
INTRODUÇÃO

Rótulo é a informação escrita, impressa, colada, estampada ou gravada na embalagem do produto. Os rótulos dos alimentos podem ajudar o

consumidor a escolher bem os produtos que serão incluídos na sua dieta. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) regulamenta e

fiscaliza as empresas para garantir o direito do consumidor quanto as informações contidas no rótulo do produto comercializado.

OBJETIVO

Investigar se os consumidores entendem as informações fornecidas nos rótulos dos produtos alimentícios e verificar se as fábricas, que

produzem alimentos em Barreiras-BA, respeitam as normas da ANVISA.

METODOLOGIA

Foi realizada uma entrevista com 100 consumidores em quatro supermercados em Barreiras-BA, para verificar se estes lêem e entendem os

rótulos dos produtos alimentícios. Além disso, foi observado os rótulos de 15 produtos de alimentos fabricados em Barreiras para investigar se

esses atendem aos preceitos da ANVISA. Em seguida todos os dados foram tabulados e analisados.

RESULTADOS

De acordo com os dados tabulados, constatou-se que 50% dos consumidores entrevistados lêem os rótulos dos produtos alimentícios, mas

não entendem, e que 32% não lêem, conforme observado no gráfico 1. Em relação aos rótulos dos produtos elaborados no município de

Barreiras-BA, percebeu-se que apenas 13% estão de acordo com a legislação para rotulagem, ou seja, a maioria dos produtos apresentam

erros ou falta alguma informação, de acordo com o gráfico 2.

Gráfico 1. Entrevista com os consumidores Gráfico 2. Análise dos produtos fabricados em Barreiras-BA

CONCLUSÃO

É importante que se entenda os rótulos para saber o que realmente está sendo consumido, pois é pela rotulagem que as empresas produtoras

de alimentos se comunicam com os consumidores, sendo de responsabilidade delas adequarem os rótulos dos seus produtos de acordo com

a ANVISA. Desse modo, faz-se necessário uma maior fiscalização por parte das agências responsáveis e também uma maior atenção por

parte dos consumidores.
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