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Resumo  
Executivo
As regulamentações de rotulagem frontal de alimentos representam 
uma medida essencial de saúde pública para promover ambientes 
alimentares mais saudáveis e enfrentar as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNTs). Entre os modelos existentes de rotulagem 
frontal, os rótulos de advertência comprovaram ser eficazes para a 
mudança do comportamento dos consumidores em direção a escolhas 
alimentares mais saudáveis. Os rótulos de advertência ajudam os 
consumidores a identificarem de forma rápida e fácil alimentos e 
bebidas ultraprocessados (de agora em diante referidos como PUPs 
– produtos ultraprocessados)a com altos níveis de açúcares, sódio e 
gorduras.1,2,3 Esses alimentos e bebidas com alto grau de processamento 
contêm diversos aditivos, baixo valor nutricional e têm um impacto 
significativo na saúde ambiental e dos seres humanos.4,5,6

A pandemia da COVID-19 acentuou a urgência da implementação de 
políticas e regulamentações de saúde pública baseadas em evidências 
que busquem reduzir a carga das DCNTs, incluindo os sistemas de 
rotulagem frontal de alimentos.7,8,9 Embora tenha havido um impulso 
global crescente em torno da rotulagem frontal, quando mais de 30 
países adotaram essa política, o setor privado tem tentado atrapalhar e 
enfraquecer essas iniciativas ao longo dos anos.10 Portanto, os ativistas 
e as organizações da sociedade civil (OSCs) precisam trabalhar 
arduamente para confrontar as táticas da indústria de PUPsb voltadas 
para enfraquecer as medidas de alimentação e nutrição adequadas e 
continuar protegendo seus lucros.

a Os alimentos e bebidas ultraprocessados são formulações de substâncias alimentícias produzidas industrialmente 
que, em geral, contêm nutrientes críticos, tais como açúcares, sódio e gorduras, ”não têm quase nenhum alimento 
inteiro, sempre contêm substâncias comestíveis não usadas nas cozinhas caseiras e/ou aditivos”. “Esses produtos 
são notoriamente baratos, proporcionam altas margens de lucro e são comercializados em todo o mundo com 
poucas restrições”.

b Indústria de PUPs refere-se ao conglomerado das principais corporações transnacionais com grande produção e 
distribuição de produtos ultraprocessados em todo o mundo. Esse termo também inclui aliados empresariais indi-
retos, associações comerciais nacionais, regionais e transnacionais, grupos de fachada, especialistas acadêmicos, 
porta-vozes individuais ou institutos ligados ao setor e grupos “de bases” locais que em muitos casos servem como 
plataformas para promover os interesses privados, colocando em risco o bem comum. A maioria desses aliados 
esconde sua aliança real com os interesses da indústria e sua meta principal é serem considerados grupos indepen-
dentes. O conceito de “indústria de PUPs” é usado alternadamente com essas conotações em todo o relatório.

“Saúde e nutrição 
adequadas 
são direitos 
fundamentais; não 
são produtos para 
ficarem à mercê 
da lei da oferta 
e da procura ou 
dos interesses 
corporativos de um 
setor específico.
Os estados devem 
regulamentar e 
promover políticas 
que garantam 
o usufruto e o 
exercício desses 
direitos”. 

– Maga Merlo,  
Co-coordenadora 
da Área de Saúde 
da Fundeps

https://advocacyincubator.org
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/04/UPF_ultra-processed_food_fact_sheet.pdf
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/04/UPF_ultra-processed_food_fact_sheet.pdf
https://gh.bmj.com/content/6/7/e006885.full
https://gh.bmj.com/content/6/7/e006885.full
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Recentemente, a indústria de PUPs abandonou a sua posição de 
totalmente oposta à rotulagem frontal de alimentos e passou a procurar 
enfraquecer as normas e exigências da política. Onde os governos 
aprovaram a rotulagem frontal, a indústria tem tentado retardar a 
implementação e evitar o seu cumprimento por meio de várias táticas. 
Em 2021, a Global Health Advocacy Incubator (GHAI) monitorou as 
tentativas da indústria de PUPs para enfraquecer as normas sobre 
rotulagem frontal de alimentos em 20 locais; este relatório ressalta 
as diferentes ações e narrativas identificadas. Coletivamente, esses 
arranjos indicam uma estratégia global mais ampla usada pela indústria 
de PUPs para proteger seus objetivos comerciais. Embora essas táticas 
tenham sido adaptadas para diferentes contextos locais, elas seguem 
uma cartilha coordenada.

A cartilha corporativa é composta de cinco estratégias principais:

1. Proteger a reputação da indústria de produtos 
ultraprocessados e suas marcas por meio de lavagem 
corporativa (corporate washing);

2. Retardar a implementação de políticas e ameaçar países com 
questões jurídicas e econômicas por meio da influência de 
organizações multilaterais;

3. Desviar a atenção da responsabilidade corporativa sobre 
os danos ao meio ambiente e à saúde humana culpando 
consumidores pelas consequências das suas escolhas 
individuais;

4. Insinuar que seus produtos contribuem à saúde, ao ambiente 
e à sociedade enquanto atrapalham a formulação e a 
implementação das políticas de alimentação saudável; e

5. Procurar brechas jurídicas nas regulamentações para 
continuar promovendo produtos ultraprocessados.

Este relatório fornece recomendações para ativistas e OSCs que 
estejam confrontando as práticas deliberadamente enganosas 
e desleais da indústria de PUPs. Ao expor, sistematizar e analisar 
diferentes táticas e tendências da indústria, a GHAI tenta contribuir 
para o desenvolvimento de abordagens estratégicas e inovadoras que 
ajudem a prevenir, atenuar e enfrentar a interferência da indústria nas 
políticas de alimentação saudável.

https://advocacyincubator.org
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Introdução
Na última década, 30 países adotaram ou estão 
considerando adotar rótulos frontais de advertência nos 
alimentos para que consumidores possam identificar 
de modo rápido e fácil os produtos com excesso de 
nutrientes críticos, tais como açúcares, sódio e gorduras. 
As evidências até o momento indicam que essa 
estratégia é a mais eficaz para fornecer informações 
nutricionais úteis, alertando os consumidores sobre os 
riscos à saúde e, consequentemente, redirecionando 
suas decisões para escolhas mais saudáveis.11,12,13 

O enorme volume de PUPs é produzido por um pequeno 
número de corporações transnacionais poderosas. 
Seus produtos são comercializados mundialmente com 
poucas restrições, tornando-os disponíveis mesmo nos 
lugares mais remotos e a preços bastante acessíveis.14,15 

Para criar ambientes alimentares mais saudáveis, 
vários países implementaram a rotulagem frontal nas 
embalagens dos alimentos como uma intervenção 
eficaz para a saúde pública. Esses rótulos expõem os 
nutrientes críticos normalmente escondidos por trás das 
embalagens coloridas e das propagandas chamativas 
dos PUPs.

Rótulos de advertência octogonais “alto em/excesso 
de” foram implementados no Chile, México, Peru e 
Uruguai, em concordância com as últimas evidências 
sem conflitos de interesse (CDI) disponíveis. Outros 
países tais como Brasil, Equador e Israel usaram outros 
modelos de rotulagem frontal (lente de aumento, 
semáforos e círculos, respectivamente). Na Colômbia, foi 
promulgada uma regulamentação de rotulagem frontal 
em agosto de 2021 e, em outubro de 2021, a Argentina 
aprovou o projeto de lei “Promoção da Alimentação 
Saudável” que inclui a rotulagem frontal de advertência. 
A Índia e a região do Caribe estão considerando 
normas rígidas de rotulagem frontal, que incluem as 

advertências octogonais. Na África, países como Etiópia 
e África do Sul começaram a discutir a implementação 
de rótulos de advertência.

Dessa forma, não surpreende o fato de a indústria de 
PUPs estar atrapalhando a elaboração e a evolução 
das políticas, trabalhando para enfraquecer essas 
regulamentações. Na Ásia, por exemplo, devido à 
pressão da indústria, o Vietnã continua a lutar para 
aprovar uma regulamentação de rotulagem na parte de 
trás das embalagens que inclua informações nutricionais.

