo, julho/2011). 

Na pesquisa bibliográfica, desta dissertação, o professor Mestriner na citação XX, 

ensina que o design de embalagem é uma atividade complexa que envolve além do design 

e da comunicação visual, o marketing, o comportamento do consumidor e o conhecimento 

da indústria e da cadeia de distribuição dos produtos.  

Considerando esse contexto, percebe-se no resultado dos dados obtidos pelo gráfico da 

Figura 4-24 (E2) o comportamento do consumidor quanto ao grau de contribuição das 

figuras para o design da embalagem avaliada. Para, aproximadamente 56% dos 

respondentes, as figuras e imagens deixam o design plenamente atrativo. Já para uns 42% o 

design não é tão atraente. Enquanto o restante, um percentual mínimo de menos 2% dos 

respondentes consumidores acha que o design da embalagem não tem nenhuma atração. 

4.3 Análise de Cruzamentos dos dados 

Em se considerando a análise descritiva, partiu-se para a análise de cruzamentos 

objetivando averiguar a existência de discrepâncias significativas e também as 

similaridades entre as variáveis consideradas como faixa etária, escolaridade e sexo. 

Releva-se que nessa análise de cruzamento, a escala de valor „8 a 10‟ (Ajudam muito) 

é considerada como facilidade plena de compreensão das informações e, a escala de „3 a 7‟ 

como compreensão razoável das informações; enquanto a escala de „1 a 2‟  (Não ajudam) é 

apresentada como dificuldade de entendimento. O valor 1 na escala é o pior e, o 10 é o 

melhor.  
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4.3.1 Análise de Cruzamento com Variável do Grupo Segundo a Faixa Etária e Sexo 

As Figuras, em forma de gráficos, A1 a E2 expostas no Apêndice III, desta 

dissertação, apresentam a distribuição de opiniões dos respondentes segundo a faixa etária 

e sexo relativas aos mesmos critérios gerais apresentados no item 4.2.2. 

A partir da análise segundo a faixa etária, levando em conta a avaliação dos 

respondentes sobre as informações no rótulo do produto, percebeu-se, em linhas gerais, 

que não houve quase variabilidade de opinião entre as diversas faixas. Convém ressaltar 

que a média geral ficou registrada entre 5 e 8. A média maior ficou para a faixa de 15 a19 

anos (8,2) e, a menor para os respondentes de 60 a 64 anos (5,4). Destarte, as duas 

primeiras faixas etárias de 15 a 24 anos, a quinta de 35 a 39 anos e a nona faixa etária de 

55 a 59 anos, têm perfeita clareza de „o que é o produto‟, numa média de 9,16; enquanto as 

outras seis faixas consideram essa explicação não muito clara, compreendendo-a 

parcialmente, com média 7,87. Ainda, as seis primeiras faixas etárias de 15 a 44 anos e a 

penúltima de 55 a 59, numa média de 8,70, têm plena clareza de como o produto é usado; 

já para as faixas etárias a partir de 45 a 54 anos e, a última de 60 a 64 anos, variando a nota 

medial (homens x mulheres) entre 4 e 6, acham essa explicação um pouco obscura, dando 

uma compreensão razoável às informações. Ademais, ainda explorando os gráficos A1 e 

A2, vê-se uma similaridade de notas quanto às faixas etárias de 15 a 24; 35 a 39 e, de 55 a 

59, numa média em torno de 9, oscilando a nota entre 8 e 9 para ambos os sexos. Embora 

haja essa aproximação de notas, no geral, as mulheres, numa visão mais aguçada, 

conceituam as informações apresentadas na embalagem do produto analisado nesses dois 

itens com notas mais elevadas que os homens. O que pode ser comprovado comparando 

esse resultado com o exposto em termos percentuais de forma gráfica no item 4.2.2 desta 

dissertação, nas figuras 4.4 (A1) e 4.5 (A2). 

As faixas etárias de 15 a 29; 40 a 44 e, de 55 a 59, correspondendo a uma média geral 

de (8,35), sendo parcialmente (8,24) para as mulheres e, (8,46) para os homens, 

compreendem satisfatoriamente as informações na tabela nutricional sobre os benefícios do 

produto para a saúde dos consumidores (A3). No entanto quase todas as faixas etárias, não 

conseguem encontrar no rótulo, as explicações sobre os riscos de consumir o produto em 

excesso (A4). Em média, quase cinco faixas etárias têm total dificuldade em encontrar as 

datas de fabricação e de validade do produto no rótulo da embalagem avaliada (A5; A6). 

Ainda, oscilando entre cinco a oito faixas etárias, consideram quase que completamente 

obscura as informações que levam o consumidor a reclamar do fabricante (A7), a saber, se 
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o produto foi ou não aprovado pelo governo (A8) e, se há muitos conservantes (A9). 

Adentrando um pouco mais na leitura visual gráfica dos itens A8 e A9, constata-se que as 

mulheres respondentes entre 35 a 54 anos, embora com dificuldade, compreendem melhor 

essas informações em relação aos homens dessa mesma faixa etária; entretanto, os 

respondentes masculinos de 25 a 34 anos e, os de 55 a 64 mesmo considerando as 

informações obscuras, têm um discernimento mais acentuado que as mulheres. As faixas 

etárias de 35 a 44 anos dizem compreender muito bem as palavras utilizadas nos rótulos 

das embalagens do produto (B1). Em geral, todos os grupos etários, compreendem 

razoavelmente, numa média aproximada de (7,8), a forma de dizer a mensagem (B2) e, os 

caracteres das letras utilizadas nos textos do rótulo (B3). 

Agora, inclusas todas as faixas, observa-se que há uma insatisfação quase plena quanto 

à legibilidade na proporção e no tamanho das letras e dos números utilizados para 

transmitir as informações sobre o produto; sendo mais acentuada para as faixas de 45 a 49 

e 60 a 64 anos, que não conseguem ler a tabela nutricional e os ingredientes por conta do 

tamanho das letras, o que dificulta a compreensão das informações. No entanto todas as 

faixas consideram o contraste entre a cor do fundo e a cor da letra um fator plenamente 

harmônico que facilita a compreensão das informações. São também compreensivos para 

todos os respondentes os símbolos, figuras e imagens expostas no rótulo da embalagem. 

Finalmente, na opinião, quase unânime, dos respondentes, as figuras e imagens contribuem 

na beleza (design) da embalagem, tornando-o mais atrativo. O que não acontece com todos 

os respondentes de 50 a 54 anos que dizem não haver harmonia nesses itens, dificultando a 

compreensão das informações. Principalmente para os do sexo masculino, o design não é 

nada atrativo. O que atrapalha o marketing de venda do produto, deixando-o, quiçá, fora do 

campo mercadológico. 

Percebeu-se, em linhas gerais, que a dificuldade em encontrar as informações 

independe da faixa etária e, do sexo. À guisa de conclusão, os itens que devem ser levados 

em conta para melhorar de modo significativo os rótulos de achocolatados em pó são: a 

legibilidade na proporção e tamanho das letras e algarismos, o design da embalagem, a 

clareza sobre a data de validade e, finalmente, devem apresentar de forma mais precisa e 

em local visível a data de fabricação do produto. 
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4.3.2 Análise de Cruzamento com Variável do Grupo Segundo a Escolaridade 

As Figuras, em forma de gráficos, A1 a E2 expostas no Apêndice IV, apresentam a 

distribuição de opiniões dos respondentes segundo a escolaridade relativa aos mesmos 

critérios gerais apresentados no item 4.2.2. 

A partir da análise segundo a escolaridade, considerando a avaliação dos entrevistados 

sobre as informações nos rótulos do produto, percebeu-se que na maioria das questões 

houve variabilidade de opinião entre os respondentes que possuem o ensino fundamental 

incompleto e completo e os de ensino médio e superior. Convém ressaltar que há uma 

discrepância na quantidade de entrevistados nos diferentes níveis de escolaridade, sendo: 

dois (2) para o 1º nível, fundamental incompleto; dezesseis (16) para o 2º nível, 

fundamental completo; cinquenta e três (53) para o ensino médio e, quarenta e sete (47) 

para o grau superior; somando um total de cento e dezoito (118) respondentes, donde, 

sessenta e quatro (64) são do sexo feminino e, cinquenta e quatro (54) são masculinos. Para 

os respondentes de escolaridade fundamental incompleto, numa média de (4,25) acreditam 

que compreendem muito pouco o que é e como usar o produto, os outros níveis com 

médias de (8,66) e (8,43) consideram que há muita clareza na explicação de o que é o 

produto e como usá-lo. Esses três últimos níveis compreendem razoavelmente os 

benefícios do produto para a saúde, numa média de (7,6); enquanto os respondentes do 

fundamental incompleto dizem não entender quase nada dessa informação. A compreensão 

da informação quanto aos riscos de consumir o produto achocolatado em excesso deixa, no 

geral, os respondentes insatisfeitos, principalmente, os de fundamental incompleto que 

dizem não encontrar tal informação.  

Há uma aproximação na opinião dos consumidores entrevistados, com fundamental 

completo, médio e superior, quanto ao desconforto de encontrar a data de fabricação, data 

de validade e como reclamar do fabricante, com médias conceituais de (6,5); (6,7) e, (6,76) 

respectivamente. O grau de desconforto para esses níveis se intensifica pela dificuldade de 

compreender se o produto foi ou não aprovado pelo governo e qual a quantidade de 

substâncias aditivas (conservantes) aplicada ao produto, numa média geral de (5,41). 

Enquanto isso, os respondentes nivelados no fundamental incompleto, encontram-se 

plenamente insatisfeitos, pois consideram totalmente incompreensivas ou inexistentes as 

informações sobre as datas de fabricação e de validade do produto, a aprovação deste pelo 

governo e a intensidade de conservantes, ponderando numa média ínfima de (1,37). 
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Pode-se, ainda observar, nesta análise de cruzamento, que há um possível equilíbrio, 

entre todos os níveis, na compreensão das palavras presentes nos textos, na forma de dizer 

a mensagem e no tipo de letras utilizadas. Os respondentes consideram essas informações, 

em linhas gerais, razoavelmente compreensíveis, numa nota oscilante entre (3,0) e (8,9). 

Reportando-se, principalmente, aos respondentes de nível fundamental, quer seja completo 

ou não, consideram o tamanho das letras e números minúsculos, o que torna as 

informações, essenciais, inelegíveis, tais como a tabela nutricional e os ingredientes. 

Entretanto, todos os consumidores respondentes, encontram-se plenamente satisfeitos e 

confortáveis quanto à harmonia do contraste entre a cor do fundo da embalagem com as 

cores das letras. 

A compreensão de símbolos, figuras e imagens presentes no rótulo embelezando a 

embalagem é quase que total, uma vez que a nota média geral chega a (8,45). É importante 

ressaltar que os respondentes de ensino médio, são os mais satisfeitos com a contribuição 

das figuras para a beleza da embalagem, enquanto que os de ensino superior, numa visão 

mais crítica, não acham, assim, tão confortáveis, Cabe ainda, salientar que nestes níveis de 

educação encontram-se a maioria dos jovens respondentes, os quais estão muito satisfeitos 

com a beleza da embalagem, ou seja, o design. Confirmando, assim, a análise de 

cruzamento por faixa etária. 

Portanto, ante essa análise, percebe-se nitidamente que há uma compreensão 

generalizada das informações contidas no rótulo da embalagem de achocolatado em pó 

avaliado em todos os níveis de educação considerados. No entanto, há alguns itens 

informativos, nessa embalagem, que devem ser melhorados: otimizar o requisito 

ergonômico referente ao tamanho das letras nas instruções verbais; como reclamar do 

fabricante; a aprovação do produto pelo governo; a quantidade de conservantes; clareza 

para a data de validade e, mais uma vez, apresentar a data de fabricação do produto de 

forma destacada para que o consumidor possa apreciá-la. 

4.4  Síntese da Análise Estatística 

Hoje, em meio a um contexto de mudanças mercadológicas, tem-se uma 

industrialização que se desenvolve continuamente n um mercado competitivo. Diante desse 

contexto, as empresas devem se atrelar na tarefa de oferecer essas informações de forma 

rápida e acessível, identificando as características do produto no rótulo da embalagem e 

utilizando uma mensagem clara, com informações que descrevam os benefícios do 
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produto, influenciando, na sua escolha. Urge, assim, a necessidade de as empresas 

conhecerem os diferentes perfis de seus clientes para que aconteça uma comunicação, além 

de graficamente correta, limpa, concisa, atraente e, que a diferencie da concorrência. 

Portanto, esta pesquisa apresentou na análise descritiva a identificação de resultados 

em que, os entrevistados são homens e mulheres no total de 118, correspondendo a um 

percentual de 16,10% para cada uma das seguintes faixas etárias: 15 a 19 e, 20 a 24 anos; 

14,41% para a faixa etária de 25 a 29 anos; 11,02% para a faixa de 30 a 34 anos; 9,32% 

para as faixas etárias de 35 a 44 anos; 7,63% para os de 45 a 49 anos; 5,93% para os de 50 

a 59 anos; e, por fim, 4,24% para a última faixa etária de 60 a 64 anos. O nível de 

escolaridade varia de 1,69% (fundamental incompleto), 13,56% (fundamental completo), 

44,92% (2º grau – ensino médio) e 39,83% (ensino superior).   

Ainda, na análise descritiva, considerando a avaliação dos entrevistados, percebeu-se 

que em média, 61% têm perfeita clareza de o que é o produto e de como o produto é usado; 

cerca de 30% entende com clareza os benefícios que o produto oferece à saúde 

apresentados na tabela nutricional exposta no rótulo; em torno de 33% não compreendem 

os riscos de consumir o produto em excesso; 19,5% encontram facilmente a data de 

validade do produto, enquanto quase 40% têm grande dificuldade em encontrar a data de 

fabricação do produto;  por volta de 30% encontram, com moderação, a informação para 

reclamar do fabricante; quase 45% não tem a informação precisa de o produto ser aprovado 

pelo governo; em torno de 60% não compreendem a quantidade de conservantes aplicada 

no produto; quase 62%  compreendem com facilidade as palavras utilizadas nos textos 

informativos dos rótulos; 72% consideram a forma de explicar a mensagem satisfatória; 

72% consideram o tipo de letras adequado para fornecer as informações; quanto ao 

tamanho das letras quase 45% consideram-nas pequenas, dificultando a leitura; na faixa de 

quase 80% consideram as cores do rótulo da embalagem harmônicas; aproximadamente 

84% têm compreensão plena dos símbolos, figuras e imagens apresentadas nos rótulos; 

enquanto 74% acham que as figuras e imagens embelezam a embalagem.  

De posse desses resultados, buscou-se nos aspectos linguísticos e ergonômicos 

identificar os pontos de satisfação, ou seja, otimização e conforto; e insatisfação, isto é, 

desconforto dos consumidores em relação aos textos analisados.  

Ademais, numa análise mais detalhada dos gráficos, comprova-se que os respondentes 

entrevistados avaliaram a embalagem do produto pesquisado como razoavelmente 
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satisfatória, com uma média conceitual geral de 7,5. Donde, os itens considerados 

„gargalos‟ foram: A4 (5,9); A5 (6,4); A6 (6,8); A8 (5,8); A9 (5,2); C1 (5,6); C2 (5,2); C3 

(5,5). 

