
Fabricante colocará rótulo com as informações nutricionais do whisky, da vodka e da 
cerveja 
Sherri Day 
 
A Diageo, a empresa de bebidas alcoólicas britânica que é dona das marcas Johnnie Walker, 
Guinness e Smirnoff, disse na quarta-feira que colocará rótulos nutricionais em seus produtos 
para detalhar quanto álcool e quantas calorias e carboidratos estão presentes em cada garrafa. 
 
Representantes da Diageo North America disseram que seus novos rótulos, que serão lançados 
em 2004, também listarão doses e a quantidade de outros macronutrientes, como açúcar e 
gordura. 
 
A medida ocorre um dia depois de uma coalizão de mais de 70 grupos de defesa do consumidor e 
acadêmicos ter apresentado uma petição ao Birô de Comércio e Tributação de Álcool e Tabaco do 
Departamento do Tesouro, que regula a rotulação e propaganda de bebidas alcoólicas, exigindo 
rótulos nutricionais em todas as bebidas alcoólicas. Os grupos, liderados pela Liga Nacional dos 
Consumidores e pelo Centro para a Ciência no Interesse Público, querem que os rótulos das 
bebidas alcoólicas sejam semelhantes aos dos alimentos embalados. 
 
Um rótulo de bebida alcoólica, disseram os grupos, deve listar o número de doses em cada 
recipiente, calorias, ingredientes, doses recomendadas e a quantidade de álcool em cada garrafa. 
O rótulo também deve exibir uma referência à definição federal de beber moderado, que diz que 
mulheres não devem beber mais que uma dose alcoólica por dia e os homens não devem beber 
mais que duas, eles disseram. 
 
Fabricantes de destilados, vinhos e fermentados no momento são obrigados apenas a listar a 
quantidade de álcool em cada recipiente. As cervejarias cujos produtos alegam possuir baixas 
calorias ou carboidratos são obrigadas a listar as quantidades em cada embalagem. 
 
Guy L. Smith, um vice-presidente executivo da Diageo, disse que a empresa vinha realizando 
pesquisa de consumidor há vários meses e descobriu que seus consumidores queriam saber 
quantas calorias e carboidratos estavam presentes em suas bebidas. A empresa, citando motivos 
de concorrência, se recusou a dizer quando tomou a decisão de criar novos rótulos para suas 
bebidas. 
 
"Nós achamos que isto é bom para nossos consumidores", disse Smith. "É algo que sabemos que 
querem, e certamente é consistente com o que a coalizão está pedindo. Pareceu ser um bom 
momento para anunciar o que faremos." 
 
Antes que a empresa possa alterar seus rótulos, o birô de comércio e tributos terá que aprovar as 
mudanças, disse a agência. 
 
A maioria dos grupos de defesa do consumidor aplaudiu a decisão da Diageo de colocar rótulos 
nutricionais em seus produtos. Mas alguns disseram que a oposição da Diageo a um processo de 
rotulação regulado pelo governo fez com que a ação da empresa ficasse aquém do que a indústria 
necessita para padronizar os rótulos. 
 
"Isto não é exatamente o que estamos pedindo", disse George A. Hacker, diretor do projeto de 
políticas para o álcool do Centro para a Ciência no Interesse Público. "A insistência da Diageo em 
uma abordagem voluntária de rotulação não é responsável. Isto não fornece a padronização e 
consistência necessárias para que os consumidores possam de fato comparar a marca A com a 
marca B assim como destilados com cerveja, a menos é claro que todos os produtos forneçam o 
mesmo tipo de informação voluntariamente no mesmo formato." 
 



Alguns nutricionistas disseram que a Diageo, que assim como muitas de suas concorrentes 
começou a anunciar a compatibilidade de seus produtos com dietas de baixos carboidratos, pode 
ter motivos dissimulados para concordar voluntariamente em colocar rótulos nutricionais em seus 
produtos. 
 
"Eles devem pensar que exibir rótulos nutricionais em bebidas alcoólicas pode ter um efeito 
positivo em fazer o álcool parecer como uma bebida boa para o consumidor", disse a dra. Marion 
Nestle, professora do Departamento de Nutrição, Estudos de Alimentos e Saúde Pública da 
Universidade de Nova York. "Se eles puderem obter uma imagem saudável, boa para o 
consumidor para seus produtos, eles farão isto."  
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