A pandemia de COVID-19 ressaltou a necessidade 
urgente de políticas de saúde pública baseadas em 
evidências. É imprescindível a implementação de 
regulamentações para promover ambientes alimentares 
mais saudáveis e ajudar a reduzir a carga de DCNTs, 
que são as principais comorbidades nas pessoas 
afetadas por esse vírus.16,17,18 Infelizmente, a aprovação 
e implementação dessas políticas mostraram ser muito 
desafiadoras devido a uma forte oposição corporativa. 
A indústria de PUPs considera a rotulagem frontal 
de advertência nos alimentos como uma ameaça aos 
seus interesses comerciais e financeiros,19,20,21,22,23 e tem 
respondido com o uso de táticas de interferência 
sistemáticas e consistentes em todo o mundo. 
Embora essas práticas sejam adaptadas aos contextos 
específicos de cada país, elas seguem um caminho e 
uma cartilha comum.

Durante o ano de 2021, a GHAI monitorou e analisou 
as jogadas da indústria usadas em diversos países e 
regiões para combater e enfraquecer as iniciativas 
de rotulagem frontal de alimentos. Sendo assim, este 
relatório demonstra como a indústria de PUPs e seus 
aliados não somente trabalham para enfraquecer as 
regulamentações de rotulagem frontal, mas também 

“Um sistema de 
rotulagem frontal 
eficaz e baseado 
em evidências 
permite que os 
consumidores 
identifiquem os 
alimentos não 
saudáveis. Como 
parte da Declaração 
dos Direitos 
Humanos da ONU, é 
responsabilidade do 
governo proteger 
a saúde dos 
jamaicanos acima 
dos interesses 
privados e dos 
ganhos financeiros 
da indústria de 
alimentos”. 

– Barbara McGaw,  
Heart Foundation 
of Jamaica

https://advocacyincubator.org
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se posicionam com atores sociais, políticos e econômicos essenciais, 
buscando obter reconhecimento e participação na formulação de 
políticas.

Além disso, este relatório ressalta como, devido à crescente pressão 
das OSCs e dos consumidores exigindo transparência e informações 
mais claras sobre possíveis atributos saudáveis dos PUPs, a indústria 
mudou o foco do combate às regulamentações de rotulagem frontal 
para o enfraquecimento das políticas (especificamente sua formulação 
e implementação). Finalmente, o relatório recomenda ferramentas – 
para os ativistas e as OSCs que trabalham por políticas de alimentação 
saudável e na proteção dos direitos humanos – para combater a 
interferência da indústria.

https://advocacyincubator.org
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Metodologia
De fevereiro a setembro de 2021, a GHAI coletou centenas de exemplos 
de práticas corporativas da indústria de PUPs e seus aliados com o 
potencial de interferir no desenvolvimento e na implementação de 
políticas de alimentação saudável nos níveis global, regional e nacional. 
Durante o ano de 2021, foram publicados um resumo de políticas 
sobre interferência da indústria e três Alertas sobre ações da Indústria, 
resumindo as constatações e tendências preliminares sobre como 
a indústria postergou a rotulagem frontal de alimentos (Alerta de 
abril, Alerta de agosto), e como as empresas e as marcas constroem 
diversas narrativas e debates a seu favor (Alerta de junho).

O presente relatório inclui uma análise qualitativa que resume as 
conclusões e a atividade de monitoramento da GHAI, bem como os 
dados coletados pelas OSCs e instituições acadêmicas parceiras. Esta 
publicação não é uma análise completa que abrange todos os países 
com esforços ativos para rotulagem frontal; ela se concentra em locais 
específicos. Todas as informações incluídas neste relatório foram 
obtidas por meio de escuta social (social listening), monitoramento 
das mídias e levantamento direto de dados dos ativistas e OSCs de 
Argentina, Barbados, Brasil, Caribe, Chile, Colômbia, Índia, Israel, 
Jamaica, México, Peru, África do Sul, Uruguai e Vietnã.

“Não podemos 
permitir que a 
indústria continue 
a prejudicar a 
saúde das nossas 
crianças”. 

– Diego Rodriguez 
Sendoya, Ativista 
do Uruguai

https://advocacyincubator.org
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Brief-Industry-Interference.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Brief-Industry-Interference.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/05/2021_04_alert_en.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/05/2021_04_alert_en.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/09/Alert_August_2021.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/07/2021_06_alert_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
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Tendências globais: 
Artimanhas usadas para 
sabotar as políticas 
de rotulagem frontal 
de alimentos
A cartilha corporativa da indústria de PUPs engloba três componentes 
interrelacionados que mostram como a indústria implanta práticas 
globais coordenadas para evitar a regulamentação, proteger seus 
lucros e manter a lealdade de consumidores.

Para atingir tais metas, a indústria implanta uma série de (1) estratégias 
globais que foram identificadas por meio do monitoramento. Essas 
estratégias revelam a real intenção da indústria, de impedir as 
regulamentações que representam um risco para a sustentabilidade e 
o lucro das suas empresas.

Essas estratégias estão vinculadas a determinadas (2) narrativas da 
indústria. A indústria de PUPs cria discursos e mensagens positivas 
voltadas para a obtenção de novos aliados e apoio por parte da 
opinião pública e dos tomadores de decisão, o que consequentemente 
ajuda a legitimar e proteger seus comportamentos e suas estratégias 
corporativas. As corporações de PUPs se posicionam como os principais 
atores para enfrentar quaisquer problemas sociais, econômicos, 
ambientais ou políticos, e como atores críticos no desenvolvimento 
e na implementação de políticas de alimentação saudável e de saúde 
pública, embora contribuam muito para as raízes desses problemas.

As estratégias e narrativas da indústria de PUPs são materializadas por 
meio de (3) ações específicas que o setor empreende para combater 
direta ou indiretamente as políticas de alimentação saudável. Essas 
políticas incluem fazer lobby contra as medidas de rotulagem frontal 
de alimentos, desacreditar as evidências científicas sem conflitos de 
interesse, gerar contra-argumentos para criar pânico e confusões 
econômicas, estigmatizar e atacar as OSCs e cooptar os formuladores 
de políticas, entre outras.

“As indústrias 
de alimentos e 
bebidas farão tudo 
o que for necessário 
para proteger os 
interesses dos seus 
negócios, e isso 
inclui retardar, 
rejeitar e descartar 
medidas de saúde 
pública, e até 
mesmo capturar os 
espaços de tomada 
de decisões”.

– Ana Larrañaga, 
Ativista do México

https://advocacyincubator.org
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As conclusões do monitoramento da GHAI sobre como a indústria 
interferiu globalmente nos processos regulatórios de rotulagem frontal 
identificaram as seguintes estratégias globais da indústria de PUPs:

1. Proteger a reputação da indústria de produtos 
ultraprocessados s e suas marcas por meio da 
lavagem corporativa (corporate washing)c.i

A indústria usa diferentes narrativas, argumentos, símbolos e ações 
para se posicionar e proteger o seu desempenho comercial e financeiro. 
Também utiliza diversas atividades de lavagem da marca que 
aproveitam as causas sociais, econômicas, nutricionais, de saúde, de 
gênero, culturais e ambientais. Por meio dessas práticas – geralmente 
retratadas como caridade corporativa – a indústria compra silêncio, 
prestígio e influência perante diferentes públicos.

2. Retardar a implementação de políticas e ameaçar 
países com questões jurídicas e econômicas por 
meio da influência de entidades multilaterais.