Assim, os itens que devem ser melhorados significativamente nas embalagens de 

achocolatados em pó são: a proporção e o tamanho das letras, a informação verbal sobre a 

quantidade de conservantes, apresentarem de modo mais claro a data de validade e 

informar a data de fabricação do produto com mais precisão e nitidez além de, esclarecer 

os riscos de consumi-lo em excesso 

Levando em conta os resultados da análise de cruzamento averigua-se que não há tão 

significativa variabilidade quando são levados em conta os resultados da análise descritiva.  

Ao considerar as faixas etárias dos entrevistados percebe-se, em linhas gerais, que a 

dificuldade em encontrar as informações independe da idade, porque, comumente, as 

opiniões se assemelham. Portanto, no geral, os itens que devem ser levados em conta para 

melhorar os rótulos de achocolatados em pó são os já citados anteriormente, devendo 

aplicar a otimização, ou seja, a qualidade ergonômica aos rótulos e às embalagens para 

levar as informações tanto a essas faixas etárias trabalhadas como a outras mais elevadas.  

Referindo-se à escolaridade, verificou-se que na maioria das questões houve 

variabilidade de opinião entre os entrevistados de menor escolaridade, no caso, ensino 

fundamental e os outros níveis médio e graduação, principalmente em relação à 

compreensão total e à parcial das informações contidas nos rótulos. As pessoas de ensino 

médio pensam compreender melhor as informações, enquanto as pessoas graduadas, com 

um olhar mais aguçado e crítico sobre o modo como as informações são apresentadas nos 

textos verbo-visuais dos rótulos, consideram-nos, na maioria das vezes, pouco 

compreensivos. O que evidencia, em particular, que os consumidores de achocolatados em 

pó estão muito bem informados e atentos, ao produto que estão consumindo. 

O resultado deste trabalho admitirá a inclusão de novos questionamentos na busca de 

aperfeiçoar a produção de rótulos de alimentos. Por exemplos: As informações estão 

condizentes com o perfil dos consumidores? Que cuidados os designers deve ter para 

deixar satisfeito o consumidor? Até que ponto os consumidores estão preparados para 

apreender as informações apresentadas nos rótulos das embalagens? O que se deve fazer 

para tornar a tabela de informações nutricionais plenamente comunicáveis para todos os 

tipos de consumidores? Qual deve ser o grau de interferência dos órgãos oficiais? 
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Indiscutivelmente, todas as respostas a essas perguntas serão de capital importância 

para a flexibilidade estratégica da comunicação a ser veiculada com o intuito de 

proporcionar um desempenho satisfatório e confortável das informações, além de 

considerar sobremaneira os impulsos tecnológicos e as mutações mercadológicas, em 

especial, no setor de alimentos, o que leva à incessante necessidade de que se dispõem as 

empresas em atender às exigências dos clientes/consumidores. 
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 Capítulo 5 

Conclusões e Recomendações  

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta uma síntese geral da Dissertação, embasada na pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, mostrando as conclusões e recomendações gerais do 

trabalho. 

O conteúdo deste capítulo é composto de cinco seções: conclusões da pesquisa 

bibliográfica; método da pesquisa; considerações finais; limitações do trabalho; direções da 

pesquisa e recomendações práticas  

5.1  Conclusões da Pesquisa Bibliográfica 

A literatura pesquisada para fundamentação teórica foi primordial para a elaboração 

das informações científicas essenciais e conhecimento das variáveis de análise sobre o 

tema em questão. Por meio de conceitos, argumentações e pesquisas, os autores citados 

tornaram incontestável o valor do produto embalagem como suporte para as informações 

que acompanham o produto, como ferramenta de marketing e como um excelente 

instrumento de comunicação, o que na grande maioria dos casos é a única forma de 

comunicação de que o produtor se dispõe para vender o produto, em fim, é na verdade um 

vendedor silencioso que se torna ao mesmo tempo expressão e atributo do produto. 

Dentre os aspectos principais, fundamentou-se a importância e a concepção adequada 

dos rótulos, salientando que estes devem conter textos que além de atender à legislação 

específica de cada categoria, devem conduzir informações claras e precisas ao consumidor. 

No dinamismo desse contexto, enfatizou-se o design de embalagem como fator 

decisivo no novo cenário competitivo agregando valor aos produtos ao adequá-los de 

forma eficiente às necessidades e expectativas do consumidor e definir seu posicionamento 
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correto no mercado. Enfatizou-se, ainda, o fato de o design ser uma poderosa ferramenta 

de marketing e um eficiente meio de comunicação. 

Vários estudiosos ressaltaram os aspectos linguísticos aplicados aos rótulos apontando 

aos projetistas de embalagens e rótulos estratégias de comunicação eficaz entre 

consumidor e produto através de condições de organicidade de produção e leitura de textos 

em rótulos de embalagens e, mais profundamente, por meio de princípios linguísticos 

textuais, constatando-se que os textos informativos, de maneira geral, devem ter coerência, 

coesão, clareza, concisão e objetividade, ou seja, precisão. 

Outro ponto de realce da pesquisa teórica foi a aplicação da ergonomia aos rótulos 

considerada como instrumento indispensável para o aperfeiçoamento dos dispositivos de 

fornecimento de informações nos rótulos de embalagem de consumo, contribuindo assim, 

para melhorar a eficiência, a confiabilidade e a qualidade dos produtos. 

É importante enfatizar, também, que a qualidade ergonômica dos rótulos relaciona-se, 

especificamente, ao fornecimento claro e preciso de informações visuais. Portanto, os 

autores advertem que alguns cuidados devem ser levados em conta na construção dessas 

informações, tais como: cautela quanto ao tipo e tamanho das letras e combinação 

harmônica das cores. É interessante observar que o processo competitivo do mundo 

moderno tem deixado os consumidores cada vez mais sofisticados, exigindo produtos 

diversificados, adaptados às suas necessidades, de boa qualidade e seguros, levando à 

produção de embalagens que atendam às exigências mercadológicas atuais. Para tanto é 

fundamental o atendimento aos requisitos ergonômicos informacionais, ferramenta 

estratégica que, além de agregar valor ao produto, pode facilitar a vida do 

usuário/consumidor, dando-lhe conforto, satisfação e segurança. 

Ainda se levou em consideração o entendimento de decisão de compra e 

principalmente a necessidade de se estabelecer uma comunicação eficaz, confortável entre 

o produto e o consumidor. 

5.2  Método da Pesquisa 

Objetivando investigar a clareza dos textos informativos contidos nos rótulos de 

embalagens de achocolatados em pó consumidos em Floriano-Piauí (achocolatado 

Claralate), desenvolveu-se como ferramenta de avaliação uma lista de verificação 

composta de questões fechadas. 
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Mediante a necessidade da pesquisa de campo foi determinada como população alvo a 

população da cidade de Floriano do Estado de Piauí, sendo o total de 39.196 pessoas, 

distribuídas em diferentes faixas etárias e diferentes gêneros. 

Considerando o erro amostral de 9%, foi obtido como amostra para a entrevista cento 

e dezoito consumidores de achocolatados em pó que adquirem o produto em dois 

supermercados da cidade de Floriano (São Jorge Supermercado e Super Quaresma). 

Constata-se, à guisa de conclusão, que o processo metodológico executado para essa 

avaliação produziu o efeito desejado, uma vez que, a partir da sua aplicação foi possível 

comprovar, sob o ponto de vista linguístico e ergonômico, as qualidades e deficiências dos 

textos informativos no rótulo analisado. 

Em se considerando os cuidados na coleta de dados, sua organização, a análise, a 

interpretação e a extração das conclusões, pode-se afirmar que os métodos aplicados para o 

alcance dos objetivos desta pesquisa foram satisfatórios. 

5.3  Considerações Finais 

Ao considerar a pesquisa bibliográfica realizada para a fundamentação teórica e a 

pesquisa de opinião colhida por meio de questionário aplicado aos consumidores de 

achocolatados em pó, adquiridos nos dois maiores supermercados da cidade de Floriano-

Pi, comprova-se que os resultados conquistados corresponderam aos objetivos desejados. 

Finalmente, para responder a pergunta levantada no capitulo 1 se os clientes 

compreendem com clareza as informações do rótulo de embalagem dos produtos? Buscou-

se quanto aos aspectos linguísticos e ergonômicos identificar os pontos de satisfação, ou 

seja, otimização e conforto e; insatisfação (desconforto) dos clientes consumidores em 

relação aos textos analisados. Para tanto, investigou-se o quão os textos verbais e não 

verbais empregados no rótulo pesquisado, „ajudam‟ ou „não ajudam‟ os clientes na 

compreensão das mensagens transmitidas por eles.  

Portanto, citam-se os resultados da pesquisa por dimensão do questionário conforme a 

seguinte análise: 

A - INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA EMBALAGEM 

As informações contidas na embalagem do produto, na visão dos clientes, são 

suficientes em parte. Pois, clareza das informações sobre data de fabricação, validade do 
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produto; riscos de consumo em excesso; certificação do produto (aprovação do produto 

pelo governo) e; informação sobre aditivos receberam avaliação de uma percentagem 

representativa de clientes (aproximado 30%) abaixo de 5 pontos. 

B – TEXTO E PALAVRAS UTILIZADAS 

Conforme ponto de vista dos clientes, a linguagem verbal empregada nos textos do 

rótulo analisado „ajuda muito‟, é de fácil compreensão, Pois, as palavras (signos 

linguísticos) empregadas nos textos fazem parte do contexto linguístico dos respondentes, 

flexibilizando a compreensão; a mensagem transmitida foi decodificada pelos clientes 

consumidores, houve por assim dizer, um „feedback‟ na comunicação (produtor – rótulo – 

consumidor) e; o formato adequado das letras usadas nos textos do rótulo favoreceu na 

legibilidade destes, recebendo avaliação significativa dos clientes (aproximado 80%)  na 

escala de valor (7 a 10 pontos). Isso mostra que os elementos linguísticos, coerência, 

coesão, concisão, correção, objetividade, clareza e elegância presentes nas mensagens 

informativas do rótulo analisado estão de acordo com os princípios fundamentais para uma 

comunicação eficaz e confortável entre o produto e o consumidor. 

C - LETRAS E NÚMEROS UTILIZADOS 

O tamanho das letras e dos números utilizados na embalagem do produto causou 

desconforto nos clientes, que o avaliaram como muito pequeno, dificultando a leitura, 

principalmente, da tabela nutricional e dos ingredientes, considerados inelegíveis por uma 

margem percentual dos clientes (aproximado 22%) abaixo de 3 pontos. Esse resultado, em 

relação aos principais aspectos ergonômicos, indica que o rótulo pesquisado deixa a 

desejar quanto à proporção e ao tamanho das letras usadas e quanto à informação visual 

determinada pelo campo de leitura, podendo consequentemente, inviabilizar a devida 

compreensão das informações. 

D – AS CORES UTILIZADAS 

A coloração das letras; contraste de fundo da embalagem e; as cores usadas em termos 

de beleza, na visão dos clientes, „ajudam muito‟ a melhorar a legibilidade das palavras 

usadas nos textos do rótulo, comunicando a personalidade do produto nas gôndolas dos 

supermercados e, recebem uma aceitabilidade percentual elevada daqueles (aproximado 

80%) acima de 8 pontos. Considera-se, destarte, que as cores usadas no design da 

embalagem pesquisada são harmônicas e equilibradas, além de instigar as percepções 

emocionais e visuais dos clientes na decisão da compra. 
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E – IMAGENS E FIGURAS UTILIZADAS 

Na visão opinativa, quase unânime, dos clientes, as figuras e imagens usadas na 

embalagem têm tudo a ver com o produto, são adequadas. Ademais, contribuem, e muito, 

na beleza da embalagem, recheando o design desta, de clareza e otimização, ou melhor, 

tornando-o comunicativo e ergonômico, recebendo uma pontuação avaliativa de 8 a 10 

pontos, com percentagem representativa de clientes (aproximado 80%). 

Diante desse contexto apresentado, colima-se acreditar na possibilidade de mudanças 

no mercado alimentício, à medida que o consumidor cada vez mais esclarecido procurar 

adquirir alimentos cujos rótulos atendam à demanda, fornecendo os dispositivos de 

informações dispostos de maneira planejada e peculiar. 

5.4  Limitações do Trabalho 

Alguns fatores de limitações desta pesquisa podem ser considerados. Um deles é o 

tempo disponível para a aplicação das entrevistas aos consumidores, bem como a 

dificuldade de pôr em boa harmonia o momento das compras do consumidor com as 

respostas ao questionário. Outra, a principal, refere-se ao tamanho da amostra utilizada, ao 

ver que há um número significativo de consumidores de achocolatados em pó, em 

Floriano, mas mesmo assim, para este estudo, a amostra foi de significação representativa. 

Portanto, esses fatores de limitações referenciados não excluem em nenhum momento 

a real importância ao estudo realizado, pelo contrário, constituem informações essenciais 

às empresas do setor e indicam sugestões de melhoria a serem executadas pelas empresas. 

5.5  Direções de Pesquisa e Recomendações 

Embasado no estudo realizado, sugere-se futuras pesquisas que possibilitem completar 

este estudo, contribuindo com a otimização no setor de rótulos de embalagens, tais como:  

 Aplicar esta ferramenta de avaliação não apenas para consumidores de 

achocolatados em pó, mas para consumidores de outros tipos de produtos; 

 Elaborar, como ferramenta metodológica, uma lista de verificação para absorver 

dados mais precisos quanto às reais necessidades do cliente/consumidor no que se refere 

aos textos informativos nos rótulos de embalagens. 
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 Levando em conta as sugestões e as recomendações indicadas pelos consumidores 

entrevistados e os resultados da pesquisa de campo, torna-se conveniente apontar os 

principais itens para a melhoria das informações contidas nos rótulos, que são: 

 Harmonizar a proporção das letras e algarismos; 

 Aumentar o tamanho das letras; 

 Tornar compreensiva a informação visual determinada pelos campos de leitura; 

 Colocar a data de validade em local destacado; 

 Informar a data de fabricação do produto. 
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Apêndice II:  

Amostra agrupada por sexo e faixa etária 

População segundo IBGE agrupada por sexo e faixa etária 

         IDADE          HOMENS        MULHERES            TOTAL 

     

  15   A   19  ANOS         2.744         2.915           5.659 

  20   A   24  ANOS         2.807         3.141           5.948 

  25   A   29  ANOS         2.603         2.752           5.355 

  30   A   34  ANOS         2.252         2.451           4.703 

  35   A   39  ANOS         1.893         2.055           3.948 

  40   A   44  ANOS         1.707         1.956           3.663 

  45   A   49  ANOS                 1.454         1.709           3.163 

  50   A   54  ANOS         1.221         1.499           2.720 

  55   A   59  ANOS            916         1.273           2.189 

  60   A   64  ANOS            801         1.047           1.848 

        TOTAL       18.398       20.798         39.196 

 

Determinação do número de entrevistados por sexo e faixa etária 

         IDADE          HOMENS        MULHERES            TOTAL  

  15    A   19  ANOS 9 10 19 

  20    A   24  ANOS 9 10 19 

  25    A   29  ANOS 8 9 17 

  30    A   34  ANOS 6 7 13 

  35    A   39  ANOS 5 6 11 

  40    A   44  ANOS 5 6 11 

  45    A   49  ANOS         4 5 9 

  50    A   54  ANOS 3 4 7 

  55    A   59  ANOS 3    4 7 

  60   A   64  ANOS 2 3 5 

        TOTAL                 54                 64                118 
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Apêndice III: 

Figuras dos Resultados do Cruzamento por Faixa Etária e Sexo 

 
 

 
 

A – SOBRE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA EMBALAGEM 
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B – SOBRE O TEXTO E AS PALAVRAS UTILIZADAS 
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C – SOBRE AS LETRAS E NÚMEROS UTILIZADOS 
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D – SOBRE AS CORES UTILIZADAS 
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E – SOBRE AS IMAGENS E FIGURAS UTILIZADAS 
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Apêndice IV: 

Figuras dos Resultados do Cruzamento por Escolaridade / Educação 

 

A – SOBRE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA EMBALAGEM 
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B – SOBRE O TEXTO E AS PALAVRAS UTILIZADAS 

 

 

 

 
 

C – SOBRE AS LETRAS E NÚMEROS UTILIZADOS 
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D – SOBRE AS CORES UTILIZADAS 
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E – SOBRE AS IMAGENS E FIGURAS UTILIZADAS 
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Anexos 

Anexo I: 

RESOLUÇÃO –RDC Nº 40, DE 21 DE MARÇO DE 2001 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 11 inciso IV do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto n.º 

3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o § 1º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela 

Portaria n.º 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 

2000, em reunião realizada em 20 de março de 2001, considerando a necessidade de 

constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando à 

saúde da população; considerando a prevalência de doenças nutricionais na população 

brasileira; considerando as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição; considerando a necessidade de estabelecer ações para orientar o consumo de 

alimentos com vistas a uma alimentação saudável; considerando a necessidade de 

padronizar a declaração de nutrientes para a Rotulagem Nutricional Obrigatória de 

Alimentos e Bebidas Embalados, adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, 

Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para ROTULAGEM NUTRICIONAL 

OBRIGATÓRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EMBALADOS, constante do anexo 

desta Resolução.  

