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Rótulos de importados omitem informações
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esquisa da nutricionista Sylvia Helena
de Mendonça Villela, conduzida na Fa-
culdade de Engenharia de Alimentos,

analisou cerca de 120 produtos alimentícios
importados comercializados em Campinas e
constatou nada menos que 555 inadequações
na rotulagem. Embora quase a totalidade dos
produtos apresentasse a declaração de infor-
mações obrigatórias, muitas delas estavam
incompletas, com erros de tradução e de por-

tuguês. Em muitos, faltava a
descrição da composição nu-
tricional.

Segundo a nutricionista, a a-
bertura dos mercados possibi-
litou o aumento na importação
de alimentos embalados ou
pré-embalados pelos países.

�Embora o Brasil participe desse processo
mundial, a legislação vigente no país e a fis-
calização desses produtos importados, ainda
não se adequou ao crescente processo de im-
portação�. Para Sylvia, os resultados da sua
pesquisa sugerem que, para a oferta de um
alimento seguro, as leis precisam ser claras. A
indústria e importadores devem ser orienta-
dos e fiscalizados, e o consumidor precisa ser
alertado sobre os riscos.

Exemplos mais graves  – Entre os casos
mais graves, Sylvia constatou que apenas
metade dos produtos trazia a especificação
�contém glúten�. A outra parte das embala-
gens sequer mencionavam a descrição. Além
de ser obrigatória pela legislação vigente na
época do estudo � Lei 8543, de 23/12/1992  - ,
a informação deveria estar em destaque em
relação aos outros dados do rótulo, o que não
foi constatado. Este tipo de informação afeta
diretamente as pessoas com doença celíaca que
não toleram o ingrediente (componente) no or-
ganismo. Outra inadequação foi a falta de
dados sobre o fabricante do produto. Em mais
da metade dos produtos, só havia o nome do
importador e nenhuma outra informação de
como localizá-lo, por exemplo, no caso de uma
reclamação ou dúvida. �Todas essas espe-
cificações estão previstas em lei e não são ob-
servadas. Isto deixa o consumidor sem ga-
rantias com relação à segurança do alimento�,
declara Sylvia.

Erros de português também apareceram nas
embalagens. Frases como �Manter fora do al-
cance de humidade e dos raios solares� e �Con-
sumir preferentemente antes de ...� (sic)  foram
encontradas. Este tipo de informação, segundo

Sylvia, gera dúvidas ao consumidor. Foram
identificadas, ainda, incorreções com relação
ao peso do produto.

Muitas empresas declararam na embalagem
a composição nutricional no idioma de origem
do produto, mas não o fizeram no idioma ofi-
cial do país de destino, no caso o Brasil. Pela
legislação RDC 155, de 27/5/2002 é obrigató-
rio que os alimentos comercializados no país
declarem a composição nutricional, oferecen-
do maior número de informações importan-
tes e úteis ao consumidor.

Mais vendidos  – O estudo foi realizado de
março a novembro de 2000, com financiamen-
to do Fundo de Amparo à Pesquisa da Uni-
camp (Faep)  e resultou na dissertação de mes-
trado �Análise de Rótulos de alimentos emba-
lados importados comercializados na cidade
de Campinas - SP.�, orientada pela professo-
ra Elisabete Salay. O estudo faz parte de um
projeto maior coordenado por Elisabete e que
contempla a área de segurança alimentar.

Em sua pesquisa Sylvia tomou como obje-
to alimentos embalados importados, comer-
cializados no varejo de Campinas. Num pri-
meiro momento, ela identificou os produtos
mais vendidos em dois estabelecimentos co-
merciais e os separou em dois grupos, se-

gundo a legislação � o de cereais e farinhas,
incluindo massas e biscoitos e o grupo das
frutas e similares que consiste em doces em
calda e geléias.

De posse dos produtos mais vendidos, a
nutricionista passou a analisar minuciosamen-
te cada especificação do produto. Ela consta-
tou que mais da metade dos importadores
utilizam a etiqueta colada na embalagem, o
que evidencia tratar-se de uma forma mais
pratica. O método, no entanto, não se mostrou
eficiente. Segundo Sylvia, 52 % das etiquetas
estavam coladas sobre outras informações
obrigatórias ou sobre outros textos do rótulo,
prejudicando a leitura e compreensão, além de
estar em desacordo com a legislação.