Ao cooptar entidades multilaterais nos níveis global, regional e local, 
a indústria de PUPs garante estruturas e contextos normativos que 
permitem que ela expanda seu agronegócio, impeça e fragilize as 
regulamentações em torno das políticas de alimentação saudável. 
Para isso, o setor pressiona em diferentes espaços para levantar 
preocupações e arrefecer os processos regulatórios, posicionando 
firmemente argumentos econômicos, comerciais e legais que incutem 
medo sem as devidas evidências e fundamentos jurídicos. 

c Lavagem corporativa ou corporate washing é um termo geral usado para descrever o conjunto de atividades 
de lavagem de marca utilizadas pelo setor privado, incluindo a indústria de PUPs. Essas táticas de lavagem 
ocorrem quando uma empresa ou organização gasta mais recursos na publicidade dos seus esforços para 
alcançar uma causa específica do que em minimizar seu impacto negativo na sociedade, no meio ambiente e 
na saúde dos seres humanos. Essas ações servem para melhorar a imagem da indústria, desviar a atenção do 
público e gerar um escudo contra a crítica. Os exemplos mais frequentes da indústria de PUPs incluem green-
washing ou lavagem verde (promessas ambientais, promoção de PUPs com base em vegetais, etc.), social-
washing ou lavagem social (promessas de proteção dos direitos trabalhistas, direitos humanos, dos jovens, das 
pequenas empresas, etc.), pink-washing ou lavagem rosa (apoio da comunidade LGBTQ+), nutri/health washing 
ou lavagem nutricional/saudável (gerando um halo em torno das marcas e dos produtos ultraprocessados, e 
representando uma voz legítima nas questões de saúde pública, etc.), e blue washing ou lavagem azul (empresas 
que promovem sua associação com as Nações Unidas  ”para melhorar sua imagem e desviar a atenção das 
suas práticas empresariais controversas”.

“Produtos 
ultraprocessados 
não regulamentados 
não deveriam 
fazer parte da 
alimentação diária. 
A responsabilidade 
de reformular ou 
indicar claramente 
escolhas mais 
saudáveis perante 
as não saudáveis, 
de modo que os 
consumidores 
possam tomar uma 
decisão informada, 
é da indústria”. 

– Ashim Sanyal, COO, 
Consumer VOICE (Índia)

https://advocacyincubator.org
https://www.abtmarkets.com/abt-blog/green-blue-pink-and-social-corporate-washing
https://www.abtmarkets.com/abt-blog/green-blue-pink-and-social-corporate-washing
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3. Desviar a atenção da responsabilidade corporativa sobre 
os danos ao meio ambiente e à saúde humana culpando 
consumidores pelas consequências das suas escolhas 
individuais.

Mesmo que as práticas corporativas tenham formado ambientes de alimentação 
não saudável, a indústria não assume nenhuma responsabilidade pelos danos 
ambientais e à saúde humana que ela causa. Embora promovam publicamente 
argumentos de liberdade de escolha, as corporações e seus aliados transferem o 
ônus das DCNTs para os indivíduos, eximem-se da responsabilidade e desafiam as 
leis e políticas de saúde pública de todo o mundo a fim de proteger seus interesses.

4. Insinuar que seus produtos contribuem à saúde, ao ambiente 
e à sociedade enquanto atrapalham a formulação e a 
implementação das políticas de alimentação saudável.

A indústria atribui características especiais aos PUPs para ajudar a conquistar a 
lealdade do público e garantir o consumo com o passar do tempo, com atenção 
especial para as crianças. Além disso, as empresas exageram as características 
dos PUPs para atrapalhar a formulação e implementação das políticas, tentando 
associar seus produtos a efeitos positivos para a saúde, o meio ambiente e 
a sociedade. Para ressaltar essas características dos produtos, as empresas 
geralmente usam seus relacionamentos e diversas táticas para levantar dúvidas e 
confusão sobre as evidências e a eficácia das medidas de saúde pública.

5. Procurar brechas jurídicas nas regulamentações para 
continuar promovendo produtos ultraprocessados.

Ao aproveitar as lacunas jurídicas ou estruturas normativas vagas, a indústria de 
PUPs encontra uma forma de minar a finalidade de saúde pública das políticas de 
alimentação saudável, incluindo restrições publicitárias voltadas para proteger as 
crianças e os jovens. Com isso, a indústria tenta enfraquecer a eficácia das políticas, 
colocando os interesses comerciais acima do bem comum.

https://advocacyincubator.org
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Lavagem 
Corporativa

Influenciar 
regulamentações e 

políticas

Responsabilização 
Individual

Exagerar as 
características dos 

PUPs

Brechas Jurídicas

1
2
3
4
5

Clique nos links 
listados abaixo

O que dizem. O que fazem.

A seguir são fornecidos alguns exemplos 
específicos, reunidos por meio de monitoramento, 
que mostram como as palavras e as ações da 
indústria de PUPs são incongruentes. Embora 
as narrativas da indústria girem em torno de 
mensagens positivas, o seu comportamento se 
opõe claramente a essas alegações.

https://advocacyincubator.org
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1 ESTRATÉGIA DA INDÚSTRIA #1: Proteger a reputação da indústria 
de produtos ultraprocessados e suas marcas por meio de lavagem 
corporativa.

Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

A indústria de PUPs é um 
ator-chave e contribui 
para:

● Superar a crise
alimentar e sanitária,
é parte da solução
para a fome e
outras formas
de desnutrição
relacionadas com
DCNTs;

● Proteger as
diversidades, os
movimentos e as
minorias sociais
e culturais, e
as populações
vulneráveis; e

● Reduzir a mudança
climática e proteger o
meio ambiente.

Barbados: Em Barbados, a empresa Pine Hill sediou uma competição nacional de arte 
para crianças matriculadas em escolas com foco nos benefícios da água. No entanto, 
entre os prêmios do concurso, a empresa estava oferecendo caixas dos seus sucos 
ultraprocessados.24

Colômbia: Embora as normas de rotulagem frontal ainda estivessem em desenvolvimento, 
as empresas de PUPs empregaram várias ações de responsabilidade social corporativa 
(RSC), posicionando-se como parte da solução dos problemas que elas mesmas criaram. 
Elas doaram PUPs, mostraram apoio contínuo aos campesinos (pequenos agricultores 
rurais)25, patrocinaram festivais nos povoados e se apropriaram de símbolos de alimentos e 
bebidas tradicionais para fazer publicidade de seus produtos. (Ver imagem 1)

Europa: Em resposta à sustentabilidade ambiental exigida pelos consumidores, algumas 
empresas de PUPs agora incluem “rótulos ecológicos” que indicam diferentes atributos 
ambientais, tais como reciclabilidade dos produtos, rótulos de emissões de carbono e 
pontuação ecológica. Essa tendência está se espalhando por todo o mundo e poderia 
criar uma auréola nos produtos não saudáveis, gerando confusão em relação aos rótulos 
ambientais e relativos à saúde.26,27,28 (Ver imagens 2 e 3)

Estados Unidos (EUA): A Kellogg’s alavancou a inclusão LGBTQ+ para promover um 
cereal ultraprocessado na campanha “Together with Pride” (Juntos com Orgulho) 
vinculada a uma ação de marketing de causas. Esse é um bom exemplo de como as 
corporações aproveitam determinados movimentos sociais para impulsionar suas 
estratégias de marketing.29 

Vietnã: Durante a COVID-19d, a indústria de PUPs alavancou a emergência sanitária 
para obter uma reputação positiva por parte do público ao doar junk food e bebidas 
açucaradas a organizações e profissionais de saúde da linha de frente.30,31 (Ver imagem 4)

Global: A Nestlé forneceu apoio financeiro ao Fundo de Solidariedade contra a COVID-19 
da Fundação OMS, que – de acordo com a sua política interna de aceitação de donativos – 
não deveria receber doações da indústria de PUPs.32,33

Exemplos de ações observadas
(o que eles fazem)

Narrativas da indústria
(o que eles dizem)

d    Muitos outros exemplos de como a indústria de PUPs se comportou durante a pandemia podem ser encontrados no relatório da GHAI O 
Enfrentamento de Duas Pandemias: https://advocacyincubator.org/two-pandemics. 

https://advocacyincubator.org
https://advocacyincubator.org/two-pandemics.  
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2
Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Argentina: A indústria de PUPs usou argumentos econômicos, tais como barreiras 
comerciais, maiores custos para a indústria, perda de empregos e investimentos, para 
tentar bloquear o avanço da lei de rotulagem frontal de advertência.34,35,36,37 A indústria 
também usou porta-vozes (inclusive membros do governo) para argumentar que as 
políticas de rotulagem frontal precisam ser harmonizadas no MERCOSUL,38,39,40,41,42 
ignorando a capacidade do país de promulgar leis que garantam o direito dos 
consumidores à informação e à saúde.