Art. 2º As empresas têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 

publicação deste Regulamento para se adequarem ao mesmo.  

Art. 3º O descumprimento aos termos desta Resolução constitui infração sanitária sujeita 

aos dispositivos da Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis.  

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º Ficam revogadas a Portaria SVS/MS n.º 41, de 14 de janeiro de 1998, publicada no 

DOU de 21 de janeiro de 1998, a Resolução – RDC n.º 94, de 1º de novembro de 2000, 

publicada no DOU de 3 de novembro de 2001 e o item 7.3. da Portaria SVS/MS n.º 42, de 

14 de janeiro de 1998, publicada no DOU de 16 de janeiro de 1998. 

GONZALO VECINA NETO 

ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO PARA ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA 

DE ALIMENTOS E BEBIDAS EMBALADOS 

1. ALCANCE 

1.1. Objetivo  
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Padronizar a declaração de nutrientes na Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos 

e Bebidas Embalados.  

1.2. Âmbito de Aplicação  

O presente Regulamento Técnico se aplica à Rotulagem Nutricional Obrigatória dos 

Alimentos e Bebidas produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente e 

prontos para oferta ao consumidor, sem prejuízo das disposições estabelecidas na 

legislação de Rotulagem de Alimentos Embalados. 

Excluem-se deste Regulamento as águas minerais e as demais águas destinadas ao 

consumo humano, que por regulamentação própria permite a indicação no rótulo de suas 

características mínero-nutricionais e as bebidas alcoólicas.  

2. DEFINIÇÕES  

2.1. Rotulagem Nutricional: é toda descrição destinada a informar ao consumidor sobre as 

propriedades nutricionais de um alimento. A Rotulagem Nutricional compreende dois 

componentes: 

a) Declaração de Nutrientes; e 

b) Informação Nutricional Complementar.  

2.1.1. Declaração de Nutrientes: é a relação ou listagem ordenada dos nutrientes de um 

alimento.  

2.1.2. Informação Nutricional Complementar (declaração de propriedades nutricionais): é 

qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um produto possui propriedades 

nutricionais particulares, especialmente, mas não somente, em relação ao seu valor calórico 

e ao seu conteúdo de carboidratos, proteínas, gorduras e fibras alimentares, bem como seu 

conteúdo de vitaminas e minerais.  

Não se considera Informação Nutricional Complementar:  

a) a menção de substâncias na lista de ingredientes;  

b) a menção de nutrientes como parte obrigatória da rotulagem nutricional; e  

c) a declaração quantitativa ou qualitativa de alguns nutrientes ou ingredientes ou do valor 

calórico na rotulagem, quando exigida por legislação nacional, até que se elabore um 

regulamento técnico específico.  

2.2. Declaração Simplificada de Nutrientes: é a relação ou listagem ordenada de um grupo 

de nutrientes de um alimento, quando um número determinado de nutrientes aparece em 

quantidade insignificante no alimento.  

2.3. Nutriente: é qualquer substância química consumida normalmente como componente 

de um alimento, que:  

a) proporcione energia, e ou:  
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b) seja necessário para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde e da vida, e 

ou  

c) cuja carência faz com que se produza mudanças químicas ou fisiológicas características.  

2.4. Proteínas: compostos formados por aminoácidos.  

2.5. Gorduras: são todos os lipídeos, incluídos os fosfolipídeos.  

2.6. Gorduras saturadas: são os ácidos graxos sem duplas ligações.  

2.7. Gorduras monoinsaturadas: são os ácidos graxos com uma dupla ligação cis.  

2.8. Gorduras poliinsaturadas: são os ácidos graxos com duplas ligações cis-cis, separadas 

por radical metileno. 

2.9. Carboidratos: são todos os glicídeos metabolizados pelo ser humano, incluindo os 

polióis. 

2.10. Açúcares: são todos os monossacarídeos e dissacarídeos metabolizados pelo 

organismo humano. Não se incluem os polióis.  

2.11. Fibra alimentar: é qualquer material comestível que não seja hidrolisado pelas 

enzimas endógenas do trato digestivo humano, determinado segundo os métodos 

publicados pela AOAC em sua edição mais atual.  

3. PRINCÍPIOS GERAIS  

3.1. Declaração Obrigatória de Valor Calórico, Nutrientes e Componentes 

3.1.1. Na declaração obrigatória de valor calórico, nutrientes e componentes é obrigatório 

constar as informações quantitativas na seguinte ordem:  

3.1.1.1. Valor Calórico  

3.1.1.2. Os seguintes nutrientes e componentes:  

 Carboidratos 

Proteínas 

Gorduras totais 

Gorduras saturadas  

Colesterol  

Fibra alimentar 

Cálcio  

Ferro  

Sódio  

 

3.1.1.3. A quantidade de qualquer outro nutriente que se considere importante para manter 

um bom estado nutricional, segundo exigência de regulamentos técnicos específicos.  

3.1.1.4. A quantidade de qualquer outro nutriente sobre o qual se faça uma declaração de 

propriedades.  

3.1.2. Opcionalmente, podem ser declarados outros nutrientes ou componentes. A 
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declaração de vitaminas e minerais deve atender o item 3.1.5.  

3.1.3. Quando for utilizada a Informação Nutricional Complementar com relação à 

quantidade ou o tipo de carboidrato, deve ser declarada a quantidade total de açúcares, 

além do previsto no item 3.1.1. Podem ser indicadas também as quantidades de amido e ou 

outros constituintes dos carboidratos.  

3.1.4. Quando for utilizada a Informação Nutricional Complementar com relação à 

quantidade ou tipo de ácidos graxos, devem ser indicadas as quantidades de gorduras 

(ácidos graxos) monoinsaturados e poliinsaturados, em conformidade com o estabelecido 

no item 4.12. 

3.1.5. Além da declaração obrigatória indicada no item 3.1.1, somente são declaradas as 

vitaminas e os minerais que constam no Regulamento Técnico específico sobre Ingestão 

Diária Recomendada (IDR), quando estes nutrientes se encontrarem presentes em pelo 

menos 5% da IDR, por porção.  

3.1.6. Nos regulamentos técnicos específicos que exijam a declaração do teor de lipídeos e 

ou hidratos de carbono, a mudança de terminologia para gorduras e carboidratos pode ser 

feita gradativamente. 

3.2. Cálculos  

3.2.1. Cálculo de Valor Calórico  

O valor calórico a ser declarado deve ser calculado utilizando-se os seguintes fatores de 

conversão:  

Carboidratos (exceto polióis)  4,0 kcal /g 

Proteínas 4,0 kcal /g 

Gorduras  9,0 kcal /g 

Álcool (etanol)  7,0 kcal /g 

Ácidos orgânicos 3,0 kcal /g 

Polióis  2,4 kcal /g 

Polidextrose  1,0 kcal /g 

 

Podem ser usados fatores adequados para outros itens, não previstos acima, que serão 

indicados em regulamento técnico específico.  

3.2.2. Cálculo de Nutrientes  

3.2.2.1. Carboidratos 

É calculado como a diferença entre 100 e a soma do conteúdo de proteínas, gorduras, fibra 

alimentar, umidade e cinzas.  

3.2.2.2. Proteínas  

A quantidade de proteínas indicada deve ser calculada utilizando a seguinte fórmula:  

Proteína = conteúdo total de nitrogênio (KJELDAHL) x fator correspondente, segundo o 

tipo de alimento. Serão utilizados os seguintes fatores:  

5,75 – proteínas vegetais  
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6,25 – proteínas da carne ou misturas de proteínas  

6,38 – proteínas lácteas  

Pode ser usado um fator diferente quando indicado em um regulamento técnico específico.  

4. DECLARAÇÃO DO VALOR CALÓRICO, NUTRIENTES E COMPONENTES 

4.1. A declaração no rótulo do valor calórico, do conteúdo de nutrientes e componentes 

deve ser feita em forma numérica. Esta informação nutricional deve ser declarada também 

em % dos Valores Diários. Para estabelecimento dos Valores Diários foram utilizados os 

Valores Diários de Referência (VDRs) com base na Ingestão Diária Recomendada (IDR), 

conforme o caso, utilizando a padronização apresentada no item 4.2.  

4.2. Para fins de apresentação da informação nutricional em percentuais de Valores Diários 

, os seguintes Valores Diários de Referência são estabelecidos, com base numa dieta de 

2.500 calorias: 

Carboidratos – 375 gramas  

Gorduras Totais – 80 gramas 

Gorduras Saturadas – 25 gramas 

Colesterol – 300 miligramas 

Fibra alimentar – 30 gramas 

Sódio – 2.400 miligramas 

No caso de proteínas, vitaminas e minerais devem ser utilizados os valores das Tabelas 

anexas ao Regulamento Técnico específico sobre Ingestão Diária Recomendada. 

4.3. As unidades que devem ser utilizadas para se declarar valor calórico, nutrientes e 

componentes são as seguintes:  

Valor Calórico  Kcal 
Carboidratos gramas (g) 

Proteínas gramas (g) 

Gorduras Totais gramas (g) 

Gorduras Saturadas gramas (g) 

Colesterol  miligramas (mg) 

Fibra alimentar  gramas (g) 

Cálcio miligramas (mg) 

Ferro miligramas (mg) 

Sódio  miligramas (mg) 

Vitaminas  miligramas (mg) ou microgramas (mcg) 

Minerais  miligramas (mg) ou microgramas (mcg) 

 

4.4. Obrigatoriamente a informação nutricional (declaração do conteúdo do valor calórico, 

de fibras alimentares e de nutrientes no rótulo) deve ser expressa por porção e por 

percentual (%) dos Valores Diários. Adicionalmente, as informações nutricionais podem 

ser expressas por 100 gramas ou 100 mililitros.  

4.5. As porções a serem adotadas são aquelas estabelecidas no Regulamento Técnico 
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específico de Valores de Referência para Porções de Alimentos e Bebidas Embalados para 

Fins de Rotulagem Nutricional. 

4.6. O Ministério da Saúde pode estabelecer, em Regulamento Técnico específico, os 

critérios de classificação dos alimentos segundo seu teor de gordura.  

4.7. As quantidades mencionadas devem ser correspondentes ao alimento na forma como 

está exposto à venda. Complementarmente, pode-se também, informar a respeito do 

alimento preparado, sempre que se indiquem as instruções específicas de preparo, 

suficientemente detalhadas e a informação se referir ao alimento pronto para o consumo.  

4.8. Quando o Regulamento Técnico específico do alimento exigir a declaração de 

nutrientes em 100g ou 100 ml no produto exposto à venda e ou no produto pronto para 

consumo, esta deve ser apresentada por porção, sem prejuízo do estabelecido no item 4.4. 

Exclui-se da declaração por porção os alimentos para nutrição enteral. 

4.9. As embalagens de até 80 cm2 de área total disponível para rotulagem estão 

dispensadas da obrigatoriedade da informação nutricional. O rótulo deve conter uma 

chamada impressa “PARA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: _______ ”, especificando o 

número de telefone ou endereço completo da empresa completando a frase. Em ambos os 

casos pode ser informado também o endereço eletrônico da empresa. Esta dispensa não se 

aplica quando for declarada informação nutricional complementar ou quando a rotulagem 

nutricional for exigida em regulamento técnico específico. 

4.10. A Declaração Simplificada de Nutrientes pode ser utilizada quando o alimento 

apresentar quantidades insignificantes, segundo a Tabela 1A "Arredondamento de 

Nutrientes", de pelo menos 5 dos seguintes itens: Valor Calórico, Carboidratos, Proteínas, 

Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Colesterol, Fibra Alimentar, Cálcio, Ferro, Sódio. A 

declaração de Valor Calórico, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais e Sódio é 

obrigatória independente da quantidade destes nutrientes ser insignificante. 

4.11. Na Declaração Simplificada de Nutrientes deve constar a informação nutricional 

referente à Gorduras Saturadas e Colesterol, quando a gordura for responsável por 30% ou 

mais do Valor Calórico do alimento. 

4.12. Sempre que se declarar a quantidade e ou o tipo de gorduras (ácidos graxos), esta 

declaração será seguida imediatamente ao conteúdo total de gorduras, da seguinte maneira:  

gorduras totais g, dos quais:  

saturadas G 

monoinsaturadas G 

poliinsaturadas G 

colesterol Mg 

 

4.13. Sempre que se declarar o conteúdo de açúcares e ou polióis e ou amido e ou 

polidextroses e ou outros carboidratos, esta declaração é seguida imediatamente ao 

conteúdo de carboidratos, da seguinte maneira: 

 

carboidratos  g, dos quais:  

açúcares G 

Polióis G 
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Amido G 

polidextroses G 

outros carboidratos G 

 

A declaração "outros carboidratos” refere-se a qualquer outro carboidrato, o qual deve ser 

claramente identificado.  

4.14. Os valores de nutrientes e componentes declarados devem obedecer os parâmetros de 

arredondamento estabelecidos na Tabela 1 deste regulamento. Esta regra não se aplica aos 

adoçantes dietéticos. 

4.15. Os valores diários devem ser declarados com números inteiros, arredondando-se as 

casas decimais da seguinte forma: de um a cinco para zero e acima de cinco para o numeral 

inteiro seguinte. 

5. OBTENÇÃO DE DADOS 

5.1. Os valores constantes na informação nutricional, de responsabilidade da empresa, 

podem ser obtidos por meio de:  

5.1.1. Valores médios de dados especificamente obtidos de análises físico-químicas de 

amostras representativas do produto a ser rotulado.  

5.1.2. Tabelas de Composição de Alimentos e Banco de Dados de Composição de 

Alimentos nacionais. Na ausência dos dados em tabelas e em bancos de dados nacionais de 

composição de alimentos, podem ser utilizadas as tabelas e bancos de dados internacionais. 

5.2. É permitida a tolerância de até 20% para mais ou para menos, nos valores constantes 

na informação nutricional declarada no rótulo. 

