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RESUMO

Introdução: No Piauí, os setores industriais que mais cresceram nos últimos
anos, foram o de alimentos e bebidas. Exemplo disso, é a cajuína um produto
típico  do  Estado,  com  potencial  nutritivo  e  funcional,  que  apresenta  um
simbolismo  cultural  que  é  fortemente  caracterizado  pela  produção  familiar.
Desse  modo,  o  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  as  características  de
rotulagem  de  cajuínas  comercializadas  pela  internet  sendo  produzidas  no
estado  do  Piauí-  Brasil.  Metodologia: Foram  analisadas  10  diferentes
embalagens de marcas de cajuínas comercializadas virtualmente no estado do
Piauí.  O  grupo  de  amostragem  totalizou  10  (dez)  marcas,  analisadas  e
codificadas de A a J que foram comparadas conforme Decreto nº 2.314, de 4
de  setembro  de  1997.  Resultados  e  Discussão:  Das  10  amostras  dos
produtos analisados percebeu-se que 80% das informações referente ao nome
do  fabricante  ou  produtor  estavam  ausentes,  60%  dos  endereço  do
estabelecimento de industrialização e 60% do número do registro do produto
no  Ministério  da  Agricultura também  estavam  sem  informações  completas.
Entretanto, constitui-se  infração,  toda  ação  ou  omissão  que  importe  em
desobediência  ao  disposto  nas  normas  legais,  destinadas  a  preservar  a
integridade e qualidade dos produtos e a saúde do consumidor. Conclusões:
Pode-se concluir que as empresas que produziram as marcas estudadas em
sua maioria não cumprem com as determinações estabelecidas pela legislação
brasileira  sobre bebidas quando confrontado os resultados obtidos de cada
produto a valores recomendados pelo MAPA (1997).

Palavras-chave – Bebida não alcoólica; Saúde Pública; Produto artesanal.
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ABSTRACT

Introduction: In Piauí, the industrial sectors that grew the most in recent years
were food and beverages. An example of this is cajuína, a typical product of the
State, with nutritional and functional potential, which has a cultural symbolism
that is strongly characterized by family production. In this way, the objective of
this work was to evaluate the labeling characteristics of cashew nuts sold over
the  internet  being  produced  in  the  state  of  Piauí-Brazil.  Methodology:  We
analyzed 10 different cashew brand packages sold virtually in the state of Piauí.
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The sampling group totaled 10 (ten) marks, analyzed and coded from A to J,
which were compared according to Decree nº 2.314, of September 4, 1997.
Results and Discussion: Of the 10 samples of the analyzed products, it was
noticed that 80% of the information regarding the name of the manufacturer or
producer was absent, 60% of the address of the industrialization establishment
and 60% of the product registration number at the Ministry of Agriculture were
also  without  complete  information.  However,  an  infraction,  any  action  or
omission  that  constitutes  matter  in  disobedience  to  the  provisions  of  legal
norms, aimed at preserving the integrity and quality of products and the health
of the consumer.  Conclusions: It  can be concluded that the companies that
produced  the  studied  brands  mostly  do  not  comply  with  the  determinations
established  by  the  Brazilian  legislation  on  drinks  when  confronted  with  the
results obtained for each product at values recommended by MAPA (1997). 

Keywords - Non-alcoholic beverage, Public Health, Artisanal product.
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INTRODUÇÃO

 No Piauí, os setores industriais que mais cresceram nos últimos anos, foram o
de alimentos e bebidas. Sendo que a fabricação de bebidas apresenta uma
receita líquida de vendas de R$ 703,7 milhões (PERES et al.,2019).  Nesse
contexto, o principal consenso é a tendência de maior aumento do consumo
das  bebidas  não  alcoólicas.  Dentre  os  principais  avanços  destaca-se  o
interesse da sociedade pela  comercialização dos sucos e polpas nas mais
diversas formas de apresentação do produto (CARVALHO et al.,2005). Disso,
destaca-se a cajuína,  bebida com potencial  nutritivo e funcional  (SOUSA et
al.,2018).                              