Costa Rica: Ignorando evidências que comprovam que a rotulagem frontal de alimentos 
não afeta a economia, a Câmara da Indústria combateu publicamente uma lei de 
rotulagem frontal usando argumentos relativos à perda de empregos e uma suposta 
brecha da legislação da América Central. Esses argumentos de harmonização retiram o 
poder do governo para promover a saúde e prevenir doenças por meio de políticas de 
saúde pública. O setor de PUPs também argumenta que a rotulagem causaria “o colapso 
do setor de alimentação”, uma alegação com o objetivo de gerar pânico econômico a fim 
de impedir as regulamentações.43 (Ver imagem 5)

Jamaica: Enquanto a Comunidade do Caribe (CARICOM) estava debatendo a 
implementação da rotulagem frontal dos alimentos, a Associação de Produtores e 
Exportadores da Jamaica (JMEA), uma organização guarda-chuva que representa o 
lobby dos setores de produção de PUPs, argumentou que o modelo de octógonos 
pretos não estava alinhado com os principais parceiros comerciais da Jamaica – de modo 
que os exportadores locais teriam que criar rótulos diferentes para os seus produtos – 
ignorando os benefícios econômicos e à saúde pública da medida.44 Além disso, a pressão 
da indústria no Órgão de Normalização da Jamaica (Bureau of Standards) interferiu 
no processo de votação, que acabou rejeitando o modelo de rótulos de advertência 
proposto. Visando seus próprios interesses, a indústria de PUPs alegou que opções como 
o sistema de Valores Diários de Referência (VDR) ou os semáforos eram os preferidos.
Entretanto, esses modelos de rotulagem frontal já se mostraram ineficazes e de difícil
entendimento para os consumidores.45

México: Quando o país implementou uma das regulamentações mais rígidas de 
rotulagem frontal dos alimentos, a indústria atacou ferozmente as autoridades públicas 
que apoiaram a medida como “inimigos do desenvolvimento da economia”. Os atores 
relacionados com a indústria também alegaram uma falta de concordância com o acordo 
comercial entre EUA, Canadá e México, mas as organizações rurais, sociais, acadêmicas 
e de pesquisa instaram o governo mexicano a não se render à indústria agroalimentar 
estadounidense.46,47 (Ver imagem 6)

A indústria de PUPs 
utiliza um discurso 
sólido com o 
objetivo de retardar 
a implementação 
de políticas de 
alimentação saudável, 
usando o seguinte 
discurso:

● O setor privado é um
ator-chave na gestão
e implementação de
políticas públicas;

● Está preocupada com
possíveis impactos
econômicos negativos
resultantes da
implementação das
medidas; ou

● As políticas de
alimentação saudável
precisam ser
harmonizadas nos
fóruns econômicos
regionais.

ESTRATÉGIA DA INDÚSTRIA #2: Retardar a implementação de 
políticas e ameaçar países com questões jurídicas e econômicas por 
meio da influência de organizações multilaterais.

Exemplos de ações observadas
(o que eles fazem)

Narrativas da indústria
(o que eles dizem)

https://advocacyincubator.org
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Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Peru: Usando a COVID-19 como desculpa, a indústria de PUPs pressionou para ampliar o prazo para 
implementação das advertências de octógonos impressos. A estratégia foi bem-sucedida, conseguindo 
a continuação do uso de adesivos altamente adulteráveis por mais um ano.48,49,50

África do Sul: Um relatório vazado, encomendado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e do Trabalho (NEDLAC) sobre o impacto econômico do imposto de promoção da 
saúde (Health Promotion Levy), declarou que o imposto sobre bebidas açucaradas levaria à perda 
de empregos. No entanto, esse relatório do NEDLAC – que carece de transparência e tem falhas na 
metodologia – não considera as evidências que demonstram os benefícios à saúde do imposto e poderia 
ser usado pela indústria de PUPs contra uma futura regulamentação de rotulagem frontal de alimentos.51

Reino Unido: O governo vai liderar uma iniciativa europeia junto com a indústria de PUPs para “tornar 
seus produtos mais saudáveis com a redução do conteúdo de açúcares em produtos com alto teor de 
gordura, sal e açúcar, ajudando a enfrentar as taxas globais de obesidade”.52 No entanto: (a) a indústria 
de PUPs não deveria definir as normas sanitárias; (b) a reformulação fará com que os PUPs tenham 
menos nutrientes críticos, mas não necessariamente irá transformá-los em produtos mais saudáveis; 
e (c) os países europeus têm uma influência significativa nos países de renda baixa e média, portanto 
essa parceria público-privada poderia colocar em risco o desenvolvimento de políticas de alimentação 
saudável em outros locais.

Uruguai: Semelhante a outros exemplos acima mencionados da América Latina, a indústria de PUPs 
argumenta que a rotulagem frontal de advertência causaria perda de empregos. Além disso, os esforços 
de lobby da indústria perante as autoridades governamentais ampliaram o período de implementação da 
rotulagem frontal obrigatória para 18 meses.53,54,55 (Ver imagem 7)

Vietnam: Enquanto um modelo de rotulagem nutricional na parte de trás das embalagens estava sendo 
desenvolvido, a Associação de Indústrias de Alimentos participou do workshop e de outras reuniões 
técnicas do Ministério da Saúde para expor preocupações sobre o impacto negativo da implementação 
dessa norma. Grupos como EUROCHAM, AMCHAM e a Câmara de Comércio e Indústria do Vietnã (Viet 
Nam Trade and Industry Chamber) também tentaram enfraquecer a proposta. Além disso, as empresas 
participaram ativamente das atividades do Codexe.

      O Codex Alimentarius é um organismo internacional de “normas, diretrizes e códigos de práticas alimentares” que tem o objetivo de contribuir “para a segurança, 
qualidade e equidade do comércio internacional de alimentação”. A Comissão do Codex Alimentarius é um organismo intergovernamental responsável pela 
elaboração dessas diretrizes. Em um esforço conjunto da Organização Mundial da Saúde e da Organização para a Alimentação e a Agricultura, a Comissão do 
Codex tem a responsabilidade de proteger a saúde dos consumidores e remover as barreiras para o comércio; sendo assim, o Codex é importante para acordos 
comerciais sob o escopo da Organização Mundial do Comércio. No entanto, a participação das áreas governamentais e dos ativistas da saúde pública no cenário 
do Codex é limitada e os interesses privados predominam nas discussões. Em relação à rotulagem frontal dos alimentos, existem discussões em andamento no 
Codex, mas até hoje não foi estabelecido nenhum padrão. Nos países, o Codex está sendo usado como um argumento para adiar a implementação das políticas de 
rotulagem frontal na proteção e promoção da saúde pública. Mais informações sobre o Codex em: About Codex | CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO  

ESTRATÉGIA DA INDÚSTRIA #2: Retardar a implementação de 
políticas e ameaçar países com questões jurídicas e econômicas por 
meio da influência de organizações multilaterais.

A indústria de PUPs 
utiliza um discurso 
sólido com o 
objetivo de retardar 
a implementação 
de políticas de 
alimentação saudável, 
usando o seguinte 
discurso:

● O setor privado é um
ator-chave na gestão
e implementação de
políticas públicas;

● Está preocupada com
possíveis impactos
econômicos negativos
resultantes da
implementação das
medidas; ou

● As políticas de
alimentação saudável
precisam ser
harmonizadas nos
fóruns econômicos
regionais.