5.2.1. Para os nutrientes cujo percentual de variabilidade, em função da espécie e do tipo 

de manejo agrícola, seja superior a tolerância estabelecida no item 5.2. é permitida à 

empresa informar o percentual de variação, abaixo da tabela de informação nutricional. 

5.2.2. No caso do item 5.2.1. a empresa deve manter à disposição os estudos que 

justifiquem o percentual de variabilidade do(s) nutriente(s) informado(s) no rótulo. 

6. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR 

6.1. A Informação Nutricional Complementar deve ter por objetivo facilitar a compreensão 

do consumidor quanto ao valor nutritivo do alimento e ajudá-lo a interpretar a declaração 

sobre o nutriente. 

6.2. A Informação Nutricional Complementar somente pode ser usada quando for 

estabelecida por regulamento técnico específico. 

6.3. O uso da Informação Nutricional Complementar na rotulagem dos alimentos e bebidas 

embalados é facultativa e não deve substituir, mas sim ser adicional à declaração de 

nutrientes. 

7. APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
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7.1. A informação nutricional deve ser apresentada em um mesmo local, estruturada em 

forma de tabela (quadro em formato vertical ou horizontal conforme o tamanho do rótulo) 

e, se o espaço não for suficiente pode ser utilizada a forma linear, conforme modelo em 

anexo. 

7.2. A informação deve ser em lugar visível, com caracteres legíveis e indeléveis.  

7.3. A informação nutricional deve ser apresentada na seguinte disposição e destaque: 

a) A expressão “Informação Nutricional” deve estar escrita em negrito e tamanho de fonte 

maior do que as das demais informações constantes na tabela. 

b) A expressão “Porção de____ ”, deve estar escrita abaixo da expressão “Informação 

Nutricional” no mesmo tamanho de fonte das demais informações contidas na tabela.  

c) Caso o fabricante informe a medida caseira correspondente a porção estabelecida para o 

alimento, esta deve estar escrita entre parênteses ao lado do valor indicado para porção.  

d) A expressão “ Valor Calórico” deve estar escrita no mesmo tamanho de fonte das 

demais informações contidas na tabela. O valor calórico, expresso em kcal, deve ser 

informado ao lado. 

e) As expressões: “Carboidratos”, “Proteínas” e “Gorduras Totais“, devem estar escritas no 

mesmo tamanho de fonte das demais informações contidas na tabela. As quantidades de 

carboidratos, proteínas e gorduras totais, expressas em gramas (g), devem ser informadas 

ao lado. 

f) A expressão “Gorduras Saturadas” deve estar escrita no mesmo tamanho de fonte das 

demais informações contidas na tabela. A quantidade de gordura saturada, expressa em 

gramas (g), deve ser informada ao lado. 

g) As expressões “Saturadas”, “Monoinsaturadas”, “Poliinsaturadas”, sempre que forem 

declaradas, devem estar dispostas, uma abaixo da outra, devendo estar escritas no mesmo 

tamanho de fonte das demais informações contidas na tabela. A quantidade , expressa em 

gramas (g), deve ser informada ao lado. 

h) A expressão “Colesterol” deve estar escrita no mesmo tamanho de fonte das demais 

informações contidas na tabela. A quantidade de colesterol, expressa em miligramas (mg), 

deve ser informada ao lado. 

i) As expressões “Açúcares”, “Polióis”, “Amido”, “Polidextroses” e outros carboidratos , 

sempre que declaradas, devem estar dispostas, logo abaixo da expressão “Carboidrato” 

uma abaixo da outra, devendo estar escritas no mesmo tamanho de fonte das demais 

informações contidas na tabela. A quantidade, expressa em gramas (g), deve ser informada 

ao lado. 

j) A expressão “Fibra alimentar” deve estar escrita no mesmo tamanho de fonte das demais 

informações contidas na tabela. A quantidade de fibra alimentar, expressa em gramas (g), 

deve ser informada ao lado. 

k) A expressão “Cálcio” deve estar no mesmo tamanho de fonte das demais informações 

contidas na tabela. A quantidade de cálcio, expressa em miligramas (mg) ou microgramas 
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(mcg), deve ser informada ao lado. 

l) A expressão “Ferro” deve estar escrita no mesmo tamanho de fonte das demais 

informações contidas na tabela. A quantidade de ferro, expressa em miligramas (mg) ou 

microgramas (mcg), deve ser informada ao lado, no mesmo tamanho de fonte das demais 

informações contidas no painel. 

m) A expressão “Sódio” deve estar escrita no mesmo tamanho de fonte das demais 

informações contidas na tabela. A quantidade de sódio, expressa em miligramas (mg), deve 

ser informada ao lado. 

7.4. Os percentuais dos Valores Diários devem estar dispostos ao lado direito das 

quantidades indicadas para valor calórico, nutrientes e componentes. 

7.5. As expressões devem estar dispostas em sequência e separadas por linhas, conforme 

Modelo anexo deste Regulamento. 

7.6. Os demais nutrientes ou componentes declarados devem seguir a mesma disposição da 

Informação Nutricional Obrigatória. 
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9. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

9.1. As pequenas e micro empresas podem utilizar-se dos Laboratórios Oficiais de Saúde 

Pública para a realização de determinações analíticas complementares para alimentos cujos 

nutrientes não estejam disponíveis em Tabelas ou Banco de Dados de Composição de 

Alimentos, ficando isentas do pagamento das taxas correspondentes aos serviços 

realizados. 
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TABELA 1 - ARREDONDAMENTO DE NUTRIENTES 

A) DECLARAÇÃO DA ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA 

Valor calórico/ 
Nutrientes/ 
Componentes    

Unidade Arredondamento (**) Quantidade Insignificante 

Valor Calórico      kcal Menor que 5 kcal – expressar 
como zeroMaior ou igual a 5 
kcal – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 5 
kcalMaior que 50 kcal – 
arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 10 kcal. 

    Menor que 5 kcal 

Carboidratos g Menor que 0,5 g – expressar 
como zeroMenor que 1,0 g 
expressar como:Contém 
menos que 1,0 g ou menor 
que 1,0 gMaior ou igual a 1,0 g 
– arredondar para o mais 
próximo de 1,0 g 

    Menor que 0,5 g 

Proteínas g Menor que 0,5 g – expressar 
como zeroMenor que 1,0 g 
expressar como:Contém 
menos que 1,0 g ou menor 
que 1,0 gMaior  ou igual a 1,0 
g – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 1,0 g 

    Menor que 0,5 g 

Gorduras Totais g Menor que 0,5 g – expressar 
como zeroMenor que 5,0 g – 
arredondar para o mais 

    Menor que 0,5 g 
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próximo múltiplo de 0,5 gMaior 
ou igual a 5,0 g – arredondar 
para o mais próximo múltiplo 
de 1,0g 

Gorduras Saturadas g Menor que 0,5 g – expressar 
como zeroMenor que 5,0 g – 
arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 0,5 gMaior 
ou igual a 5,0 g – arredondar 
para o mais próximo múltiplo 
de 1,0g 

  Menor que 0,5 g 

Colesterol mg Menor que 2,0 mg – expressar 
como zero2 a 5 mg – 
expressar como menor que 5 
mgMaior que 5,0 mg – 
arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 5 mg    

  Menor que 2,0 mg 

Fibras Alimentares    g Menor que 0,5 g – expressar 
como zeroMenor que 1,0 g 
expressar como:Contém 
menos que 1,0 g ou menor 
que 1,0 gMaior ou igual a 1,0 g 
– arredondar para o mais 
próximo de 1,0 g 

  Menor que 0,5 g 

Sódio mg Menor que  25 mg – expressar 
como zeroDe 25 a 140 mg – 
arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 5 mgMaior 
que 140 mg – arredondar para 
o mais próximo múltiplo de 10 
mg 

  Menor que 25mg 

Cálcio  mg Menor que 08 mg expressar 
como quantidade não 
significativa  

Menor que 08 mg 

Ferro mg Menor que 0,14 mg expressar 
como quantidade não 
significativa 

Menor que 0,14 mg 

  

(**) Exemplo de arredondamento (para o mais próximo múltiplo de 1 g): 

de 2,01 até 2,49 g – arredondar para o valor inferior correspondente (2,0g) 

de 2, 50 g até 2,99 g – arredondar para o valor superior correspondente (3,0g) 

B)  DECLARAÇÃO DA ROTULAGEM NUTRICIONAL OPCIONAL  

Nutrientes/Porção Unidade Arredondamento (**) Quantidade 
Insignificante 

Calorias 
provenientes de 
gorduras 

kcal Menor que 5 kcal - expressar como zero  
Maior ou igual 50 kcal – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 5 kcal  
Maior que 50 kcal – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 10 kcal 

Menor que 5 kcal 

Calorias 
provenientes de 
gorduras 
saturadas 

kcal Menor que 5 kcal – expressar como zero  
Maior ou igual 50 kcal – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 5 kcal  
Maior que 50 kcal – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 10 kcal 

Menor que 5 kcal 

Gordura g Menor que 0,5 g – expressar como zero  Menor que 0,5 g 
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Monoinsaturadas 
e Poliinsaturadas 

Menor que 5 g – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 0,5 g  
Menor ou igual 5 g – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 1 g 

Potássio mg Menor que 5 mg – expressar como zero  
Entre 5 a 140 mg – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 5 mg  
Maior que 140 mg – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 10 mg 

Menor que 5 mg 

Açúcares g Menor que 0,5 g – expressar como zero  
Menor que 1 g – expressar como: 
Contém menos que 1 g ou menor que 1 g  
Menor ou igual 1 g – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 1g 

Menor que 0,5 g 

Álcool de açúcar 
(Polióis) 

g Menor que 0,5 g – expressar como zero  
Menor que 1 g – expressar como: 
contém menos que 1 g ou menor que 1 g  
 
menor ou igual 1 g – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 1g 

Menor que 0,5 g 

Outros 
carboidratos 

g Menor que 0,5 g – expressar como zero  
Menor que 1 g – expressar como: 
contém menos que 1 g ou menor que 1 g  
menor ou igual 1 g – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 1g 

Menor que 0,5 g 

Fibras Solúveis e 
Insolúveis 

 g Menor que 0,5 g – expressar como zero  
Menor que 1 g – expressar como:  
contém menos que 1 g ou menor que 1 g  
Menor ou igual 1 g – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 1g 

Menor que 0,5 g 

Vitaminas e 
Minerais 

mg ou 
mcg 

Menor que 5% da IDR – expressar como :  
a) Zero 
b) colocar asterisco com obs.: Contém menos 
que 5 % da IDR dos seguintes nutrientes ......  
c) Para Vitaminas A,C, cálcio e ferro: colocar 
"Fonte não significativa de ....Listar as vitaminas 
e minerais"(***) 
menor ou igual 10 % IDR – arredondar para o 
mais próximo múltiplo de 2 % 
Entre 10 % e 50 % IDR – arredondar para o 
mais próximo múltiplo de 5 %  
Maior que 50 % IDR – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 10 % 

Menor que 5 % IDR 

Beta-caroteno % Vit. A Menor ou igual 10 % Vit. A – arredondar 

para o mais próximo múltiplo de 5 %  
Entre 10 % e 50 % de Vit. A – arredondar para o 
mais próximo múltiplo de 5 %  
Maior 50 % de Vit. A – arredondar para o mais 
próximo múltiplo de 10 % 

Menor que 5 % IDR 

(**) Para outras vitaminas e minerais, que não cálcio, ferro e sódio, declarar como obrigatório se 
forem adicionadas como nutrientes, suplemento ou se for feita alguma alegação de propriedade. 
 MODELO DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

A) Modelo Vertical 

INFORMAÇÃO  NUTRICIONAL  Porção de ___ g/ml (medida caseira)(1) 

Quantidade por porção    

  Valor Calórico    Kcal % VD (*) 
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Carboidratos                                        G    

Proteínas  G    

Gorduras Totais  G    

Gorduras Saturadas G    

Colesterol  Mg    

Fibra Alimentar  G    

Cálcio  mg ou mcg    

Ferro  mg ou mcg    

Sódio  Mg    

Outros Minerais (1)     mg ou mcg    

Vitaminas (1)                mg ou mcg    

 
* Valores Diários de referência com base    em uma dieta de 2.500 calorias. 
(1)quando for declarado 

B) Modelo Horizontal 

 Quantidade/porção % VD (*) Quantidade/porção % VD (*) 

INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL 

Porção de ___ g/ml 

(medida caseira) (1) 

Valor Calórico    ...... 
kcal 

 Colesterol       mg  

Carboidratos        .......g  Fibra Alimentar    g  

Proteínas              .......g  Cálcio       mg ou mcg  

Gorduras Totais  ....... g  Ferro         mg ou mcg  

Gorduras Saturadas  
mg 

 Sódio         mg  

Outros Minerais (1)  Vitaminas (1)  

 
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.  
(1) quando for declarado 

C) Modelo Linear 

 Informação Nutricional: Porção de ___ g/ml (medida caseira) (1) Valor Calórico.... kcal ( %VD*); 
Carboidratos ...g (%VD); Proteínas ...g(%VD); Gorduras Totais ...g (%VD); Gorduras Saturadas ...g 
(%VD); Colesterol ...mg (%VD); Fibra Alimentar ...g (%VD); Cálcio ...mg (%VD); Ferro ...mg(%VD); 
Sódio ..mg (%VD). Outros Minerais e Vitaminas (1) 

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.  

(1) quando for declarado 

D) Declaração Simplificada de Nutrientes 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de ______ g/ml       (medida caseira) (1) 

Quantidade por porção 
% VD (*) 

Valor Calórico           Kcal 

Carboidratos               g  

Proteínas                     g  

Gorduras totais            g  

Sódio                           mg  

 
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. 
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Anexo II  

PORTARIA Nº 41, DE 14 DE JANEIRO DE 1998 

 
A Secretária de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das 
ações de controle sanitário na área de alimentos, visando à saúde da população, a 
importância de compatibilizar a legislação nacional, com base nos instrumentos 
harmonizados no MERCOSUL relacionados a rotulagem de alimentos (Res. GMC nº 
18/94) e a necessidade de fixar a identidade e as características mínimas de 
qualidade a que devem obedecer os alimentos que utilizarem a Rotulagem 
Nutricional de Alimentos Embalados, resolve: 
 
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para ROTULAGEM NUTRICIONAL DE 
ALIMENTOS EMBALADOS, constante do anexo desta Portaria. 
 
Art. 2º As empresas têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 
da publicação deste Regulamento, para se adequarem ao mesmo. 
 
Art. 3º Em virtude deste ato não ter sido submetido ao processo de consulta 
pública, fica estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para os 
interessados se manifestarem quanto a aplicabilidade deste Regulamento, por 
escrito, para o seguinte endereço: Ministério da Saúde / SECRETÁRIA DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Esplanada dos Ministérios, Bloco "G", 9º andar, CEP: 
70.058-900 Brasília-DF. E-mail: SVS @ saúde.gov.br. 
 
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Em 14 de janeiro de 1998. 

 

MARTA NOBREGA MARTINEZ 

 
ANEXO 
 
REGULAMENTO TÉCNICO REFERENTE À ROTULAGEM NUTRICIONAL DE 
ALIMENTOS EMBALADOS 
 
1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
O presente Regulamento Técnico se aplica à Rotulagem Nutricional dos alimentos 
produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente e prontos para 
oferta ao consumidor. Podem ser elaborados diretrizes mais detalhadas para 
alimentos para fins especiais ou de outro uso específico. O presente Regulamento 
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Técnico se aplica sem prejuízo das disposições estabelecidas na legislação de 
rotulagem de alimentos. 
O presente Regulamento Técnico não se aplica às águas minerais nem às demais 
águas destinadas ao consumo humano, que terão sua própria regulamentação que 
permitirá a indicação no rótulo de suas características minero-nutricionais. 
 
