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PROGRAMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS COM 
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Avaliando o programa governamental de segurança voltado aos alimentos funcionais pareceu 
relevante uma análise mais aprofundada sobre a política de informação desses alimentos no 
Brasil.  Esta análise foi feita na forma de uma pesquisa de campo com uma amostra populacional 
para saber quais são as fontes de informação sobre alimentos industrializados com benefícios à 
saúde mais utilizadas pela população e quais são as fontes que a população considera de maior 
qualidade. Entrevistou-se aleatoriamente 111 indivíduos no terminal de ônibus de Barão Geraldo 
do município de Campinas entre os meses de fevereiro e março de 2004. Com relação à questão 
da freqüência com que a população obtém informações sobre os alimentos industrializados com 
propriedades especiais para a saúde, a televisão e a propaganda do próprio produto obtiveram as 
maiores proporções de freqüência, por outro lado, programas do governo e da sociedade civil 
obtiveram as menores frequências. Os médicos e as instituições de ensino foram citados como os 
meios de maior qualidade para a população, 90 % e 80 %, respectivamente, em contra partida a 
Internet e o rádio tiveram as menores avaliações, 38 % e 57 % , respectivamente.  Verifica-se que 
alguns dos meios de onde o consumidor obtém as informações mais freqüentemente sobre esses 
alimentos (propaganda e amigos) não são as fontes que a maioria deles considera a informação 
como de qualidade superior (médico e nutricionista, programa da sociedade civil e instituições de 
ensino).  Na veiculação de informações sobre alimentos industrializados com benefícios à saúde 
devem ser priorizados os meios de maior confiança e facilidade de acesso para a população, 
colaborando com que os consumidores façam escolhas conscientes ao comprar alimentos. 
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