Exemplos de ações observadas
(o que eles fazem)

Narrativas da indústria
(o que eles dizem)

https://advocacyincubator.org
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Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Exemplos de ações observadas
(o que eles fazem)

Narrativas da indústria
(o que eles dizem)

Caribe: A indústria de PUPs geralmente argumenta sobre a responsabilidade 
individual e as escolhas pessoais para desacreditar as regulamentações da saúde 
pública. A indústria enaltece o controle e a moderação das quantidades pelos 
indivíduos e apoia fortemente medidas educacionais e intervenções de atividade 
física, ignorando os ambientes alimentares não saudáveis. Por exemplo, uma 
postagem no Instagram da Nestlé do Caribe ressalta a necessidade de uma 
boa nutrição e de exercícios regulares para a boa saúde, mas omite como a 
disponibilidade e o marketing agressivo da indústria afetam o ambiente alimentar.56

Índia: Embora os ativistas estejam trabalhando para implementar uma política de 
rotulagem frontal para proteger a população dos efeitos danosos à saúde dos PUPs, a 
indústria tenta afastar o discurso sobre alimentação saudável da abordagem coletiva 
e justifica que a ausência de publicidade para alimentos com baixo teor de gordura, 
açúcares e sódio no país se deve à preferência e ao gosto dos consumidores.57 (Ver 
imagem 8)

México: Os críticos chamam o governo de “paternalista” devido às medidas 
elaboradas para complementar a regulamentação da rotulagem frontal de 
advertência.58 A indústria de PUPs também tentou posicionar a regulamentação 
de rotulagem frontal como um “ataque à liberdade dos consumidores”.59 Como 
resultado, vários jornalistas argumentaram publicamente que a obesidade no 
México se deve à dieta local ou à falta de atividade física, em vez de ser resultado do 
consumo de PUPs.60,61 (Ver imagem 9)

África do Sul: A Coca-Cola expressou seu comprometimento com a luta contra 
a obesidade e as DCNTs em parceria com o Departamento da Saúde. Os 
representantes da empresa argumentaram que o açúcar pode ser ingerido com 
moderação e que respeitam as decisões dos pais em relação à dieta dos seus filhos. 
A empresa também se comprometeu com a Iniciativa de Opções de Alimentação 
Saudável (Healthy Food Options Initiative), um fórum criado pela indústria de 
alimentos e bebidas não alcoólicas e dirigido pelo Conselho de Bens de Consumo 
(Consumer Goods Council), para promover hábitos de alimentação saudável e 
controlar a obesidade por meio de compromissos voluntários.62,63 (Ver imagem 10) 

A indústria de PUPs se 
afasta da necessidade 
de políticas obrigatórias 
para enfrentar as DCNTs 
ao: 

● Sugerir “soluções” via
políticas alternativas,
tais como medidas
educacionais,
acordos voluntários
ou esquemas
autorregulatórios; ou

● Colocar a culpa nos
comportamentos
individuais (falta de
atividade física, estilo
de vida sedentário,
moderação, etc.) em
vez de no ambiente
alimentar não
saudável.

ESTRATÉGIA DA INDÚSTRIA #3: Desviar a atenção da responsabilidade 
corporativa sobre os danos ao meio ambiente e à saúde humana culpando 
consumidores pelas consequências das suas escolhas individuais.

https://advocacyincubator.org
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Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Exemplos de ações observadas
(o que eles fazem)

Narrativas da indústria
(o que eles dizem)

Argentina: Enquanto a lei abrangente de políticas de alimentação saudável, que incluía a rotulagem frontal 
de advertência, estava travada no Congresso, a Sociedade Argentina de Nutrição emitiu um documento 
técnico sobre rotulagem frontal e modelos de perfil nutricional (MPN)f. normas usadas para determinar quais 
produtos devem ser rotulados – criticando o MPN da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que 
é livre de conflitos de interesses. Além disso, cinco dos oito autores declararam publicamente ter ligações 
financeiras com a indústria de PUPs.64  (Ver imagem 11 a 13)

Brasil: As maiores associações brasileiras de PUPs formaram um grupo chamado Rede Rotulagem. A rede 
se apresentou como parte da solução e defendeu vigorosamente o sistema de rotulagem de semáforo, um 
modelo mais fraco e menos eficaz de rotulagem frontal do que o sistema de advertência.65 A indústria também 
financiou evidências para argumentar a favor do uso de alegações nutricionais positivas, afirmando que a 
rotulagem frontal de advertência iria impactar negativamente a economia do país.66,67 (Ver imagens 14 e 15)

Colômbia: Enquanto a lei de rotulagem frontal (Ley de Comida Chatarra ou Lei da Junk Food) estava sendo 
debatida no Congresso, o Ministério da Saúde promulgou uma resolução de rotulagem frontal com normas 
mais fracas, por influência da indústria de PUPs.68,69,70 Durante esse tempo, representantes da indústria 
argumentaram que os PUPs são símbolos de progresso e desenvolvimento, representam “alimentos com valor 
agregado”71 e que a lei de rotulagem frontal demoniza seus produtos.72 (Ver imagens 16 e 17)

Índia: As opiniões de consumidores e ativistas da saúde foram minadas por um grupo consultivo formado 
por representantes de várias empresas e associações da indústria de PUPs que participaram do processo de 
discussão da regulamentação. Especialistas com fortes vínculos com a indústria atacaram diretamente os 
modelos de perfil nutricional da OMS da Região do Sudeste da Ásia e chegaram a propor limites nutricionais 
para sal, açúcar e gordura que foram “afrouxados até oito vezes em comparação com os limites anteriores”, 
estabelecidos pelas recomendações da OMS.73,74 (Ver imagem 18)

Caribe: A Organização do Setor Privado da CARICOM (CPSO) e a JMEA tentaram desacreditar a OPAS e as 
bases científicas que apoiam o seu MPN, atualmente usado como padrão regional de rotulagem frontal de 
alimentos. Essas organizações trabalharam para levantar dúvidas sobre evidências científicas estabelecidas 
quanto à eficácia dos rótulos frontais de advertência, principalmente quanto ao estudo jamaicano conduzido 
pela OPAS.75 A JMEA também solicitou que o governo da Jamaica aguardasse os resultados de uma avaliação 
de impactos regionais realizada pelos aliados da indústria de PUPs sobre saúde, nutrição, produção, comércio 
e consumidores.76 (Ver imagem 19)

México: A indústria de PUPs tem usado ingredientes alternativos para burlar os rótulos de advertência 
nas embalagens, tais como a lactase, uma enzima usada para adoçar o leite aromatizado mas que não é 
considerada açúcar para fins de rotulagem frontal.77

Espanha: Existem esforços em andamento para apoiar o sistema de rotulagem Nutri-Score, que favorece a 
indústria de PUP ao não permitir mensurar mudanças no comportamento dos consumidores em relação a 
escolhas de alimentos mais saudáveis. O sistema de rotulagem também combina informações sobre nutrientes 
“bons” e “maus” sem considerar os níveis de processamento.78,79,80 (Ver imagens 20 a 22) 

ESTRATÉGIA DA INDÚSTRIA #4: Insinuar que seus produtos contribuem 
à saúde, ao ambiente e à sociedade enquanto atrapalham a formulação e 
implementação das políticas de alimentação saudável.

A indústria divulga 
várias mensagens 
destinadas a ajudar 
os PUPs a não serem 
afetados pelas 
regulamentações da 
saúde pública; alguns 
exemplos são: 

● Levantar dúvidas
e confusão sobre
as evidências que
apoiam essas
medidas; 

● Sugerir que existe
uniformidade na sua
posição, criando
alianças falsas e
grupos de fachada;

● Alegar melhorias na
qualidade dos PUPs
e conectar as marcas
associadas com
efeitos positivos na
saúde.

f    Os Modelos de Perfil Nutricional (MPN) são as normas usadas para determinar quais produtos devem ser rotulados.

https://advocacyincubator.org
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Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Exemplos de ações observadas
(o que eles fazem)

Narrativas da indústria
(o que eles dizem)

Chile: A indústria de PUPs driblou as restrições de propaganda no Chile e a lei de marketing e rotulagem 
ao dar continuidade a campanhas voltadas para crianças de mais de 14 anos de idade. A indústria também 
promoveu versões dos PUPs sem rótulos frontais ou produtos genéricos para manter suas marcas sempre na 
mente dos consumidores.81 (Ver imagem 23)

Israel: A indústria diminuiu o impacto dos rótulos vermelhos obrigatórios para produtos com alto nível de sal, 
açúcar ou gordura saturada ao incorporar rótulos que sejam parecidos. Ela redesenhou suas embalagens e 
usou elementos, logotipos e rótulos circulares, com cores associadas com “saudável” (verde e azul-claro) para 
desviar ou dividir a atenção dos rótulos vermelhos, bem como causar uma sobrecarga visual e confusão para o 
consumidor. (Ver imagens 24 a 26)

México: Depois da implementação de uma regulamentação de rotulagem frontal de advertência usando o 
MPN da OPAS, a indústria de PUPs passou a implementar várias ferramentas para reduzir a eficácia da política:

● Os personagens de desenhos animados, agora banidos das embalagens, são os protagonistas de
campanhas digitais voltadas para o marketing desses produtos para crianças. A Kellogg’s promoveu
uma campanha chamativa que anuncia “o retorno” dos personagens animados dos cereais da empresa
(Melvin, o tigre Tony e o tucano Sam), usando o slogan: “Estaremos sempre perto de você”.82,83,84 (Ver
imagem 27)

● Colocar os personagens infantis no próprio produto em vez de nas embalagens e por meio de soluções
alternativas no ponto de venda. (Ver imagens 28 a 30)

● Incluir outros rótulos sem sentido para confundir a mensagem. Itens com um rótulo de “excesso de
sódio”, por exemplo, também contêm um octógono verde de “excesso de sabor”. (Ver imagem 31)

● Desenhar embalagens com a parte da frente e de trás quase idênticas (duplas); a única diferença é que
apenas um dos lados exibe os rótulos de advertência.85 (Ver imagens 32 e 33)

● Litígios: A regulamentação que proíbe o uso de personagens infantis nos PUPs com rotulagem frontal
de advertência foi acusada de violar os direitos autorais e de marcas registradas utilizando como base a
lei de propriedade intelectual.86 Mais de 100 recursos de constitucionalidade também foram ajuizados
por corporações transnacionais contra o padrão de rotulagem frontal mexicano.87,88,89 Ações legais e
ameaças são ajuizadas muitas vezes para arrefecer os esforços regulatórios, gerar dúvidas quanto à
eficácia da política e manter a livre promoção dos PUPs com estruturas normativas fracas. Ativistas
mexicanos têm desmistificado várias das posições da indústria de PUPs por meio de uma série de vídeos
fornecendo evidências científicas, disponíveis aqui em espanhol.

Peru: Quando implementaram o sistema de rotulagem frontal, que incluía rótulos de advertência obrigatórios 
em todas as propagandas off-line e on-line dos produtos alcançados pela regulamentação, foram realizadas 
fortes campanhas de marketing para promover os produtos ultraprocessados sem nenhum rótulo de 
advertência como saudáveis. Entretanto, os produtos reformulados com menor quantidade de nutrientes 
críticos não são necessariamente alternativas mais saudáveis, portanto, esses tipos de ações confundem e 
enganam os consumidores.90,91 (Ver imagem 34)

ESTRATÉGIA DA INDÚSTRIA #5: Procurar brechas jurídicas 
nas regulamentações para continuar promovendo produtos 
ultraprocessados.

Quando há políticas 
de rotulagem frontal 
implementadas, a 
indústria de PUPs 
sabota o objetivo da 
política por meio de 
diversos argumentos, 
tais como: 

● Os direitos das
marcas registradas
são bens econômicos
que devem ser
protegidos,
principalmente
porque as marcas,
os desenhos e
outros personagens
associados criaram
uma conexão
emocional com os
consumidores com o
passar do tempo; e 

● O desenho da
embalagem
do produto e a
disposição nos
pontos de venda são
decisões criativas
que precisam
ser mantidas,
independentemente
de poderem
enfraquecer o
impacto visual dos
rótulos frontais e,
portanto, enfraquecer
a eficiência da
política.

https://advocacyincubator.org
https://etiquetadosclaros.org/mitos/


1919advocacyincubator.org

Imagem 10. A 
Coca-Cola da África 
do Sul – uma das 
maiores empresas de 
bebidas açucaradas 
– ironicamente se 
comprometeu a 
“enfrentar as DCNTs, 
principalmente 
a obesidade, e 
criar alimentos 
mais saudáveis 
e ambientes 
alimentares mais 
sustentáveis”.

Imagem 9. No 
México, as empresas 
ameaçaram iniciar 
ações legais contra 
a regulamentação 
da rotulagem frontal 
de advertência e 
desacreditaram 
as evidências de 
saúde pública por 
trás da medida.

Imagens 2 e 3. 
Rótulos como “eco-
score” e “retorne 
para recarregar” 
se aproveitam 
da consciência 
ambiental mais alta 
dos consumidores 
e podem causar 
sobrecarga visual 
nas embalagens 
dos produtos. A 
adição de rótulos 
não relacionados 
à nutrição com 
atributos ecológicos 
positivos pode 
causar um halo nos 
PUPs não saudáveis.

Imagem 4. No 
Vietnã, o Tan Hiep 
Phat Group doa 
milhares de bebidas 
de todos os tipos, 
inclusive PUPs, para 
apoiar o pessoal da 
linha de frente no 
combate à pandemia.

Imagem 1. Na 
Colômbia, a empresa 
Postobón criou 
um programa 
para financiar os 
agricultores – que 
fornecem 13% da 
fruta que a empresa 
compra para produzir 
apenas duas das 
suas bebidas, e 
as quais contêm 
quantidades ínfimas 
de frutas frescas.

Imagem 5. A Câmara 
da Indústria da Costa 
Rica foi contra a 
lei de rotulagem 
frontal e tentou gerar 
pânico econômico 
em relação a ela.

Imagem 6. A 
Associação 
Americana de 
Padeiros argumentou 
contra a política de 
rotulagem frontal 
de advertência no 
México porque ela 
poderia afetar o 
Acordo Estados 
Unidos-México-
Canadá (USMCA, 
na sigla em inglês).

Imagem 7. No 
Uruguai, a indústria 
de PUPs fez lobby 
contra o decreto de 
rotulagem frontal 
de advertência, 
postergando a sua 
implementação.

Imagem 8. Na 
Índia, a indústria 
de PUPs afirmou 
estar priorizando 
produzir alimentos 
mais saudáveis, 
embora também 
tenha argumentado 
que “agora não é 
possível pedir que as 
empresas reduzam 
os componentes 
não saudáveis nos 
seus produtos”.

https://advocacyincubator.org


2020advocacyincubator.org

Imagem 11. A 
Sociedade Argentina 
de Nutrição emitiu 
um documento 
técnico sobre 
rotulagem frontal 
e MPN; porém a 
maioria dos autores 
declarou ter vínculos 
financeiros com a 
indústria de PUPs.

Imagens 12 e 13. 
Vários meses depois 
que o Senado 
argentino aprovou 
a lei de rotulagem 
frontal de advertência, 
a Câmara dos 
Deputados concordou 
em discutir a medida. 
No entanto, não foi 
alcançado o quórum 
necessário devido, 
entre outras coisas, ao 
lobby da indústria de 
PUPs, que comparou 
os octógonos de 
referência com 
caveiras, tentando 
“demonizar” os 
alimentos.

Imagens 14 e 15.
Essas imagens 
pertencem às redes 
sociais da Rede 
Rotulagem. Elas 
ilustram como, no 
Brasil, esse grupo 
de indústrias 
promoveu o modelo 
de rotulagem frontal 
com semáforos 
e combateu o 
Triângulo de 
Advertência, 
contrariando as 
melhores evidências 
disponíveis e 
citando evidências 
tendenciosas 
financiadas pela 
indústria de PUPs.

Imagem 17. 
Os ativistas na 
Colômbia criticaram 
o Presidente 
Duque por ter sido 
cooptado pela 
indústria de PUPs 
e ter apresentado 
uma resolução 
contra a Lei da 
Junk Food (Ley 
Comida Cacharra) 
que promove a 
rotulagem frontal.

Imagem 16. Na 
Colômbia, a indústria 
de PUPs tentou uma 
posição chamada 
de “conciliatória” 
para discutir uma 
medida de rotulagem 
frontal; na verdade, 
as empresas 
eram contra as 
normas de saúde 
pública impulsadas 
pela medida.

Imagem 18. A 
regulamentação 
de rotulagem 
frontal da Índia 
ficou paralisada por 
cinco anos devido à 
forte obstrução por 
parte da indústria.
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Imagens 20 e 21. 
Nutri-Score é um 
sistema de rotulagem 
elaborado para deixar 
que os PUPs com alto 
nível de nutrientes 
não saudáveis 
recebam algumas 
das pontuações 
“nutricionais” mais 
altas – confundindo 
e enganando os 
consumidores sobre 
a sua qualidade 
nutricional.