A declaração de nutrientes é obrigatória para aqueles alimentos que façam 
declarações de propriedades nutricionais. 
 
A rotulagem nutricional é opcional para todos os demais alimentos. A rotulagem 
nutricional não deve dar a entender deliberadamente que os alimentos 
apresentados com tal rotulagem tenham necessariamente alguma vantagem 
nutricional com relação aos que não apresentem tal declaração. 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
Rotulagem nutricional é toda descrição destinada a informar ao consumidor sobre 
as propriedades nutricionais de um alimento. 
 
A rotulagem nutricional compreende dois componentes: 
 
a) a declaração de nutrientes 
 
b) a informação nutricional complementar 
 
2.2. Declaração de nutriente é uma relação ou listagem ordenada dos nutrientes 
de um alimento. 
 
2.3. Informação nutricional complementar (declaração de propriedades 
nutricionais) é qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um 
produto possui propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não 
somente, em relação ao seu valor energético e seu conteúdo de proteínas, 
lipídios, glicídios e fibras alimentares, bem como seu conteúdo de vitaminas e 
minerais. 
 
Não se considera declaração de propriedades nutricionais: 
 
a) a menção de substâncias na lista de ingredientes; 
 
b) a menção de nutrientes como parte obrigatória da rotulagem nutricional; 
 
c) a declaração quantitativa ou qualitativa de alguns nutrientes ou ingredientes ou 
do valor energético na rotulagem, quando exigida por legislação nacional, até que 
se elabore um regulamento técnico específico. 
 
2.4. Nutriente é qualquer substância química consumida normalmente como 
componente de um alimento, que: 
a) proporcione energia, e/ou: 
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b) seja necessária para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde e 
da vida, e/ou 
 
c) cuja carência faz com que se produza mudanças químicas ou fisiológicas 
características. 
 
2.5. Açucares são todos os monossacarídeos e dissacarídeos presentes em um 
alimento. Não se incluem os polióis. 
 
2.6. Fibra alimentar é qualquer material comestível de origem vegetal que não 
seja hidrolisado pelas enzimas endógenas do trato digestivo humano, determinado 
segundo o método 985.29 da AOAC 15a ed. 1990 (método enzimático-
gravimétrico) ou edição mais atual. 
 
2.7. Lipídios ou gordura são todos os lipídios, incluídos os fosfolipídios. 
 
2.8. Glicídeos ou carboidratos ou hidratos de carbono são todos os glicídios 
metabolizados pelo ser humano, incluindo os polióis. 
 
2.9. Proteínas corresponde ao conteúdo de nitrogênio total (Kjeldahl) multiplicado 
pelo fator correspondente, segundo o tipo de alimento. 
 
2.10. Ácidos graxos saturados são os ácidos graxos sem duplas ligações, 
expressos em ácidos graxos livres. 
 
2.11. Ácidos graxos monoinsaturados são os ácidos graxos com uma dupla ligação 
cis, expressos em ácidos graxos livres. 
 
2.12. Ácidos graxos polinsaturados são os ácidos graxos com duplas ligações cis-
cis separados por grupo metileno, expressos em ácidos graxos livres. 
 
3. DECLARAÇÃO DE NUTRIENTES 
 
3.1. Nutrientes que devem ser declarados 
 
3.1.1. Quando se fizer a declaração de nutrientes, é obrigatório declarar a  
informação quantitativa que se segue: 
 
3.1.1.1 Valor energético 
 
3.1.1.2. Os seguintes nutrientes:- proteínas – glicídios – lipídios - fibra alimentar 
3.1.1.3. A quantidade de qualquer outro nutriente sobre o qual se faça uma 
declaração de propriedades. 
 
3.1.1.4. A quantidade de qualquer outro nutriente que se considere importante 
para manter um bom estado nutricional, segundo exigência dos regulamentos 
técnicos específicos. 
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3.1.1.5. Opcionalmente podem ser declarados outros nutrientes. 
 
3.1.2. Quando for permitido em um regulamento técnico específico a menção da 
informação nutricional complementar com relação à quantidade ou o tipo de 
glicídio, deve ser incluída a quantidade total de açúcares, além do previsto no item 
3.1.1. Podem ser indicados também as quantidades de amido e/ou outros 
constituintes dos glicídios 
 
3.1.3 Quando for permitido em um regulamento técnico específico, a menção da 
informação nutricional complementar com relação à quantidade ou o tipo de 
ácidos graxos, devem ser indicadas as quantidades de ácidos graxos saturados e 
de ácido graxos monoinsaturados e polinsaturados, em conformidade com o 
estabelecido no item 3.3.6. 
 
3.1.4. Além da declaração obrigatória indicada no itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, 
podem ser listadas as vitaminas e os minerais que figurem no anexo A. 
 
3.1.5. Quando se aplicar a declaração de nutrientes, somente serão indicados as 
vitaminas e minerais que se encontram presentes em pelo menos 5% da IDR, por 
100g ou 100ml, do produto pronto para o consumo. 
 
3.2. Cálculo de Nutrientes 
 
3.2.1. Cálculo de Energia 
 
O valor energético a ser declarado deve ser calculado utilizando-se os seguintes 
fatores de conversão: 
 

glicídios (exceto polióis) 4 kcal 17 kJ/g 

Proteínas 4 kcal 17 kJ/g 

Lipídios 9 kcal 37 kJ/g 

álcool (etanol) 7 kcal 29 kJ/g 

ácidos orgânico 3 kcal 13 kJ/g 

Polióis 2,4 kcal 10 kJ/g 

Polidextrose 1 kcal 4 kJ/g 

 
Podem ser usados fatores adequados para outros itens, não previstos acima, que 
serão indicados em regulamento técnico específico. 
3.2.2. Cálculo de proteínas 
 
A quantidade de proteínas que é indicada deve ser calculada utilizando a seguinte 
fórmula: 
 
Proteína = conteúdo total de nitrogênio (KJELDAHL) x fator 
 
Serão utilizados os seguintes fatores: 
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5,75 - proteínas vegetais 
 
6,25 - proteínas da carne ou mistura de proteínas 
 
6,38 - proteínas lácteas 
 
Poderá ser usado um fator diferente quando indicado em um regulamento técnico 
específico 
 
Cálculo de Glicídios 
 
É calculado como a diferença entre 100 e a soma do conteúdo de proteínas, 
lipídios, fibra alimentar, umidade e cinzas. 
 
3.3. Apresentação do conteúdo de nutrientes. 
 
3.3.1. A declaração do conteúdo de nutrientes ou seus componentes deve ser 
feita em forma numérica. Não obstante, não se exclui o uso de outras formas de 
apresentação complementar. 
 
As unidades que devem ser utilizadas são as seguintes: 

Energia :kcal e kJ (optativo) 

Proteínas (N x Fator) :gramas (g) e optativo: % IDR 

Glicídios :gramas (g) 

Lipídios  :gramas (g) 

Fibra alimentar :gramas(g) 

Sódio  :miligramas (mg) 

Colesterol :miligramas (mg) 

Vitaminas  :miligramas (mg), microgramas (g),UI, %, 

IDR ou outra forma adequada de expressão  

Minerais :miligramas (mg) microgramas ((g),% IDR 

 
3.3.2. As informações (declaração do conteúdo de nutrientes) devem ser 
expressas por 100 gramas ou por 100 mililitros. Optativamente, as informações 
podem ser indicadas por porção ou dose quantificada no rotulo, sendo que neste 
caso deve ser indicado por número de porções contidas na embalagem. 
 
3.3.3. As quantidades mencionadas devem ser correspondentes ao alimento tal e 
qual o mesmo é exposto à venda. Pode-se também dar informação a respeito do 
alimento preparado, sempre que se indiquem as instruções específicas de preparo, 
suficientemente detalhadas e a informação se referir ao alimento pronto para o 
consumo. 
 
3.3.4 Para a declaração de nutrientes em função das IDRs deve ser utilizada a 
informação indicada no Anexo A 
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3.3.5. Sempre que se declarar o conteúdo de açucares e/ou polióis e/ou 
polidextroses e/ou outros glicídios, esta declaração será seguida imediatamente do 
conteúdo de glicídios, da seguinte maneira: glicídios.g, dos quais: açúcares g 
polióisg amidog polidextrosesg outros glicídiosg  
 
A declaração "outros glicídios" se refere a qualquer outro glicídio, o qual deve ser 
claramente identificado. O conteúdo de açúcares, polióis, amido, polidextroses, e 
outros glicídios pode também ser indicado como % total dos glicídios.  
 
3.3.6. Sempre que se declarar a quantidade e/ou o tipo de ácidos graxos e/ou a 
quantidade de colesterol, esta declaração será seguida imediatamente do 
conteúdo total de lipídios, da seguinte maneira: lipídios.g, dos quais: ácidos 
graxos saturadosg ácidos graxos monoinsaturadosg ácidos graxos poliinsaturados 
g  
colesterol mg. O conteúdo de ácidos graxos saturados, ácidos graxos 
monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados pode também ser indicado como 
% total de lipídios . 
 
3.4 Tolerâncias e Cumprimento 
3.4.1. Se estabelecerá limites de tolerância relacionadas com as exigências de 
Saúde Pública, estabilidade no armazenamento, a precisão das análises, os 
diversos graus de elaboração e a instabilidade e variabilidade próprias do nutriente 
no produto, e se o nutriente foi adicionado no produto ou se encontra 
naturalmente presente no mesmo. 
 
3.4.2. Transitoriamente se adota uma tolerância de +/- 10% para macronutrientes 
e de +/- 20% para micronutrientes, em referência aos valores declarados no 
rótulo. 
3.4.3. Os valores constantes na declaração de nutrientes devem ser os valores 
médios de dados especificamente obtidos de analises de amostras representativas 
do produto a ser rotulado.  
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR 
  
4.1. A informação nutricional complementar deve ter por objetivo facilitar a 
compreensão do consumidor quanto ao valor nutritivo do alimento e ajudá-lo a 
interpretar a declaração sobre o nutriente. 
 
4.2. A informação nutricional complementar somente pode ser usada quando for 
estabelecida por regulamento técnico específico. 
 
4.3. O uso da informação nutricional complementar na rotulagem dos alimentos é 
facultativa e não deve substituir, mas sim ser adicional à declaração de nutrientes. 
 
APRESENTAÇÃO  
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5.1. A informação nutricional deve ser agrupada em um mesmo local, estruturada 
em forma de quadro (tabela) e, se o espaço não for suficiente pode ser utilizada a 
forma linear. 
 
5.2. A informação deve ser em lugar visível, com caracteres legíveis e indeléveis. 
 
ANEXO A 
 
INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA (IDR) 1,2 
 

Proteína  g 50 

Vitamina A mg 800 

Vitamina D mg 5 

Vitamina C mg 60 

Vitamina E mg 10 

Tiamina mg 1,4 

Riboflavina mg 1,6 

 
2.9. Alimento: É toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada 
ou elaborada, destinada ao consumo humano, incluída as bebidas e qualquer 
outra substância utilizada em sua elaboração, preparo ou tratamento, excluído os 
cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como medicamentos. 
 
2.10. Denominação de venda do alimento: É o nome especifico e não genérico 
que indica a verdadeira natureza e as características do alimento. Será fixado no 
Regulamento Técnico que estabelecer os padrões de identidade e qualidade 
inerentes ao produto. 
 
2.11. Natureza: É o termo (ou termos) que identifica a origem do alimento.  
 
2.12. Fracionamento de alimento: É a operação pela qual o alimento é dividido e 
acondicionado, para atender a sua distribuição, comercialização e disponibilização 
ao consumidor. 
 
2.13. Classificação: É o critério cientifico ou comercialmente adotado para 
estabelecer a classe do alimento, como tal indicado no respectivo padrão de 
identidade e qualidade. 
 
2.14. Tipo: É o termo (ou termos) indicativo da forma de apresentação do 
alimento, em função de suas características peculiares. 
 
2.15. Marca: É o elemento que identifica um ou vários produtos do mesmo 
fabricante e que os distingue de produtos de outros fabricantes, segundo a 
legislação de propriedade industrial. 
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2.16. Lote: É o conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo mesmo 
fabricante ou fracionador, em um espaço de tempo determinado, sob condições 
essencialmente iguais. 
 
2.17. País de origem: É aquele onde o alimento foi produzido ou, tendo sido 
elaborado em mais de um país, onde sofreu o último processo substancial de 
transformação. 
 
2.18. Painel principal: É a parte do rótulo onde se apresenta, de forma mais 
relevante, a denominação de venda e a marca ou desenhos informativos, caso 
existam. 
 
2.18.1. Painel frontal: É a parte do painel principal imediatamente colocado ou 
mais facilmente visível ao comprador, em condições habituais de exposição à 
venda. Considera-se, ainda, parte do painel frontal as tampas metálicas que 
vedam as garrafas e os filmes plásticos ou laminados utilizados na vedação de 
vasilhames em forma de garrafa ou de copo. 
 
2.18.2. Painel lateral: É a parte do painel principal, contíguo ao painel frontal, 
onde deverão estar dispostas as informações de natureza obrigatória. 
 
2.19. Painel secundário: É a parte do rótulo, não habitualmente visível ao 
comprador, nas condições comuns de exposição à venda, onde deverão estar 
expressas as informações facultativas ou obrigatórias, a critério da autoridade 
competente, bem como as etiquetas ou outras informações escritas que constam 
da embalagem. 
 
3. PRINCÍPIOS GERAIS  
 
3.1 Os alimentos embalados não devem ser descritos ou apresentar rótulo que:  
 
a) utilize vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou 
outras representações gráficas que possam tornar a informação falsa, incorreta, 
insuficiente, ilegível ou que possa induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão 
ou engano, em relação á verdadeira natureza, composição, procedência, tipo, 
qualidade, quantidade, validade, rendimento ou forma de uso de alimento. 
 
b) atribua efeitos ou propriedade que não possuam ou não possam ser 
demonstradas; 
 
c) destaque a presença ou ausências de componentes que sejam intrínsecos ou 
próprios de alimentos de igual natureza; 
 
d) ressalte, em certos tipos de alimentos elaborados, a presença de substâncias 
que sejam adicionadas como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia 
de fabricação semelhante; 
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e) realce qualidades que possam induzir a engano com relação a propriedades 
terapêuticas, verdadeiras ou supostas, que alguns ou ingredientes tenham ou 
possam ter quando consumidos em quantidades diferentes daquelas que se 
encontram no alimento ou quando consumidos sob forma farmacêutica; 
 
f) indique que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas; 
 
g) aconselhe seu consumo como estimulante, para melhorar a saúde, para evitar 
doenças ou como ação curativa. 
 
3.2. As denominações geográficas de um país, de uma região ou de uma 
população, reconhecidos como lugares onde são fabricados alimentos com 
determinadas características, não podem ser usadas rotulagem ou na propaganda 
de alimentos fabricados em outros lugares, quando possam induzir o consumidor 
a erro, equívoco ou engano. 
 
3.3. Quando os alimentos são fabricados segundo tecnologias características de 
diferentes lugares geográficos, para obter alimentos com propriedades sensoriais 
semelhantes ou parecidas as dos que são típicos de certas zonas reconhecidas, na 
denominação do alimento deve figurar a expressão "tipo", com letras de igual 
tamanho, realce e visibilidade que as correspondentes à denominação aprovada 
no regulamento técnico vigente no país de consumo. 
 
