
Novas exigências
para rotulagem

Urna abrangente abordagem do processo de elaboração e produção de
rótulos das embalagens levando em consideração as exigências e as

normalizações propostas portaria 157 do Inmetro

I nformações incorretas têm contribuído na
criação de uma nova categoria de consu-
midores: a de pessoas que, na luta por
seus direitos, promovem mudanças em

produtos, serviços e até nas normas empresari-
ais. O aumento no custo dos produtos levou o
consumidor a analisar melhor o que está compran-
do. E não se trata apenas de produtos ou serviços
mais baratos: informações quanto à quantidade e
aos benefícios oferecidos passaram a ser referen-
ciais de decisão de compra. É por isso que a rotu-
lagem de embalagens é um requisito primordial
no mundo industrial, no entanto, ainda existem
fabricantes de produtos de consumo que não se-
guem a regulamentação prevista na portaria
n2 157, de 19 de agosto de 2002. Essas embala-
gens, que estão em desacordo com a tabela II,

Á rotulagem da embalagem da azeitona atende
à portaria 157, que prevê o seguinte: produtos
com duas fases (sólida e líquida) devem
apresentar as expressões - peso líquido e peso
drenado - antes da indicação quantitativa

que determina as dimensões mínimas dos caracte-
res de unidades de massa ou volume, serão aceitas
somente até 31 de dezembro de 2004. "Já no caso
de produtos promocionais dispensam a especifica-
ção do peso no pacote", lembra a chefe da divisão
de mercadorias pré-medidas do Inmetro, Maria Ma-
nuela Mota dos Santos, durante a palestra Rotula-
gem: as novas exigências para embalagens, promo-
vida pela Abre (Associação Brasileira de Embalagem),
realizada em maio, na Casa Rhodia, em São Paulo.

De acordo com a portaria, a indicação quanti-
tativa do produto deve ser estampada na área da
vista principal (multiplicação da maior dimensão da
largura pela maior altura da embalagem, incluindo
a tampa, quando existir) e em destaque na embala-
gem. "Entre as irregularidades mais comuns que
podem ser encontradas no mercado estão, por
exemplo, as embalagens que ilustram a unidade de
medida do produto (massa ou volume) impressa em
cor sem contraste com o fundo, o que dificulta a
visualização pelo consumidor", afirma. Nessa mes-
ma linha, há outros exemplos. Al-
guns fabricantes colocam a indi-
cação quantitativa no próprio
corpo do produto em cor não
contrastante. Neste caso se encai-
xam algumas marcas de sabão em
pedra. Além dessas exigências, a
portaria 157 prevê que a expres-
são que identifica a unidade de
massa ou volume precisa ser im-
pressa em tamanho superior a
2 mm ao estabelecido na tabela
correspondente de dimensão mí-
nima dos caracteres do Inmetro.
"Os produtos sólidos, granulados
ou em gel são indicados em uni-
dades de massa e os produtos lí-
quidos em unidades de volume.

Á indicação adicional do produto é permitida na
embalagem, mas desde que impressa no mesmo
tamanho dos caracteres da unidade de massa
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Os acondicionamentos múltiplos exigem a
especificação de cada um deles na

embalagem e a unidade massa e volume

Para os produtos semi-sólidos ou semilíquidos em-
prega-se as unidades de massa ou volume. Já o
aerossol obedece a legislação atual que obriga o
uso das unidades de massa e volume na embala-
gem", explica Maria Manuela.

O acréscimo de indicação adicional na emba-
lagem é permitido. Um exemplo disso é a inscri-
ção "faz l litro" usada em pacotes de sucos em
pó, mas é preciso que o tamanho da letra esteja
de acordo com a legislação em vigor. Além disso,
os símbolos de grandeza como "hrs" devem ser
impressos sempre em letras minúsculas. "As por-
tarias sofrem constantes atualizações. Uma delas
obriga que a identificação do produto pastoso (vul-
canizado à temperatura ambiente) seja feita em
unidade de massa", acrescenta.

Se a indicação quantitativa do produto não pu-
der ser impressa na vista principal da embalagem
por razão de natureza técnica, devidamente justi-
ficada, o tamanho dos caracteres deve ser, no mí-
nimo, duas vezes superior ao estabelecido na ta-
bela correspondente de dimensões mínimas. "Isso
acontece geralmente com embalagens de produ-
tos importados", afirma.

Maria Manuela revela ainda que os produtos co-
mercializados em unidades legais de massa, de volu-
me, de unidades e de comprimento, podem apre-
sentar expressões antes da indicação quantitativa
como peso líquido, conteúdo líquido, peso líq., con-
teúdo líquido, volume líquido, contém, conteúdo,
comprimento e/ou largura. Mas para produtos que

têm duas fases (sólida e líquida), a portaria 157 obri-
ga que as expressões - peso líquido e peso drenado -
precedam a indicação quantitativa na embalagem. Os
kits de produtos também exigem a expressão con-
tém, especificando na embalagem, cada um dos arti-
gos comercializados. "Antes do lançamento de um
novo produto, recomendamos que as empresas sub-
metam a embalagem para uma avaliação do Inmetro
para evitar problemas posteriores", diz. "O procedi-
mento, em caso de irregularidades nas embalagens,
é o envio de uma carta convite para o fabricante as-
sistir ao exame do produto e a empresa tem 15 dias
para fazer a defesa no Ipen e mais 15 dias para re-
correr novamente. A penalidade é diferente, depen-
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dendo do Estado", conclui.
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