Imagem 22. Este 
artigo explora 
como o sistema de 
rotulagem frontal 
Nutri-Score faz 
a “lavagem” dos 
PUPs, permitindo 
que eles obtenham 
pontuações altas 
mesmo não sendo 
saudáveis.

Imagem 23. No Chile, 
uma embalagem 
como esta pode 
ser confusa para 
os consumidores, 
com os tamanhos 
da porção sugerida 
que contradizem o 
rótulo de advertência 
da embalagem. O 
rótulo de advertência 
refere-se a 5 
porções, enquanto 
a porção sugerida 
pelo fabricante 
é referente a 1.

Imagens 24 e 25. 
Em Israel, a indústria 
de PUPs imita os 
rótulos frontais, usa 
cores percebidas 
como saudáveis e 
adiciona rótulos não 
obrigatórios para 
desviar a atenção 
e sobrecarregar 
visualmente os 
consumidores.

Imagem 26. Em 
Israel, foram 
detectadas 
disposição 
nas prateleiras 
favoráveis aos 
PUPs, desenhadas 
estrategicamente 
para ocultar 
ou sabotar os 
rótulos frontais.

Imagem 19. 
Na Jamaica, a 
JMEA lançou 
uma campanha 
educacional sobre 
como os rótulos 
na parte de trás 
das embalagens 
devem ser lidos 
e a importância 
desse tipo de 
rotulagem. Ao 
mesmo tempo, uma 
iniciativa regional 
de rotulagem frontal 
estava em discussão.
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Imagem 30. No 
México, os pontos 
de venda incluíram 
sinais com instruções 
para virar as 
embalagens e deixar 
à mostra a parte 
de trás dos rótulos, 
independentemente 
das advertências.

Imagem 31. No 
México, as empresas 
estão imitando os 
rótulos frontais 
para promover 
seus produtos com 
advertências. Este 
produto tem uma 
advertência com um 
octógono preto de 
“excesso de sódio” e 
um octógono verde 
indicando “excesso 
de sabor” o que 
pode confundir os 
consumidores.

Imagem 32. No 
México, são usadas 
“frentes duplas” para 
ocultar os rótulos 
de advertência; 
essas embalagens 
podem ser colocadas 
estrategicamente 
nas prateleiras 
para aparentar 
serem produtos 
não rotulados 
– impedindo a 
eficácia da política 
diretamente no 
ponto de venda.

Imagem 33. No 
México, os rótulos de 
advertência foram 
propositalmente 
usados de forma 
incorreta nos 
recipientes 
cilíndricos.

Imagem 34. No 
Peru, o Grupo AJE 
promoveu seus 
produtos “sem 
rotulagem frontal” – 
que não atingem os 
níveis de açúcar para 
receberem os rótulos 
de advertência, 
mas que não são 
necessariamente 
“mais saudáveis”.

Imagens 28 e 
29. A Kellogg’s 
usou estratégias 
de exibição para 
contornar uma 
proibição do uso 
de personagens 
nas embalagens, 
mostrando os 
personagens de 
outras formas nos 
pontos de venda.

Imagem 27. Proibida 
de usar personagens 
nas embalagens, a 
Kellogg’s do México 
lançou campanhas 
digitais voltadas para 
as crianças usando 
personagens infantis.
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Lições aprendidas e 
oportunidades para as OSCs
Para evitar e combater a intervenção da indústria de PUPs nas políticas 
de rotulagem frontal dos alimentos, as OSCs, os ativistas e os governos 
têm oportunidades de criar estratégias inovadoras para responder ao 
uso indevido do poder corporativo. Com base na experiência de muitas 
OSCs em todo o mundo, as recomendações a seguir provaram ser eficazes 
para impulsionar os esforços de organizações que apoiam a formulação e 
implementação das políticas de rotulagem frontal:

	● Coordenar as ações, construir pontes entre diversas vozes e 
conseguir o reconhecimento no processo de elaboração de 
políticas: Vozes multidisciplinares que desenvolvam respostas 
coletivas às táticas da indústria de PUPs podem criar uma rede 
que incentive a troca de informações sobre as melhores práticas 
globais e a capacitação das OSCs, promovendo ao mesmo 
tempo a conscientização pública. As OSCs devem se posicionar 
como líderes de opinião em espaços públicos normativos e de 
tomada de decisões a fim de influenciar a formulação de políticas 
de rotulagem frontal rumo a um futuro mais saudável e mais 
sustentável para todos.

	● Usar as conclusões do monitoramento da indústria de PUPs 
para identificar as principais intenções de suas ações: Por meio 
do monitoramento da indústria de PUPs e seus aliados, as OSCs 
podem conhecer, entender e analisar as narrativas e estratégias da 
indústria para combatê-las de forma mais eficaz e proativa.

	● Exigir transparência em todos os níveis de tomada de decisões: 
As políticas de rotulagem frontal devem ser elaboradas com os 
maiores padrões de transparência, protegendo e priorizando o 
interesse público em relação aos interesses corporativos. Deve-
se insistir em usar as melhores evidências científicas disponíveis 
– garantindo que sejam independentes e livres de conflitos de 
interesses.

	● Evitar brechas, lacunas e ambiguidades: As políticas de 
rotulagem frontal de alimentos devem ser abrangentes e baseadas 
nos mais altos padrões técnicos, além de proibir o uso de outros 
selos positivos/contraditórios/confusos ou afirmações de saúde/
nutricionais na mesma embalagem. Ainda, devem ser aplicadas 

“Os esforços de 
comunicação, 
ativismo e pesquisa 
por parte da 
sociedade civil 
foram essenciais 
para combater 
a interferência 
da indústria 
de alimentos e 
suas tentativas 
para retardar e 
enfraquecer a 
decisão sobre 
rotulagem 
nutricional de 
alimentos no Brasil. 
A norma aprovada 
ainda não foi a 
ideal. No entanto, 
é o primeiro passo 
para que o Brasil 
avance em relação 
aos direitos dos 
consumidores”. 

– Laís Amaral Mais,  
Pesquisadora de 
Alimentos do Idec
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regulamentações rigorosas sobre propaganda, promoção e 
patrocínio – incluindo marketing digital e nos pontos de venda. 
A clareza limitará as oportunidades da indústria no sentido de 
ignorar ou enfraquecer as regulamentações dos rótulos frontais.

	● Desmascarar as caraterísticas não saudáveis e nocivas dos 
PUPs: É importante estar ciente do valor estratégico, de 
comunicação e ativismo de usar o conceito de PUPs no escopo 
das políticas.

	● Criar abordagens inovadoras para estruturar políticas de 
alimentação saudável: As políticas de rotulagem contribuem 
para o avanço de diversas agendas, tais como de direitos 
humanos, equidade, democracia, questões ambientais, justiça 
alimentar e sistemas alimentares. O estudo dessas abordagens 
pode oferecer maior apoio ao expandir as metas, o escopo e a 
eficácia das políticas.

	● Explorar vias legais para advogar pela responsabilização da 
indústria: Identificar possibilidades de apresentar reclamações 
que exponham e denunciem os danos da indústria de PUPs para 
o meio ambiente, a saúde dos seres humanos, a governança 
pública e equilíbrio de poderes. Essas ferramentas legais podem 
ajudar a obter uma reparação jurídica ou posicionar este tópico 
como parte da agenda pública.

	● Ser criativo com novas narrativas: As narrativas têm o poder 
de criar e influenciar a opinião pública. Portanto, as narrativas 
das OSCs desempenham um papel importante para expor os 
argumentos da indústria e, acima de tudo, para criar discursos 
alternativos que devolvam o poder aos governos e cidadãos.

	● Se antecipar à intimidação e à oposição da indústria: É 
preciso estar preparado para truques e ataques extremamente 
frequentes da indústria de PUPs. Os truques incluem a 
disseminação de medo por meio de pânico econômico, ameaças 
legais ligadas à propriedade intelectual, acordos comerciais, 
compromissos de harmonização e normas comerciais. Os 
ataques abrangem ameaças e estigmatização contra ativistas, 
acadêmicos e OSCs de saúde pública, bem como seus porta-
vozes e outros aliados. É importante conectar-se com outras 
redes de OSCs que estejam trabalhando com políticas de 
alimentação e questões relacionadas para compartilhar 
experiências.