3.4. A rotulagem dos alimentos será feita exclusivamente nos estabelecimentos 
que os processam ou fracionam, habilitados pela autoridade competente do país 
de procedência. 
4. IDIOMA  
 
4.1. A informação obrigatória deve estar escrita no idioma oficial do país de 
consumo com caracteres de tamanho adequado, com realce e visibilidade, sem 
prejuízo da existência de textos em outros idiomas. 
 
4.2. Quando a rotulagem for em mais de um idioma, nenhuma informação 
obrigatória de significado equivalente pode figurar em caracteres de tamanho, 
realce ou visibilidade diferente. 
 
5. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
Caso o presente regulamento técnico ou um regulamento técnico específico não 
determine algo em contrário, a rotulagem de alimentos embalados deve 
apresentar, obrigatoriamente, as seguintes informações:  
 
Denominação de venda do alimento  
 
Lista de ingredientes  
 
Conteúdo líquido  
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Identificação da origem  
 
Identificação do lote 
  
prazo de validade  
 
Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário.  
 
6. APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
6.1. Denominação de venda do alimento: 
 
A denominação ou a denominação e a marca do alimento deve(m) estar de 
acordo com os seguintes itens:  
quando o regulamento técnico tiver estabelecido uma ou mais denominações para 
um alimento deve ser utilizado pelo menos uma dessas denominações;  
 
pode ser empregada uma denominação adequada, de fantasia, de fábrica ou uma 
marca registrada, sempre que seja acompanhada de uma das denominações 
indicadas no item anterior;  
 
podem constar palavras ou frases adicionais, necessárias para evitar que o 
consumidor seja induzido a erro ou engano com respeito a natureza e condições 
físicas próprias do alimento, as quais devem estar junto ou próximas da 
denominação do alimento. Por exemplo: tipo de cobertura, forma de 
apresentação, condição ou tipo de tratamento a que tenha sido submetido.  
 
6.2. Lista de ingredientes 
 
6.2.1 Com exceção de alimentos com um único ingrediente (por exemplo: açúcar, 
farinha, erva-mate, vinho etc.) deve constar no rótulo uma lista de ingredientes. 
 
6.2.2 A lista de ingredientes deve constar no rótulo precedida da expressão 
"ingredientes:" ou "ingr.:", de acordo com o abaixo especificado: 
  
todos ingredientes devem constar em ordem decrescente, da respectiva 
proporção; 
 
quando um ingrediente for um alimento elaborado com dois ou mais 
componentes, este ingrediente composto, definido em regulamento técnico 
específico, deve ser declarado como tal na lista de ingredientes, sempre que 
venha acompanhado imediatamente de uma lista, entre parênteses, de seus 
componentes em ordem decrescente de proporção;  
 
quando um ingrediente composto tenha recebido um nome em uma norma do 
CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS ou do MERCOSUL, e represente menos que 
25% do alimento, não será necessário declarar seus componentes, com exceção 
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dos aditivos alimentares que desempenhem uma função tecnológica no produto 
acabado;  
 
a água deverá ser declarada na lista de ingredientes, exceto quando faça parte de 
salmora, xaropes, molhos, caldos ou outros similares, e estes ingredientes 
compostos sejam declarados como tais na lista de ingredientes. Não será 
necessário declarar a água e outros componentes voláteis que se evaporem 
durante a fabricação;  
 
quando se trata de alimentos desidratados, concentrados, condensados ou 
evaporados, que têm de ser reconstituídos para seu consumo, os ingredientes 
podem ser enumerados em ordem de proporção no alimento reconstituído. Nestes 
casos, deve ser incluída a seguinte expressão:  
 
"Ingredientes do produto preparado segundo as indicações do rótulo"; 
no caso de misturas de frutas, de hortaliças, de especiarias ou de plantas 
aromáticas em que nenhuma predomine (em peso) de maneira significativa, estas 
podem ser enumeradas segundo uma ordem diferente, sempre que a lista desses 
ingredientes venha acompanhada da expressão: "em proporção variável."  
 
6.3. Declaração de Ingredientes de Rotulagem de Alimentos Embalados 
 
Podem ser empregados os nomes genéricos para os ingredientes que pertencem à 
classe correspondente, de acordo com a Tabela 1 
 
Tabela 1 
 

Classe De Ingredientes Nome Genérico 

Óleos refinados diferentes do azeite de oliva Óleo de ...  

Qualificar de "vegetal" ou animal", de 

acordo com o caso  

Indicação da origem específica vegetal ou 

animal  

A qualificação hidrogenado ou parcialmente 

hidrogenado, de acordo com o caso, deve 

acompanhar a denominação de óleo cuja 

origem vegetal ou origem específica vegetal 

ou animal, venha indicado. 

Gorduras refinadas, exceto a manteiga "Gorduras" juntamente com o termo 

"vegetal ou "animal" de acordo com o caso. 

Amidos e amidos modificados por via 

enzimática ou física 
"Amido" 

Amidos modificados quimicamente "Amido modificado" 

Todas as espécies de pescado quando o 

pescado constitua um ingrediente de outro 

alimento e sempre que no rótulo e na 

apresentação deste alimento não faça 

referência a uma determinada espécie de 

"Pescado" 
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pescado 

Todos os tipos de carne de aves quando 

constitua um ingrediente de outro alimento e 

sempre que no rótulo e na apresentação não 

faça referência a nenhum tipo específico de 

carne de aves 

"Carne de ave" 

Todos os tipos de queijo, quando o queijo ou 

uma mistura de queijos constitua um 

ingrediente de outro ou sempre que no rótulo 

e na apresentação não faça referência a um 

tipo específico de queijo 

"Queijo" 

Todas as espécies e extratos de espécies 

isoladas ou misturadas no alimento 
"Espécies", "espécies", ou "mistura de 

espécies", ou "especiarias" de acordo com o 

caso. 

Todas as ervas aromáticas ou partes de ervas 

aromáticas isoladas ou misturadas no 

alimento 

"Ervas aromáticas" ou "misturas de ervas 

aromáticas", de acordo com o caso. 

Todos os tipos de preparos de goma 

utilizados na fabricação da goma base para a 

goma de mascar. 

"Goma base" 

Todos os tipos de sacarose "Açúcar" 

Dextrose anidra e dextrose monohidratada "Dextrose ou glicose" 

Todos os tipos de caseinatos "Caseinato" 

Manteiga de cacau obtida por pressão, 

extração ou refinada 
"Manteiga de cacau" 

Todas as frutas confeitadas, sem exceder 

30% do peso do alimento 
"Frutas confeitadas" 

 
6.4. Declaração dos aditivos alimentares na lista de ingredientes 
 
6.4.1. Os aditivos alimentares devem fazer parte da lista de ingredientes. 
Esta lista deve constar de:  
 
a função principal ou fundamento do aditivo no alimento e  
 
seu nome completo ou seu número INS (Sistema Internacional de Numeração, 
Códex Alimentarius FAO/OMS), ou ambos.  
 
6.4.2. Quando entre os aditivos alimentares houver mais de um com a mesma 
função, pode mencionar-se um em continuação ao outro, agrupando-os por 
função. 
 
6.4.3. Os aditivos alimentares devem ser declarados depois dos ingredientes. 
 
6.4.4. Para o caso dos aromas, declara-se somente a função e optativamente sua 
classificação, da seguinte forma:  
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aroma natural  
 
aroma sintético idêntico ao natural  
 
aroma sintético artificial  
 
aroma de reação ou transformação  
 
aroma de fumaça  
 
6.4.5. As funções de aditivos aprovadas são: 
agente de massa, antiespumante, antiumectante, antioxidante, corante, 
conservador, edulcorante, espessante, geleificante, estabilizante, aromatizante, 
umectante, regulador de acidez, acidulante, emulsionante/emulsificante, 
melhorador de farinha, realçador de sabor, fermento químico, glaceante, agente 
de firmeza, seqüestrante, estabilizante de cor e espumante. 
 
6.4.6. Alguns alimentos devem mencionar em sua lista de ingredientes o nome 
completo do aditivo utilizado. Esta situação deve ser indicada em regulamentos 
específicos. 
 
6.5. Conteúdo Líquido 
 
6.5.1. Na rotulagem deve constar a quantidade nominal (conteúdo líquido), em 
unidades do Sistema Internacional (SI), conforme especificado a seguir:  
 
Os produtos alimentícios que se apresentam na forma sólida ou granulada devem 
ser comercializados em unidades de massa;  
 
Os produtos alimentícios que se apresentem na forma líquida devem ser 
comercializados em unidades de volume;  
 
Os produtos alimentícios que se apresentem na forma semi-sólida ou semi-líquida 
podem ser comercializados em unidades de massa ou volume, conforme os 
regulamentos técnicos específicos;  
 
Os produtos alimentícios que se apresentarem acondicionados em forma de 
aerosol, devem ser comercializados em unidades de massa e de volume;  
 
Os produtos alimentícios que, devido suas características principais são 
comercializados em quantidade de unidades, devem ter a indicação quantitativa 
referente ao número de unidades que contém a embalagem.  
 
6.5.2. As unidades legais de quantidade nominal quando escritas por extenso ou 
representadas com símbolos de uso obrigatório, serão precedidos das expressões:  
 
para massa: "Conteúdo Líquido", Cont. Líquido" "Peso Líquido"  
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para volume: Conteúdo Líquido", Cont. Líquido", "Volume Líquido" 
  
para número de unidades: "Quantidade de unidades", "Contém"  
 
6.5.3. Quando o alimento se apresenta em duas fases (uma sólida e uma líquida, 
separáveis por filtração simples, além do "peso líquido" deve ser indicado o peso 
escorrido ou drenado, expresso como tal. Para efeito desta exigência, se entende 
por fase líquida: água, soluções de açúcar ou sal, suco de frutas e hortaliças, 
vinagres e óleos. O tamanho, realce e visibilidade com que se expressa o peso 
líquido não devem ser diferentes aos que correspondam ao peso escorrido ou 
drenado. 
 
6.5.4. Não será obrigatória a declaração do conteúdo líquido para os alimentos 
pesados à vista do consumidor. Neste caso, o rótulo deve ter uma legenda que 
indique: "venda por peso" ou "deve ser pesada à vista do consumidor". 
 
6.5.5. Quando a embalagem contiver dois ou mais produtos do mesmo tipo, 
embalados, com igual conteúdo individual, o conteúdo líquido será indicado em 
função do número de unidades e do conteúdo líquido individual de cada 
embalagem. 
 
6.6. Identificação da Origem 
 
6.6.1. Deve ser indicado o nome e o endereço do fabricante, produtor e 
fracionador , quando for o caso, assim como o país de origem e a cidade, 
identificando-se a razão social e o número de registro do estabelecimento junto à 
autoridade competente. 
 
6.6.2. Para identificar a origem deve ser utilizada uma das seguintes expressões: 
"fabricado em...", "produto...", "industria..." 
 
6.6.3. Deve ser indicado de forma obrigatória os dados de identificação do 
importador no rótulo de alimentos embalados. Estes dados compreendem o nome 
ou razão social e o endereço do importador. 
 
6.6.4. Os dados mencionados no artigo anterior, podem ser incluídos no pais de 
procedência ou no de destino. 
 
6.7. Identificação do Lote 
 
6.7.1. Todo rótulo deve ter impresso, gravado ou marcado de qualquer outro 
modo, uma indicação em código ou linguagem clara, que permita identificar o lote 
a que pertence o alimento. 
 
6.7.2. A indicação a que se refere o parágrafo 6.7.1 deve figurar de forma 
facilmente visível legível e indelével. 
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6.7.3 O lote é determinado em cada caso pelo fabricante, produtor ou fracionador 
do alimento, segundo seus critérios. 
 
6.7.4. Para indicação do lote, pode ser utilizado:  
um código chave precedido da letra "L". Este código deve estar à disposição da 
autoridade competente e constar da documentação comercial quando ocorrer o 
intercâmbio entre os países; ou  
 
a data de fabricação, embalagem ou de prazo de validade, sempre que seja(m) 
indicado(s) claramente pelo menos o dia e o mês (nesta ordem).  
 
6.8. Prazo de Validade 
 
6.8.1 Caso não esteja previsto de outra maneira em um regulamento específico, 
vigora a seguinte indicação do prazo de validade:  
 
deve ser declarado o prazo de validade;  
 
deve constar, pelo menos:  
 
o dia, o mês e para produtos que tenham duração mínima não superior a três 
meses;  
 
o mês e o ano para produtos que tenham duração mínima superior a três meses. 
Se o mês de vencimento for dezembro, bastará indicar o ano com a expressão 
"fim do ano";  
 
o prazo de validade deve ser declarado através de uma das seguintes expressões:  
 
- "consumir antes de..."  "válido até..."  "validade..."  "Vence(em)..." 
"vencimento..."  "venc..."  "consumir preferencialmente antes de..."   "val..."  
 
as expressões mencionadas no item "c" devem ser acompanhadas de:  
 
a própria data, ou indicação clara do local onde consta a data; indicação através 
de perfurações ou marcas indeléveis do dia, do mês e do ano, ou do mês e do 
ano, conforme os critérios especificados em 6.8.1(b);  
 
o dia, o mês e o ano devem ser expressos em algarismos, não codificados, com a 
ressalva de que o mês pode ser indicado com letras nos países onde este uso não 
induza o consumidor a erro. Neste último caso, é permitido abreviar o nome do 
mês através das três primeiras letras do mesmo:  
 
apesar do disposto no item 6.8.1 (a), não é exigida a indicação do prazo de 
validade mínima para:  
 
frutas e hortaliças frescas, incluídas as batatas não descascadas, cortadas ou 
tratadas de outra forma análoga;  
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vinhos, vinhos licorosos, vinhos espumantes, vinhos aromatizados, vinhos de 
frutas e vinhos espumantes de frutas;  
 
bebidas alcoólicas que contenham 10% (v/v) ou mais de álcool;  
 
produtos de panificação e confeitaria que, pela natureza de conteúdo, sejam em 
geral consumidos dentro de 24 horas seguintes à sua fabricação; 
  
vinagre; açúcar; balas, caramelos, confeitos, pastilhas e similares; goma de 
mascar; sal (NaCI); alimentos isentos por regulamentos técnicos específicos.  
 
6.8.2. Nós rótulos das embalagens de alimentos que exijam condições especiais 
para sua conservação deve ser incluída uma legenda em caracteres bem legíveis, 
indicando as precauções necessárias para manter suas características normais, 
devendo ser indicadas as temperaturas máxima e mínima para a conservação do 
alimento e o tempo que o fabricante produtor ou fracionador garante sua 
durabilidade nessas condições.  O mesmo dispositivo se aplica a alimentos que 
podem se alterar depois de abertas suas embalagens e, em particular, para os 
alimentos congelados, cuja data de validade mínima varia conforme a temperatura 
de conservação. Nestes casos, pode ser indicada a data de validade mínima para 
cada temperatura, em função dos critérios já mencionados, ou então o prazo de 
validade para cada temperatura, devendo indicar-se neste caso, o dia, o mês e o 
ano da fabricação. Para declarar a validade mínima, podem ser utilizadas as 
seguintes expressões: 
 
"validade a menos (-) 18º C (freezer):..." 
 
"validade a menos (-) 4º C (congelador):..." 
 
"validade a 4º C (refrigerador):..." 
 
