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A indústria alimentícia está disposta a dizer ao consumidor o que é ou não é saudável, dentro do 
seu próprio portfólio. Será lançado oficialmente hoje no Brasil o programa Minha Escolha, 
organizado pela Choices International Foudation, entidade sem fins lucrativos com sede em 
Bruxelas, na Bélgica, que reúne cerca de 90 empresas em todo o mundo, entre fabricantes 
alimentícias e varejistas. A proposta da Choices é identificar com o selo "Minha Escolha", na parte 
frontal da embalagem, os produtos que estão dentro do limite adequado de sal, açúcar, gorduras 
saturadas e gorduras trans. Até agora, mais de 2 mil itens, em aproximadamente 50 países, têm 
o selo. No Brasil, várias empresas foram convidadas a participar, mas por enquanto apenas 
quatro aderiram: Unilever, Perdigão, Batavo e Nutrimental.   
 
"As fabricantes alimentícias estão preocupadas com os crescentes níveis de obesidade, diabetes e 
doenças cardiovasculares em todo o mundo", diz Christophe Meugnier, membro do conselho da 
Choices. A iniciativa de criar a fundação foi tomada há dois anos, por três multinacionais 
holandesas - Unilever, Friesland Foods e Campina -, como resposta ao documento elaborado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2003, que pedia às empresas do setor atenção às taxas 
de gordura trans, gordura saturada, sódio, açúcar total e açúcares adicionados nos alimentos 
industrializados, cujo excesso vem comprometendo a saúde pública em todo o mundo.   
 
Os padrões do que é um alimento balanceado foram definidos a partir de orientações da OMS e de 
um comitê de dez cientistas que integra a fundação. O trabalho deste comitê - de analisar se a 
tabela nutricional dos alimentos está de acordo com os padrões estabelecidos - é voluntário, 
ressalta Meugnier, embora os estudos realizados nos mercados onde a Choices atua sejam 
bancados pelas empresas participantes. O resultado dessa análise é certificado por uma empresa 
de auditoria no exterior, a SGS. No Brasil, a Choices ainda procura um órgão certificador.   
 
Nem todos os produtos de quem se habilita ao selo são aprovados. A Batavo, por exemplo, 
convidada a participar, teve apenas uma pequena parte do seu portfólio pronta a receber o selo. 
São duas linhas de iogurtes (Bio Fibras e Pense Light), uma sobremesa à base de frutas (Fruitier), 
três itens da bebida à base de soja Naturis, os leites integral, desnatado e semi-desnatado, além 
de um leite light com cálcio e de outro com ferro. "Estamos adaptando outros produtos ao padrão 
da Choices para receber o selo", afirma Regina Boschini, diretora de marketing da Batavo, que já 
conhecia a boa receptividade que o selo tem no exterior. "Nosso maior desafio é ajustar o índice 
de açúcar ao nível adequado", afirma.   
 
Já na Unilever, nenhum item da Kibon ou da Karo, duas importantes marcas da empresa no 
Brasil, estão prontos a receber a identificação "Minha Escolha". "Pouco mais da metade do nosso 
portfólio está apta a exibir o selo", afirma a vice-presidente da Unilever no Brasil, Andréa 
Salgueiro. Embora a executiva não queira fixar metas de quanto do seu portfólio será incluído no 
programa, e em quanto tempo, ela afirma que a companhia vem se esforçando nesse sentido. 
"Queremos ter o maior número possível de itens dentro dos padrões, não só por causa do selo, 
mas como parte do nosso trabalho de aprimoramento nutricional", diz Andréa.   
 
O que não é uma tarefa fácil para nenhuma empresa, diz a nutricionista Cynthia Antonaccio. "As 
gorduras, o sal e o açúcar são básicos na formulação da maioria dos alimentos e muitos produtos 
ficariam descaracterizados com quantidades reduzidas desses nutrientes", diz ela, dando como 
exemplos o sorvete (que tem grande concentração de gordura) e a sopa (que leva muito sal). 
"Uma mudança na proporção desses nutrientes nesses produtos exige investimento em tecnologia 
para deixá-los adaptados ao paladar do consumidor", afirma Cynthia.   
 
É o que a indústria tem procurado fazer. A Unilever aproveita o momento para colocar no 
mercado, este mês, três novidades que receberão o selo "Minha Escolha": o relançamento da 
linha Ades, com menor proporção de açúcar; a nova linha Vitalie Knorr, de sopas, atomatados e 



caldos, estes últimos com 50% menos gordura e menos sal, além da linha Hellmann's Deleite, 
uma maionese à base de leite, e não de óleo vegetal, o que diminui a concentração de gordura. 
"São inovações que já estavam na pauta de lançamentos da Unilever, cuja filosofia está cada vez 
mais pautada na oferta de produtos saudáveis", afirma Andréa. Parte dos novos itens é 
considerada premium e deve custar entre 5% e 10% mais do que os convencionais.   
 
De acordo com Meugnier, da Choices, o principal objetivo da fundação é levar informação ao 
consumidor. "As pessoas, de maneira geral, ficam muito confusas sobre o que devem ou não 
comer e, diante das prateleiras, nem sempre acabam escolhendo a opção mais saudável", afirma 
o conselheiro. Segundo ele, na Holanda, primeiro mercado onde o "Minha Escolha" foi adotado, 
88% já reconhecem o selo e 66% compram produtos regularmente com essa identificação.   
 
As fabricantes não falam por enquanto de aumento das vendas a partir do selo mas, considerando 
uma pesquisa realizada pelo Ipsos no Brasil, a pedido da Choices, é fácil concluir que é essa a 
expectativa. De acordo com o levantamento, que ouviu 1.204 pessoas em todo o país, 49% dos 
consumidores têm dificuldade de identificar alimentos saudáveis na hora da compra, já que 
apenas 15% afirmam ter conhecimentos sobre saúde e nutrição. Três quartos dos entrevistados 
(75%) afirmam que gostariam de um mecanismo que os ajudasse a identificar a melhor opção 
diante das prateleiras. A maioria deles (85%) está preocupada com a má qualidade da 
alimentação. Não por acaso, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
40,6% da população tem excesso de peso.   
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