“Uma pesquisa 
rigorosa mostra 
que a maioria dos 
consumidores de 
Israel aprovam 
a política de 
rotulagem frontal 
de alimentos 
e esperam 
usar os rótulos 
para melhorar 
a sua saúde. 
Consumidores, 
pesquisadores e 
funcionários do 
setor da saúde 
devem se manter 
vigilantes e 
eloquentes ao exigir 
que o governo 
proteja o nosso 
direito a um sistema 
de alimentação 
sustentável, justo 
e que promova 
a saúde”. 

– Prof. Aron Troen, 
Faculdade Robert H. 
Smith de Agricultura, 
Alimentação e Meio 
Ambiente, Instituto de 
Bioquímica, Ciência dos 
Alimentos e Nutrição, e 
Escola de Ciências da 
Nutrição, Universidade 
Hebraica de Jerusalém 
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Conclusão
Conhecer a cartilha de táticas da indústria de PUPs 
permite que os ativistas observem ações corporativas 
individuais como parte de um plano coordenado para 
enfraquecer as políticas de rotulagem frontal e manter 
um sistema alimentar não saudável. O combate bem-
sucedido significa se antecipar às táticas da indústria 
e desenvolver estratégias mais proativas (em vez de 
reativas) para conseguir mudar as regras do jogo 
na formulação de políticas. A exploração de cada 
objetivo da indústria, juntamente com as respectivas 
narrativas, permite que os padrões de ações sejam 
facilmente identificados e, assim, combatidos e 
denunciados, quando necessário.

A mudança do sistema agroindustrial de alimentos é, 
sem dúvida, um enorme desafio, mas que é essencial 
para as presentes e futuras gerações. As grandes 
empresas geralmente tentam amedrontar os governos 
e a sociedade civil com seu poder econômico. 
Mesmo assim, os ativistas ainda podem encontrar 
formas inovadoras de expor as práticas antiéticas e 
enganosas da indústria de PUPs e apoiar os governos 
na criação e promoção de políticas de alimentação 
saudável.

“Onde há ausência 
do Estado para 
garantir os direitos 
por meio de 
políticas públicas 
abrangentes, a 
indústria alimentícia 
tira proveito”. 

– Ativista da SANAR
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Estratégia da  
indústria #1:  
Proteger a reputação 
da indústria 
de produtos 
ultraprocessados 
e suas marcas por 
meio da lavagem 
corporativa.

Afirma que contribui para superar 
a crise alimentar e de saúde, 
posicionando-se como uma parte da 
solução para a fome e outras formas 
de desnutrição relacionadas às 
DCNTs. 

RSC e outras práticas para demonstrar comprometimento com o combate às DCNTs, à 
desnutrição e outros problemas e crises de saúde, porém usando soluções corporativas 
ineficazes.

Se coloca como defensora das 
diversidades sociais e culturais, 
movimentos, minorias e populações 
vulneráveis.

Ações de RSC e marketing voltadas para a participação de determinados grupos 
populacionais, incluindo jovens, mulheres, empreendedores e pequenas e médias 
empresas.

Se apresenta como protetora 
ambiental e grande colaboradora para 
redução da mudança climática.

RSC verde, alternativas de PUPs à base de vegetais e rotulagem ecológica usadas como 
jogadas de marketing.

Estratégia da  
indústria #2:  
Retardar a 
implementação de 
políticas e ameaçar 
países com questões 
jurídicas e econômicas 
por meio da influência 
de organizações 
multilaterais.

Argumenta que o setor privado 
é um ator-chave na gestão e 
implementação de políticas públicas.

Influência direta e indireta em diferentes cenários e atores sociais, políticos e 
econômicos relacionados com nutrição adequada, alimentação e políticas públicas.

Mostra preocupação com possíveis 
impactos econômicos negativos 
resultantes da implementação das 
medidas.

Declarações de pânico econômico, incluindo supostos obstáculos ao comércio 
internacional e limitações sobre a propriedade intelectual, para promover uma 
desaceleração normativa.

Alega que as políticas de alimentação 
saudável devem ser harmonizadas nos 
fóruns econômicos regionais.

Argumentos de que as políticas de rotulagem frontal precisam ser harmonizadas com 
normas comerciais regionais e internacionais menos restritivas, para não estagnar o 
progresso do país.

ActionsIndustry Narratives

The following tables summarizes the UPP industry playbook (made up of strategies, narratives, 
and actions) to block and undermine FOPL policy development and implementation in multiple 
countries, based on monitoring findings. This analysis is not a comprehensive list of all tactics 
used by the UPP industry to hinder or dilute the advancement of healthy food policies.

Anexo
A tabela a seguir resume a cartilha da indústria de PUPs (composta por estratégias, narrativas 
e ações) para bloquear e enfraquecer a formulação e implementação da política de rotulagem 
frontal de alimentos em diversos países, com base nas conclusões do monitoramento. Esta 
análise não esgota a lista de todas as táticas usadas pela indústria de PUPs para impedir ou 
atenuar o avanço das políticas de alimentação saudável.

Narrativas da Indústria Ações
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Estratégia da  
indústria #3:  
Desviar a atenção 
da responsabilidade 
corporativa sobre 
os danos ao meio 
ambiente e à saúde 
humana culpando 
consumidores pelas 
consequências das suas 
escolhas individuais.

Posiciona “soluções” alternativas 
para a política, com base na 
responsabilidade individual e em 
acordos voluntários ou esquemas 
autorregulatórios.

Desvio da atenção do problema de saúde pública para o paternalismo e transferência ão 
da responsabilidade pelas DCNTs aos indivíduos em vez de identificar os problemas dos 
ambientes não saudáveis moldados por práticas corporativas.

Estratégia da  
indústria #4:  
Insinuar que seus 
produtos contribuem 
à saúde, ao ambiente 
e à sociedade 
enquanto atrapalham 
a formulação e 
implementação 
das políticas de 
alimentação saudável.

Levanta dúvidas e confusão sobre as 
evidências que apoiam essas políticas.

Implantação de várias táticas para enfraquecer as normas de saúde pública, geração 
de evidências para negar os efeitos nocivos à saúde dos PUP e para confundir o público 
quanto à eficácia das políticas.

Sugere que existe uniformidade na 
sua posição, criando alianças falsas e 
grupos de fachada.

Posicionamento de contranarrativas por meio de aliados e grupos de fachada em vez de 
mandar as mensagens diretamente por meio das empresas.

Alega melhorias na qualidade dos 
PUPs e associa suas marcas a efeitos 
positivos à saúde.

Práticas de lavagem nutricional e saudável (relacionadas com a lavagem corporativa 
referida na Estratégia da Indústria 1), incluindo a reformulação dos PUPs.

Estratégia da  
indústria #5:  
Procurar brechas 
jurídicas nas 
regulamentações 
para continuar 
promovendo produtos 
ultraprocessados.

Desenha embalagens e gôndolas nos 
pontos de venda para enfraquecer o 
impacto visual da rotulagem frontal, 
enfraquecendo assim a eficácia da 
política sem violar a regulamentação.

Utilização de brechas legais em relação ao design das embalagens e à exibição dos 
produtos nos pontos de venda.

Alega que os direitos das marcas 
registradas são bens econômicos 
que exigem proteção, sobretudo 
porque as marcas, os desenhos e 
os personagens associados criaram 
uma conexão emocional com os 
consumidores com o passar do 
tempo.

Minar o objetivo das restrições de publicidade voltadas para a proteção das crianças e 
dos jovens.

Ameaças e ações legais.

ActionsIndustry NarrativesNarrativas da Indústria Ações

Annex
A tabela a seguir resume a cartilha da indústria de PUPs (composta por estratégias, narrativas 
e ações) para bloquear e enfraquecer a formulação e implementação da política de rotulagem 
frontal de alimentos em diversos países, com base nas conclusões do monitoramento. Esta 
análise não esgota a lista de todas as táticas usadas pela indústria de PUPs para impedir ou 
atenuar o avanço das políticas de alimentação saudável.

Anexo
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