6.9. Preparo e instruções sobre o Produto 
 
6.9.1. Quando pertinente, o rótulo deve conter as instruções necessárias sobre o 
modo apropriado de uso, incluídos a reconstituição, o descongelamento ou o 
tratamento que deve ser dado pelo consumidor para o uso correto do produto. 
 
6.9.2. estas instruções não devem ser ambíguas, nem dar margem a falsas 
interpretações, a fim de garantir a utilização correta do alimento. 
 
7. ROTULAGEM FACULTATIVA 
 
7.1. Na rotulagem pode constar qualquer informação ou representação gráfica, 
assim com matéria escrita, impressa ou gravada, sempre que não estejam em 
contradição com os requisitos obrigatórios da presente norma, incluídos os 
referentes a declaração de propriedades e as informações enganosas, 
estabelecidos no item 3 - Princípios Gerais. 
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7.2. Designação de Qualidade 
 
7.2.1. Somente se pode empregar designações de qualidade quando tenham sido 
estabelecidas as especificações correspondentes para um determinados alimento, 
através de um regulamento específico.  
 
7.2.2. Essas designações devem ser facilmente compreensíveis e não devem de 
forma alguma levar o consumidor a equívocos ou enganos, defendo cumprir com 
a totalidade dos parâmetros que identificam a qualidade do alimento. 
 
7.3. Informação Nutricional 
Pode ser dada informação nutricional sempre que não entre em contradição com o 
disposto no item 3 - Princípios Gerais, nem com os regulamentos técnicos 
específicos. 
 
8. APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
8.1. Deve figurar no painel principal das embalagens ou do rótulo, a denominação 
ou a denominação e a marca do alimento, nome do país de origem, sua 
qualidade, pureza ou mistura, a quantidade nominal do conteúdo do produto, na 
sua forma mais relevante em conjunto com o desenho-ilustracão, se houver, e em 
contraste de cores que assegure sua perfeita visibilidade. 
 
8.2. A quantidade nominal do produto deve respeitar as proporções entre a altura 
das letras e dos números e a área do painel principal de acordo com a Tabela. 
 
TABELA 

Superfície do painel principal em cm2 Altura mínima dos números em mm 

Maior que 10 e menor que 40 2.0 

Entre 40 e 170 3.0 

Entre 170 e 650 4.5 

Entre 650 e 2.600 6.0 

Maior que 2.600 10.0 

8.3. Quando uma embalagem secundária estiver constituída por duas (2) ou mais 
unidades individuais, que não estejam destinadas a ser vendidas separadamente, 
os valores da Tabela I são aplicados à embalagem secundária. 
 
8.4. Quando uma embalagem secundária estiver constituída por duas (2) ou mais 
unidades individuais, que possam ser vendidas separadamente, os valores da 
Tabela I são aplicados a ambas as embalagens. 
8.5. Os símbolos ou denominações metrológicas das unidades de medida (Sl) 
devem figurar com uma relação mínima de dois terços (2/3) da altura do número. 
 
8.6. O tamanho de letra e número para o resto dos itens da rotulagem obrigatória 
não pode ser inferior a 1mm.  
 
9. EXCEÇÕES AO REGULAMENTO 
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9.1. A presente norma não se aplica em sua totalidade para os casos particulares 
de alimentos modificados, enriquecidos, para fins especiais, de uso medicinal, 
alimentos irradiados e bebidas os quais devem ser rotulados de acordo com 
regulamento específico. 
 
9.2. A menos que se trate de especiarias e de ervas aromáticas, as unidades 
pequenas, cuja superfície do painel principal para rotulagem, depois de 
embaladas, for inferior a 10 cm2, podem ficar isentas dos requisitos estabelecidos 
no item 6, exceto do que deve constar como mínimo quanto a denominação e 
marca do produto.  
 
9.3. Em todos os casos estabelecidos no item 9.2., a embalagem que contiver as 
unidades pequenas deve apresentar a totalidade da informação obrigatória 
exigida. 
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Anexo III 

PORTARIA Nº 42, DE 14 DE JANEIRO DE 1998 

A Secretária de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições 

legais e considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle 

sanitário na área de alimentos, visando à saúde da população, a importância de 

compatibilizar a legislação nacional, com base nos instrumentos harmonizados no 

MERCOSUL relacionados a rotulagem de alimentos embalados (Res. GMC nº 36/93, 

06/94 e 21/94) e a necessidade de fixar a identidade e as características mínimas que a 

devem obedecer a ROTULAGEM DE ALIMENTOS EMBALADOS, resolve: 

 
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para ROTULAGEM DE ALIMENTOS 
EMBALADOS, constante do anexo desta Portaria. 
 
Art. 2º As empresas têm um prazo de 1 (um) ano, a contar da data de 
publicação desta Portaria, para se adequarem ao mesmo. 
 
Art. 3º Em virtude deste ato não ter sido submetido ao processo de consulta 
pública, fica estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para os 
interessados se manifestarem quanto à aplicabilidade deste Regulamento, por 
escrito, para o seguinte endereço: Ministério da Saúde/ SECRETARIA DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Esplanada dos Ministérios, Bloco "G", 9º andar, CEP: 
70.058-900 Brasília-DF. E-mail: SVS @ saúde.gov. br. 
 
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 12/78 CTA. 
 
MARTA NOBREGA MARTINEZ 

 
ANEXO 
 
REGULAMENTO TÉCNICO REFERENTE À ROTULAGEM DE ALIMENTOS 
EMBALADOS 
 
1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
O presente Regulamento Técnico se aplica a rotulagem de todo alimento que 
seja produzido, comercializado e embalado na ausência do cliente e pronto para 
oferta ao consumidor. 
 
2. DEFlNlÇÕES 
 
2.1. Rótulo: É toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou 
gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou 
litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. 
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2.2. Embalagem : É o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir a 
conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos. 
 
2.2.1.Embalagem primária ou envoltório primário: É a embalagem que está em 
contato direto com os alimentos. 
 
2.2.2. Embalagem secundária: É a embalagem destinada a conter a(s) 
embalagem(ns) primária(s). 
2.2.3. Embalagem terciária : É a embalagem destinada a conter uma ou várias 
embalagens secundárias. 
 
2.3. Alimento embalado: É todo o alimento que está contido em uma embalagem 
pronta para ser oferecida ao consumidor. 
 
2.4. Consumidor: É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
alimentos. 
 
2.5. Ingrediente: É toda substância, incluídos os aditivos alimentares, que se 
emprega na fabricação ou preparo de alimentos, e que está presente no produto 
final em sua forma original ou modificada. 
 
2.6. Componente: É toda substância que faz parte de um ingrediente. 
 
2.7. Matéria prima: É toda substância que para ser utilizada como alimento 
necessita sofrer tratamento e/ou transformação de natureza física, química ou 
biológica. 
 
2.8. Aditivo Alimentar: É qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos 
alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características 
físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, 
preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, 
transporte ou manipulação de um alimento. Isto poderá direta ou indiretamente 
fazer com que o próprio aditivo ou seus produtos se tornem componentes do 
alimento. Esta definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas 
que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades 
nutricionais.  
 
2.9. Alimento: É toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada 
ou elaborada, destinada ao consumo humano, incluídas as bebidas e qualquer 
outra substância utilizada em sua elaboração, preparo ou tratamento, excluídos 
os cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como 
medicamentos. 
 
2.10. Denominação de venda do alimento: É o nome específico e não genérico 
que indica a verdadeira natureza e as características do alimento. Será fixado no 
Regulamento Técnico que estabelecer os padrões de identidade e qualidade 
inerentes ao produto. 
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2.11. Natureza: É o termo (ou termos) que identifica a origem do alimento. 
 
2.12. Fracionamento de alimento: É a operação pela qual o alimento é dividido e 
acondicionado, para atender a sua distribuição, comercialização e disponibilização 
ao consumidor. 
2.13. Classificação: É o critério científico ou comercialmente adotado para 
estabelecer a classe do alimento, como tal indicado no respectivo padrão de 
identidade e qualidade. 
 
2.14. Tipo: É o termo (ou termos) indicativo da forma de apresentação do 
alimento, em função de suas características peculiares. 
 
2.15. Marca: É o elemento que identifica um ou vários produtos do mesmo 
fabricante e que os distingue de produtos de outros fabricantes, segundo a 
legislação de propriedade industrial. 
 
2.16. Lote: É o conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo 
mesmo fabricante ou fracionador, em um espaço de tempo determinado, sob 
condições essencialmente iguais. 
 
2.17. País de origem: É aquele onde o alimento foi produzido ou, tendo sido 
elaborado em mais de um país, onde sofreu o último processo substancial de 
transformação.  
 
2.18. Painel principal: É a parte do rótulo onde se apresenta, de forma mais 
relevante, a denominação de venda e a marca ou desenhos informativos, caso 
existam.  
 
2.18.1. Painel frontal: É a parte do painel principal imediatamente colocada ou 
mais facilmente visível ao comprador, em condições habituais de exposição à 
venda. Considera-se, ainda, parte do painel frontal as tampas metálicas que 
vedam as garrafas e os filmes plásticos ou laminados utilizados na vedação de 
vasilhames em forma de garrafa ou de copo. 
 
2.18.2. Painel lateral: É a parte do painel principal, contíguo ao painel frontal, 
onde deverão estar dispostas as informações de natureza obrigatória. 
 
2.19. Painel secundário: É a parte do rótulo, não habitualmente visível ao 
comprador, nas condições comuns de exposição à venda, onde deverão estar 
expressas as informações facultativas ou obrigatórias, a critério da autoridade 
competente, bem como as etiquetas ou outras informações escritas que constam 
da embalagem.  
 
3. PRINCÍPIOS GERAIS 
 
3.1. Os alimentos embalados não devem ser descritos ou apresentar rótulo que: 
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a) utilize vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou 
outras representações gráficas que possam tornar a informação falsa, incorreta, 
insuficiente, ilegível ou que possa induzir o consumidor a equívoco, erro, 
confusão ou engano, em relação à verdadeira natureza, composição, 
procedência, tipo, qualidade, quantidade, validade, rendimento ou forma de uso 
do alimento. 
 
b) atribua efeitos ou propriedades que não possuam ou não possam ser 
demonstradas; 
 
c) destaque a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos ou 
próprios de alimentos de igual natureza; 
 
d) ressalte, em certos tipos de alimentos elaborados, a presença de substâncias 
que sejam adicionadas como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia 
de fabricação semelhante; 
 
e) realce qualidades que possam induzir a engano com relação a propriedades 
terapêuticas, verdadeiras ou supostas, que alguns ou ingredientes tenham ou 
possam ter quando consumidos em quantidades diferentes daquelas que se 
encontram no alimento ou quando consumidos sob forma farmacêutica; 
 
f) indique que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas; 
 
g) aconselhe seu consumo como estimulante, para melhorar a saúde, para evitar 
doenças ou como ação curativa. 
 
3.2. As denominações geográficas de um país, de uma região ou de uma 
população, reconhecidos como lugares onde são fabricados alimentos com 
determinadas características, não podem ser usadas na rotulagem ou na 
propaganda de alimentos fabricados em outros lugares, quando possam induzir o 
consumidor a erro, equívoco ou engano. 
 
3.3. Quando os alimentos são fabricados segundo tecnologias características de 
diferentes lugares geográficos, para obter alimentos com propriedades sensoriais 
semelhantes ou parecidas as dos que são típicos de certas zonas reconhecidas, 
na denominação do alimento deve figurar a expressão "tipo", com letras de igual 
tamanho, realce e visibilidade que as correspondentes à denominação aprovada 
no regulamento técnico vigente no país de consumo. 
 
3.4. A rotulagem dos alimentos será feita exclusivamente nos estabelecimentos 
que os processam ou fracionam, habilitados pela autoridade competente do país 
de procedência. 
 
4. IDIOMA 
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4.1. A informação obrigatória deve estar escrita no idioma oficial do país de 
consumo com caracteres de tamanho adequado, com realce e visibilidade, sem 
prejuízo da existência de textos em outros idiomas. 
 
4.2. Quando a rotulagem for em mais de um idioma, nenhuma informação 
obrigatória de significado equivalente pode figurar em caracteres de tamanho, 
realce ou visibilidade diferentes. 
 
5. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
Caso o presente regulamento técnico ou um regulamento técnico específico não 
determine algo em contrário, a rotulagem de alimentos embalados deve 
apresentar, obrigatoriamente, as seguintes informações: 
 
- Denominação de venda do alimento 
 
- Lista de ingredientes 
 
- Conteúdo líquido 
 
- Identificação da origem 
 
- Identificação do lote 
 
- prazo de validade 
 
- Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
6.1. Denominação de venda do alimento: 
 
A denominação ou a denominação e a marca do alimento deve(m) estar de 
acordo com os seguintes itens : 
 
a) quando o regulamento técnico tiver estabelecido uma ou mais denominações 
para um alimento deve ser utilizado pelo menos uma dessas denominações; 
 
b) pode ser empregada uma denominação adequada, de fantasia, de fábrica ou 
uma marca registrada, sempre que seja acompanhada de uma das 
denominações indicadas no item anterior; 
 
c) podem constar palavras ou frases adicionais, necessárias para evitar que o 
consumidor seja induzido a erro ou engano com respeito a natureza e condições 
físicas próprias do alimento, as quais devem estar junto ou próximas da 
denominação do alimento. Por exemplo: tipo de cobertura, forma de 
apresentação, condição ou tipo de tratamento a que tenha sido submetido. 
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6.2. Lista de ingredientes 
 
6.2.1. Com exceção de alimentos com um único ingrediente (por exemplo: 
açúcar, farinha, erva-mate, vinho etc) deve constar no rótulo uma lista de 
ingredientes. 
 
6.2.2. A lista de ingredientes deve constar no rótulo precedida da expressão 
"ingredientes:" ou "ingr.:", de acordo com o abaixo especificado: 
 
a) todos ingredientes devem constar em ordem decrescente, da respectiva 
proporção; 
 
b) quando um ingrediente for um alimento elaborado com dois ou mais 
componentes, este ingrediente composto, definido em regulamento técnico 
específico, deve ser declarado como tal na lista de ingredientes, sempre que 
venha acompanhado imediatamente de uma lista, entre parênteses, de seus 
componentes em ordem decrescente de proporção; 
 
c) quando um ingrediente composto tenha recebido um nome em uma norma do 
CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS ou do MERCOSUL, e represente menos que 
25% do alimento, não será necessário declarar seus componentes, com exceção 
dos aditivos alimentares que desempenhem uma função tecnológica no produto 
acabado;  
 
d) a água deverá ser declarada na lista de ingredientes, exceto quando faça 
parte de salmora, xaropes, molhos, caldos ou outros similares, e estes 
ingredientes compostos sejam declarados como tais na lista de ingredientes. Não 
será necessário declarar a água e outros componentes voláteis que se evaporem 
durante a fabricação; 
 
e) quando se trata de alimentos desidratados, concentrados, condensados ou 
evaporados, que têm de ser reconstituídos para seu consumo, os ingredientes 
podem ser enumerados em ordem de proporção no alimento reconstituído. 
Nestes casos, deve ser incluída a seguinte expressão: "Ingredientes do produto 
preparado segundo as indicações do rótulo"; 
 
f) no caso de misturas de frutas, de hortaliças, de especiarias ou de plantas 
aromáticas em que nenhuma predomine (em peso) de maneira significativa, 
estas podem ser enumeradas segundo uma ordem diferente, sempre que a lista 
desses ingredientes venha acompanhada da expressão:" em proporção variável". 
6.3. Declaração de Ingredientes de Rotulagem de Alimentos Embalados 
Podem ser empregados os nomes genéricos para os ingredientes que pertencem 
à classe correspondente, de acordo com a Tabela 1. 
 