Clareza e nitidez –  Durante o estudo, Sylvia
observou que nas leis estudadas, alguns atri-
butos não são definidos na legislação. Neste
caso, cabe ao produtor, embalador ou impor-
tador interpretá-los como desejar. �Quando a
legislação diz que a informação deve ter ́ ni-
tidez�, não se define o que é relevante neste
termo�, explica. Ela esclarece que são vários
parâmetros para analisar produtos diferentes.
Por isso, em seu trabalho a pesquisadora ado-
tou que o termo �clareza� eliminaria a ambi-
güidade, já que seria de fácil entendimento.
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ma ferramenta para ava-
liação de conforto térmi-
co em ambientes edifica-

dos foi desenvolvida pelo enge-
nheiro de segurança do trabalho
Álvaro Ruas, nos laboratórios da
Faculdade de Engenharia Civil
da Unicamp. O software Conforto
2.02 permite, através de modelos
matemáticos, a simulação de in-
tervenções nos ambientes, seja na
fase de projeto ou de pós-ocupa-

ção. Isto auxilia-
ria no processo de
tomada de deci-
são para a melho-
ria da sensação
térmica das pes-
soas no ambiente
de trabalho, mais

especificamente em indústrias. O
trabalho, inédito no Brasil, foi ori-
entado pela professora Lucila
Labaki e será útil para projetistas,
engenheiros e profissionais da
área na criação de ambientes que
harmonizem as aspirações hu-
manas, o clima e as atividades
desenvolvidas. Ainda este mês,
o Conforto 2.02 deverá ser testa-
do em indústrias de confecções
na região de Amparo.

Ruas conta que a iniciativa de
desenvolver a ferramenta come-
çou com observações em seu dia-
a-dia de trabalho na Fundação Jor-
ge Duprat Figueiredo de Seguran-
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ça e Medicina do Trabalho (Funda-
centro), vinculado ao Ministério do
Trabalho e Emprego, cujo objetivo é
desenvolver pesquisa em segurança,
saúde e meio ambiente no trabalho.
Em várias situações, o engenheiro per-
cebeu que o conceito de conforto tér-
mico carecia de estudos mais apro-

fundados para implementação de mé-
todos voltados para o clima brasilei-
ro. �Não foram raras as vezes em que
constatei a necessidade de uma ferra-
menta desta natureza�. Ele explica que
os estudos sobre o assunto no Brasil
são escassos e são poucas as informa-
ções disponíveis sobre o tema. Em sua

opinião, a dificuldade maior está na
subjetividade do termo, uma vez que
se trata de condições ambientais de um
determinado local e envolve a sensa-
ção de grupo de pessoas. Por isso,  a
complexidade para realizar a men-
suração. Segundo levantamentos,
Ruas acredita que a satisfação das

pessoas em um determinado am-
biente depende de fatores físicos,
fisiológicos e psicológicos.

Frio ou Calor  – �O desconfor-
to térmico é comum nos ambien-
tes de trabalho no Brasil�, decla-
ra o engenheiro. De acordo com
sua experiência, as queixas mais
comuns estão ligadas ao calor.
�Mas há também reclamações de-
vido ao frio�. Ele explica que as
questões têm origem, principal-
mente, nos locais que manipulam
ou estocam produtos resfriados
ou congelados como supermerca-
dos e frigoríficos. Essa realidade,
segundo Ruas, pode ser explicada
pela falta de um método norma-
lizado para avaliar a sensação tér-
mica das pessoas e de uma legis-
lação que estabeleça condições de
conforto ou limites de desconfor-
to térmicos.

O engenheiro também explica
que em muitos casos as edifica-
ções são projetadas, principal-
mente, em função de tendências
estéticas ou exigências técnicas
de produção, sem a preocupação
em adequar o ambiente às carac-
terísticas e limitações do homem.
Segundo ele, a solução para esses
problemas acarretaria não só a
racionalização de energia com
sistemas de ventilação, refrigera-
ção e aquecimento, como tam-
bém poderia afetar positivamen-
te a eficiência do trabalhador e
evitar danos à sua saúde.
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