 O Piauí  é  o estado do Nordeste que mais  produz cajuína.  Estima-se que
existem cerca de mais de cem unidades nos municípios produtores de caju do
estado respondendo por mais da metade de toda a cajuína produzida no Brasil,
cuja  produção  é  de  aproximadamente  10  milhões  de  garrafas  anualmente.
(EMBRAPA, 2007). Assim, o produto é típico do Estado do Piauí, encontrando
mercado interno e externo na federação,com produção semi-artesanal (SOUSA
et  al.,  2013),  que  apresenta  um  simbolismo  cultural  que  é  fortemente
caracterizado pela produção familiar e trabalhadores de forma associativa por
meio  cooperativas,  representando  uma  importante  fatia  da  renda  familiar
(SOUSA  et  al.,2018).Assim,  considerando  a  importância  econômica  desse
produto,  se  faz  necessário  seguir  as  normas  vigentes  para  a  sua
comercialização,  entre  elas  a  para  a  rotulagem.  Sendo  que  os  rótulos  são
elementos essenciais de comunicação entre os produtos e os consumidores, e
devem  apresentar  informações  de  forma  clara  e  verídica,  a  fim  de  evitar
decisões  ou  conclusões  equivocadas  (LEITE  et  al.,  2017).  Desse  modo,  o
objetivo deste trabalho foi avaliar as características de rotulagem de cajuínas
comercializadas em sites virtuais sendo produzidas no estado do Piauí- Brasil.
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METODOLOGIA

 Foram analisadas diferentes marcas de cajuínas comercializadas na internet
sendo produzidas no estado do Piauí.  O grupo de amostragem totalizou 10
(dez) marcas, analisadas e codificadas de A a J. Para análise das amostras
foram estabelecidos alguns parâmetros de inclusão e exclusão. Dentre os de
inclusão todas as amostras foram provenientes de marcas diferentes e de sites
diferentes.  E de exclusão as sem embalagens nítidas e não produzidas no
estado  do  Piauí.  Sendo  que  as  embalagens  do  produto  foram  analisadas
conforme Decreto nº 2.314, de 4 de setembro de 1997(Brasil,1997).

 De  acordo  com a  legislação  o  rótulo  dessa  bebida  deve  ser  previamente
aprovado  pelo  Ministério  da  Agricultura  e  constar  em  cada  unidade,  sem
prejuízo  de outras  disposições de lei,  em caracteres  visíveis  e  legíveis,  as
seguintes variáveis que foram estudadas: (A) o nome do produtor ou fabricante,
(B) o  endereço  do  estabelecimento  de  industrialização,  (C) o  número  do
registro do produto no Ministério da Agricultura,(D) a denominação do produto,
(E) a marca comercial, (F) os ingredientes,(G) a expressão “Indústria Brasileira”
por  extenso  ou  abreviada,  (H) o  conteúdo  expresso  na  unidade
correspondente, de acordo com normas específicas, (I) a identificação do lote
ou da partida e o (J) o prazo de validade (Brasil,1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A rotulagem possui um importante papel informativo e promove a imagem da
indústria transmitindo confiança ao consumidor. As embalagens dos gêneros
alimentícios estão sujeitas a certas normas, sendo que os rótulos das bebidas
(alcoólicas  e  não  alcoólicas)  devem  cumprir  o  estabelecido  na  legislação
brasileira, em especial o Decreto nº 6.871/2009(ANDRADE et al.,2016). Dentre
as  amostras  analisadas,  observou-se  um domínio  na  ausência  de  80% do
nome  do  produtor  ou  fabricante,60%  no  endereço  do  estabelecimento  de
industrialização  e  60% do  número  do  registro  do  produto  no  Ministério  da
Agricultura.