Tabela1 
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CLASSE DE INGREDIENTES  NOME GENÉRICO  

Óleos refinados diferentes do azeite de oliva  Óleo de... 

- Qualificar de "vegetal" ou animal", de 

acordo com o caso 

- indicação da origem específica vegetal 

ou animal 

A qualificação hidrogenado ou 

parcialmente hidrogenado, de acordo com 

o caso, deve acompanhar a denominação 

de óleo cuja origem vegetal ou origem 

específica vegetal ou animal, venha 

indicado.  

Gorduras refinadas, exceto a manteiga  "Gorduras" juntamente com o termo 

"vegetal" ou "animal" de acordo com o 

caso.  

Amidos e amidos modificados por via 

enzimática ou física  
"Amido"  

Amidos modificados quimicamente  "Amido modificado"  

Todas as espécies de pescado quando o 

pescado constitua um ingrediente de outro 

alimento e sempre que no rótulo e na 

apresentação deste alimento não faça 

referência a uma determinada espécie de 

pescado  

"Pescado"  

Todos os tipos de carne de aves quando 

constitua um ingrediente de outro alimento e 

sempre que no rótulo e na apresentação não 

faça referência a nenhum tipo específico de 

carne de aves  

"Carne de ave"  

Todos os tipos de queijo, Quando o queijo ou 

uma mistura de queijos constitua um 

ingrediente de outro ou sempre que no rótulo 

e na apresentação não faça referência a um 

tipo específico de queijo  

"Queijo"  

Todas as espécies e extratos de espécies 

isoladas ou misturadas no alimento  
"Espécie", "espécies", ou "mistura de 

espécies", ou "especiarias" de acordo com 

o caso.  

Todas as ervas aromáticas ou partes de ervas 

aromáticas isoladas ou misturadas no 

alimento  

"Ervas aromáticas" ou "misturas de ervas 

aromáticas", de acordo com o caso.  

Todos os tipos de preparos de goma 

utilizados na fabricação da goma base para a 

goma de mascar.  

"Goma base"  

Todos os tipos de sacarose  "Açúcar"  

Dextrose anidra e dextrose monohidratada  "Dextrose ou glicose"  

Todos os tipos de caseinatos  "Caseinato"  

Manteiga de cacau obtida por pressão, "Manteiga de cacau"  
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extração ou refinada  

Todas as frutas confeitadas, sem exceder 

30% do peso do alimento  
"Frutas confeitadas"  

 
6.4. Declaração dos aditivos alimentares na lista de ingredientes 
 
6.4.1. Os aditivos alimentares devem fazer parte da lista de ingredientes. 
Esta lista deve constar de: 
 
a) a função principal ou fundamento do aditivo no alimento e 
 
b) seu nome completo ou seu número INS ( Sistema Internacional de 
Numeração, Códex Alimentarius FAO/OMS), ou ambos. 
 
6.4.2. Quando entre os aditivos alimentares houver mais de um com a mesma 
função, pode mencionar-se um em continuação ao outro, agrupando-os por 
função. 
 
6.4.3. Os aditivos alimentares devem ser declarados depois dos ingredientes. 
 
6.4.4. Para o caso dos aromas, declara-se somente a função e optativamente sua 
classificação, da seguinte forma: - aroma natural - aroma sintético idêntico ao  
natural - aroma sintético artificial - aroma de reação ou transformação - aroma 
de fumaça 
 
6.4.5. As funções de aditivos aprovadas são: 
 
agente de massa, antiespumante, antiumectante, antioxidante, corante, 
conservador, edulcorante, espessante, geleificante, estabilizante, aromatizante, 
umectante, regulador de acidez, acidulante, emulsionante/emulsificante, 
melhorador de farinha, realçador de sabor, fermento químico, glaceante, agente 
de firmeza, seqüestrante, estabilizante de cor e espumante. 
 
6.4.6. Alguns alimentos devem mencionar em sua lista de ingredientes o nome 
completo do aditivo utilizado. Esta situação deve ser indicada em regulamentos 
específicos. 
 
6.5 . Conteúdo Líquido 
 
6.5.1. Na rotulagem deve constar a quantidade nominal (conteúdo líquido), em 
unidades do Sistema Internacional (SI), conforme especificado a seguir: 
 
a) Os produtos alimentícios que se apresentam na forma sólida ou granulada 
devem ser comercializados em unidades de massa; 
 
b) Os produtos alimentícios que se apresentem na forma líquida devem ser 
comercializados em unidades de volume; 
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c) Os produtos alimentícios que se apresentem na forma semi - sólida ou semi - 
líquida podem ser comercializados em unidades de massa ou volume, conforme 
os regulamentos técnicos específicos; 
 
d) Os produtos alimentícios que se apresentarem acondicionados em forma de 
aerosol, devem ser comercializados em unidades de massa e de volume; 
 
e) Os produtos alimentícios que, devido suas características principais são 
comercializados em quantidade de unidades, devem ter a indicação quantitativa 
referente ao número de unidades que contém a embalagem. 
 
6.5.2. As unidades legais de quantidade nominal quando escritas por extenso ou 
representadas com símbolos de uso obrigatório, serão precedidos das 
expressões: 
 
a) para massa: "Conteúdo Líquido", "Cont. Líquido", "Peso Líquido" 
 
b) para volume: "Conteúdo Líquido", "Cont. Líquido", "Volume Líquido" 
c) para número de unidades: "Quantidade de unidades", "Contém". 
 
6.5.3. Quando o alimento se apresenta em duas fases (uma sólida e uma líquida, 
separáveis por filtração simples, além do "peso líquido" deve ser indicado o peso 
escorrido ou drenado, expresso como tal. Para efeito desta exigência, se entende 
por fase líquida: água, soluções de açúcar ou sal, suco de frutas e hortaliças, 
vinagres e óleos. O tamanho, realce e visibilidade com que se expressa o peso 
líquido não devem ser diferentes aos que correspondam ao peso escorrido ou 
drenado. 
 
6.5.4. Não será obrigatória a declaração do conteúdo líquido para os alimentos 
pesados à vista do consumidor. Neste caso, o rótulo deve ter uma legenda que 
indique: "'venda por peso" ou "deve ser pesada à vista do consumidor". 
 
6.5.5. Quando a embalagem contiver dois ou mais produtos do mesmo tipo, 
embalados, com igual conteúdo individual, o conteúdo líquido será indicado em 
função do número de unidades e do conteúdo líquido individual de cada 
embalagem.  
 
6.6. Identificação da Origem 
 
6.6.1. Deve ser indicado o nome e o endereço do fabricante, produtor e 
fracionador, quando for o caso, assim como o país de origem e a cidade, 
identificando-se a razão social e o número de registro do estabelecimento junto à 
autoridade competente.  
 
6.6.2. Para identificar a origem deve ser utilizada uma das seguintes expressões: 
"fabricado em... ", "produto...", "indústria ...". 
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6.6.3. Deve ser indicado de forma obrigatória os dados de identificação do 
importador no rótulo de alimentos embalados. Estes dados compreendem o 
nome ou razão social e o endereço do importador. 
 
6.6.4. Os dados mencionados no artigo anterior, podem ser incluídos no país de 
procedência ou no de destino. 
 
6.7. Identificação do Lote 
 
6.7.1. Todo rótulo deve ter impresso, gravado ou marcado de qualquer outro 
modo, uma indicação em código ou linguagem clara, que permita identificar o 
Iote a que pertence o alimento.  
 
6.7.2. A indicação a que se refere o parágrafo 6.7.1 deve figurar de forma 
facilmente visível, legível e indelével. 
 
6.7.3. 0 lote é determinado em cada caso pelo fabricante, produtor ou 
fracionador do alimento, segundo seus critérios. 
 
6.7.4. Para indicação do lote, pode ser utilizado: 
 
a) um código chave precedido da letra "L". Este código deve estar à disposição 
da autoridade competente e constar da documentação comercial quando ocorrer 
o intercâmbio entre os países; ou 
 
b) a data de fabricação, embalagem ou de prazo de validade, sempre que 
seja(m) indicado(s) claramente pelo menos o dia e o mês (nesta ordem). 
6.8. Prazo de Validade  
 
6.8.1. Caso não esteja previsto de outra maneira em um regulamento específico, 
vigora a seguinte indicação do prazo de validade: 
 
a) deve ser declarado o prazo de validade; 
 
b) deve constar, pelo menos: - o dia, o mês e para produtos que tenham 
duração mínima não superior a três meses; - o mês e o ano para produtos que 
tenham duração mínima superior a três meses. Se o mês de vencimento for 
dezembro, bastará indicar o ano com a expressão "fim do ano"; 
 
c) o prazo de validade deve ser declarado através de uma das seguintes 
expressões: - "consumir antes de..." - "válido até..." - "validade..." -
"Vence(em)..." -"vencimento..." -"venc...." - "consumir preferencialmente antes 
de..." -"val....." 
 
d) as expressões mencionadas no item "c" devem ser acompanhadas de: 
 



172 

 

 

 

- a própria data, ou indicação clara do local onde consta a data; indicação 
através de perfurações ou marcas indeléveis do dia, do mês e do ano, ou do mês 
e do ano, conforme os critérios especificados em 6.8.1 (b); 
 
e) o dia, o mês e o ano devem ser expressos em algarismos, não codificados, 
com a ressalva de que o mês pode ser indicado com letras nos países onde este 
uso não induza o consumidor a erro. Neste último caso, é permitido abreviar o 
nome do mês através das três primeiras letras do mesmo; 
 
f) apesar do disposto no item 6.8.l (a), não é exigida a indicação do prazo de 
validade mínima para: 
 
- frutas e hortaliças frescas, incluídas as batatas não descascadas, cortadas ou 
tratadas de outra forma análoga; 
 
- vinhos, vinhos licorosos, vinhos espumantes, vinhos aromatizados, vinhos de 
frutas e vinhos espumantes de frutas; 
 
- bebidas alcoólicas que contenham 10% (v/v) ou mais de álcool; 
 
- produtos de panificação e confeitaria que, pela natureza de conteúdo, sejam 
em geral consumidos dentro de 24 horas seguintes à sua fabricação; 
 
- vinagre; - açúcar; - balas, caramelos, confeitos, pastilhas e similares; - goma de 
mascar; - sal (NaCl); - alimentos isentos por regulamentos técnicos específicos. 
6.8.2. Nos rótulos das embalagens de alimentos que exijam condições especiais 
para sua conservação deve ser incluída uma legenda em caracteres bem legíveis, 
indicando as precauções necessárias para manter suas características normais, 
devendo ser indicadas as temperaturas máxima e mínima para a conservação do 
alimento e o tempo que o fabricante produtor ou fracionador garante sua 
durabilidade nessas condições. 0 mesmo dispositivo se aplica a alimentos que 
podem se alterar depois de abertas suas embalagens e, em particular, para os 
alimentos congelados, cuja data de validade mínima varia conforme a 
temperatura de conservação. Nestes casos, pode ser indicada a data de validade 
mínima para cada temperatura, em função dos critérios já mencionados, ou 
então o prazo de validade para cada temperatura, devendo indicar-se neste caso, 
o dia, o mês e o ano da fabricação. Para declarar a validade mínima, podem ser 
utilizadas as seguintes expressões: 
 
"validade a menos (-) 18º C (freezer): ..." 
 
"validade a menos (-) 4º C (congelador): ..." 
 
"validade a 4º C (refrigerador): ..." 
 
6.9. Preparo e instruções sobre o Produto 
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6.9.1. Quando pertinente, o rótulo deve conter as instruções necessárias sobre o 
modo apropriado de uso, incluídos a reconstituição, o descongelamento ou o 
tratamento que deve ser dado pelo consumidor para o uso correto do produto. 
 
6.9.2. Estas instruções não devem ser ambíguas, nem dar margem a falsas 
interpretações, a fim de garantir a utilização correta do alimento. 
] 
7. ROTULAGEM FACULTATIVA 
 
7.1. Na rotulagem pode constar qualquer informação ou representação gráfica, 
assim como matéria escrita, impressa ou gravada, sempre que não estejam em 
contradição com os requisitos obrigatórios da presente norma, incluídos os 
referentes a declaração de propriedades e as informações enganosas, 
estabelecidos no item 3 - Princípios Gerais. 
 
7.2. Designação de Qualidade 
 
7.2.1. Somente se pode empregar designações de qualidade quando tenham sido 
estabelecidas as especificações correspondentes para um determinado alimento, 
através de um regulamento específico. 
 
7.2.2. Essas designações devem ser facilmente compreensíveis e não devem de 
forma alguma levar o consumidor a equívocos ou enganos, devendo cumprir com 
a totalidade dos parâmetros que identificam a qualidade do alimento. 
 
7.3. lnformação Nutricional 
Pode ser dada informação nutricional sempre que não entre em contradição com 
o disposto no item 3 - Princípios Gerais, nem com os regulamentos técnicos 
específicos. 
 
8. APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
8.1. Deve figurar no painel principal das embalagens ou do rótulo, a 
denominação ou a denominação e a marca do alimento, nome do país de origem, 
sua qualidade, pureza ou mistura, a quantidade nominal do conteúdo do 
produto,, na sua forma mais relevante em conjunto com o desenho-ilustração, se 
houver, e em contraste de cores que assegure sua perfeita visibilidade.  
 
8.2. A quantidade nominal do produto deve respeitar as proporções entre a 
altura das letras e dos números e a área do painel principal de acordo com a 
Tabela . 
 
TABELA  
 

 

Superfície do painel principal em cm2  
Altura mínima dos números em mm  

Maior que 10 e menor que 40  2.0  
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Entre 40 e 170  3.0  

Entre 170 e 650  4.5  

Entre 650 e 2.600  6.0  

Maior que 2.600  10.0  

 
8.3. Quando uma embalagem secundária estiver constituída por duas (2) ou mais 
unidades individuais, que não estejam destinadas a ser vendidas separadamente, 
os valores da Tabela I são aplicados à embalagem secundária. 
 
8.4. Quando uma embalagem secundária estiver constituída por duas (2) ou mais 
unidades individuais, que possam ser vendidas separadamente, os valores da 
Tabela I são aplicados a ambas as embalagens. 
 
8.5. Os símbolos ou denominações metrológicas das unidades de medida (SI) 
devem figurar com uma relação mínima de dois terços (2/3) da altura do 
número. 
 
8.6. 0 tamanho de letra e número para o resto dos itens da rotulagem 
obrigatória não pode ser inferior a 1mm. 
 
9. EXCEÇÕES AO REGULAMENTO 
 
9.1. A presente norma não se aplica em sua totalidade para os casos particulares 
de alimentos modificados, enriquecidos, para fins especiais, de uso medicinal, 
alimentos irradiados e bebidas os quais devem ser rotulados de acordo com 
regulamento específico. 
 
9.2. A menos que se trate de especiarias e de ervas aromáticas, as unidades 
pequenas, cuja superfície do painel principal para rotulagem, depois de 
embaladas, for inferior a 10 cm2, podem ficar isentas dos requisitos 
estabelecidos no item 6, exceto do que deve constar como mínimo quanto a 
denominação e marca do produto. 
 
9.3. Em todos os casos estabelecidos no item 9.2., a embalagem que contiver as 
unidades pequenas deve apresentar a totalidade da informação obrigatória 
exigida. 
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Anexo IV  

Rótulo da embalagem achocolatado em pó “Claralate”  
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