
 

 

 
 

REGULAMENTE OS RÓTULOS DOS SEUS PRODUTOS 
FICHA 13015-5 - ROTULAGEM DE ALIMENTOS E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
 
Descrição 
ETAPA 01 | ALINHAMENTO DA PROPOSTA  

• Realizar reunião de abertura junto à empresa demandante, para nivelamento do escopo do 
trabalho e validação do planejamento de execução dos serviços, composto de cronograma 
resumido com os principais eventos, agendas de reuniões e definição dos responsáveis pelo 
acompanhamento dos serviços por parte da empresa demandante e da prestadora de serviço. 

• Quantidade de produtos/mix de produtos a serem realizadas as informações nutricionais  
 
ENTREGA ETAPA 01:  
Documento contendo os responsáveis pela prestação do serviço, o escopo do serviço, o plano de 
ação com o cronograma das atividades e outros aspectos acordados entre as partes, assinado pela 
empresa demandante.  
 
ETAPA 02 | CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DE RÓTULOS ÀS EXIGÊNCIAS 
REGULAMENTARES DE ALIMENTOS, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS  
 Os serviços descritos nesta ficha técnica se aplicam às indústrias, agroindústrias, comércio e 
serviços de alimentos, de origem vegetal e animal, regularizados ou em processo de regularização 
junto aos órgãos regulamentadores.  

• Coleta de informações para elaboração dos memoriais e para constar no rótulo do produto, 
incluindo as informações dos laudos de análises (caso exista e/ou seja necessário), observação de 
receituários e/ou fichas técnicas referentes à composição nutricional do produto.  

• Cálculo da informação nutricional, a partir da consulta às fontes para cálculo das informações 
nutricionais indicadas pela Anvisa ou outro órgão sanitário regulatório.  

• Elaboração dos memoriais descritivos e das informações para constar no rótulo conforme 
legislação vigente.  

• Elaboração e entrega das especificações do rótulo contendo as informações obrigatórias 
(alergênicos, glúten, corantes, informações nutricionais, dentre outros) e as complementares 
desejadas pela empresa demandante (exceto as não permitidas em legislações vigentes).  

• Validação com o empresário dos memoriais e das informações a constar no rótulo do produto.  

• Repasse de informações ao responsável na empresa demandante.  

• Análise e indicação de correções, caso necessário, das informações a serem inseridas no rótulo.  
 
ENTREGA ETAPA 02:  

• Relatório final atestado pela empresa demandante, contendo a descrição das ações realizadas, os 
memoriais descritivos e as informações dos rótulos, incluindo as informações nutricionais, por 
produto contratado (em cada produto deve ter as informações nutricionais específicas para 
compor o rótulo).  

• Declaração assinada pela empresa demandante, atestando o recebimento da(s) entrega(s) 
realizadas pela prestadora de serviço e que a prestadora de serviço explicou à empresa 
demandante o conteúdo da(s) entrega(s) efetivadas. 

 
 
 



 

 

Benefícios e resultados esperados 
 A rotulagem de alimentos adequada e fidedigna é uma obrigação da empresa prevista em 
legislação nacional. A rotulagem tem a função de comunicar com o consumidor e de transmitir 
valores da empresa e do produto como confiabilidade e segurança.  

• Os memoriais descritivos e os rótulos de alimentos são necessários para a regularização dos 
produtos em atendimento às legislações vigentes sobre padrões sanitários junto aos serviços de 
inspeção.  

• A rotulagem nutricional obrigatória se aplica a todos os alimentos e bebidas produzidos, 
comercializados e embalados na ausência do cliente e prontos para oferta ao consumidor, 
conforme Resolução ANVISA RDC 360/03 - REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE 
ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ALIMENTOS EMBALADOS. Deve constar no rótulo 
desses produtos as informações nutricionais referentes a valor energético, carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio ou outro item 
solicitado por legislação. A informação nutricional descrita corretamente auxilia o consumidor na 
sua escolha quanto a produtos saudáveis.  

• A rotulagem nutricional facilita a livre circulação dos produtos alimentícios, inclusive no 
Mercosul, atua em benefício do consumidor e evita obstáculos técnicos ao comércio.  