Tabela  1  –  Análise  de  rotulagem  de  diferentes  marcas  de  cajuínas
produzidas no estado do Piauí, 2020.

Informaçõe
s ao

consumidor

Cajuí
na 1

Cajuín
a 2

Cajuín
a

3

Cajuí
na 4

Cajuí
na 5

Cajuí
na 6

Cajuí
na 7

Cajuí
na 8

Cajuí
na 9

Cajuí
na 10

(A) _ + _ _ _ _ _ + _ _

(B) + _ _ _ _ _ _ + + +

(C) + _ + _ _ _ _ + _ +

(D) + _ + + + + + + + +
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(E) + + + + + + + + + +

(F) + + + + + _ _ + + +

(G) + _ + _ _ _ _ _ + _

(H) + + + + + _ _ + + +

(I) + _ + + _ _ _ _ + _

 (J) + _ + _ _ _ _ + + +

Legenda : (+) Presente;(-) Ausente;(A): O nome do produtor ou fabricante, do estandardizador
ou  padronizador,  do  envasador  ou  engarrafador  e  do  importador;(B) O  endereço  do
estabelecimento  de  industrialização;(C) O número  do  registro  do  produto  no  Ministério  da
Agricultura;(D) A  denominação do  produto(E) A marca  comercial;(F) Os ingredientes;(G) A
expressão  “Indústria  Brasileira”,  por  extenso  ou  abreviada;  (H) O  conteúdo,  expresso  na
unidade correspondente, de acordo com normas específicas;(I) A identificação do lote ou da
partida;(J) O prazo de validade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

 A  ausência  dessas informações da Tabela  1,  representa  irregularidade na
rotulagem e viola o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é direito
deste ter acesso a todas as informações sobre o produto. Diante disso, cita-se
a importância do nome do produtor ou fabricante em todas as embalagens.
Esta  recomendação  deve-se  aos  riscos  de  contaminação  microbiana
associados às condições de armazenamento desde a produção até a aquisição
final do produto (ANDRADE et al.,2016). Entretanto, nesse estudo, observou-se
de  acordo  com  a  Tabela  1, ausência  de  80%  do nome  do  produtor  ou
fabricante.

Nos rótulos das bebidas fabricadas e engarrafadas sob autorização, poderão
constar,  além  da  razão  social  o  endereço  do  fabricante,  desde  que  seja
identificada,  de  forma clara,  a  unidade produtora  e  envasadora.  Entretanto,
constitui-se, infração, para os efeitos toda ação ou omissão que importe em
desobediência  ao  disposto  nas  normas  legais,  destinadas  a  preservar  a
integridade e qualidade dos produtos e a saúde do consumidor.  Diante disso, a
infringência  sujeita  o  infrator,  às  seguintes  sanções  administrativas:
advertência, multa, inutilização de bebida, matéria-prima ou rótulo, interdição
de  estabelecimento,  suspensão  da  fabricação  de  produto  e  do  registro  do
estabelecimento.  E  ainda  a  proibição  de  venda  e  publicidade  do  produto
(Brasil,1997).

CONCLUSÕES

 Dentro das condições experimentais deste trabalho da avaliação da rotulagem,
pôde-se  concluir  que  as  empresas  que  produziram as  marcas  de  cajuínas
estudadas não cumprem com as determinações estabelecidas pela legislação
brasileira quando confrontado os resultados obtidos de cada produto a valores
recomendados  pelo  MAPA(1997),  exceto  a  marca  E,  que  dentre  todas  as
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marcas  indicou  todas  as  recomendações  e  restrições  de  uso  da  bebida
requeridas por lei.Diante disso, é preciso uma maior monitoração dos produtos.
Por fim, o estudo proporcionou uma leitura esclarecedora sobre rotulagem de
cajuínas o que possibilitará não só futuras pesquisas sobre o tema, bem como
orientará os consumidores quanto à qualidade do produto a ser adquirido.
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