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Métodos
Ø Pesquisa de opinião on-line;

Ø Formulário aberto (respostas de 03 a 22/03/2016); 

Ø Divulgação para a base de associados, boletim 

do Idec e redes sociais (do Idec e de parceiros);

Ø Consea e outras organizações apoiaram a 

divulgação;

Ø Exclusão dos casos repetidos (e-mail).
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4,1%

35%

26,3%

9,7%

11,9%

8,5%
4,4%

Até 19 anos
De 20 a 29 anos
De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos
De 50 a 59 anos
De 60 a 69 anos
Acima de 70 anos

Perfil sóciodemográfico

78,2%

21,1%

0,7%
Feminino
Masculino
Não respondeu

1624 participantes
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1,0

25,4%

31,9%

41,7%

Até o Ensino médio incompleto

Ensino médio completo – Superior incompleto

Superior completo

Pós-graduado ou acima

2,8%

16,1%

8,0%

54,6%

18,5%

Norte Nordeste
Centro-oeste Sudeste
Sul

Perfil sóciodemográfico
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Você sabe o que é gordura 
trans artificial?

6,2%

47,5%

46,2%

Não sei nada Sei pouco Sei bastante
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Se sabe, qual é a definição 
mais apropriada?

0,6%

73,8%

7,7%

17,9%

É um tipo de gordura 
extraída exclusivamente do 
óleo de palma

É um tipo de gordura 
vegetal que sofre o 
processo de hidrogenação

É um tipo de gordura que 
possui ingredientes 
transgênicos

É um tipo de gordura 
saturada
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Você considera que o 
consumo de alimentos com 

adição de gordura trans:

0,4%
0%

97,3%

2,3% Não faz nenhum mal à 
saúde

Faz bem à saúde, porque é 
um tipo de gordura "boa"

Faz mal à saúde porque 
aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares 

Não sei
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Você acha que o consumo 
de gordura trans deve:

96,5%

0,9% 0,6% 1,9%

Diminuir Aumentar Manter como está Não sei
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Você costuma procurar a 
informação sobre gordura trans

nos rótulos dos alimentos?

89,2%

6,3% 4,5%

Sim
Não, porque não sei onde encontrar
Não, porque não me interesso por essa informação

9



Se sim, onde você procura a 
informação sobre gordura 

trans no rótulo dos alimentos?

Tabela 
nutricional

31%

Lista de 
ingredientes

20%

Painel frontal
2%

Todas as 
anteriores

47%
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Você acha que você 
consome gordura trans sem 

saber?

Sim
89%

Não
11%
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Por quê?

n %

Alimentação fora de casa 121 7
Falta de clareza nos rótulos 494 30

Fabricantes manipulam/omitem informação 
e/ou não são fiscalizados 554 34
Falta de interesse do consumidor em ler o rótulo 81 5
Não respondeu/não soube opinar 378 23
Total 1628 100
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Na sua opinião, quais são os produtos 
que costumam possuir gordura trans

artificial na sua composição?

93,2%

0,2%
2,3% 4,2% Alimentos ultraprocessados 

como sorvetes, bolos prontos e 
biscoitos

Alimentos in natura como nozes, 
milho verde e abacate

Ingredientes culinários como 
manteiga, óleo de soja e óleo de 
coco

Todos os anteriores
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O uso de gordura trans foi proibido em 
alguns países. Você acha que o 

governo brasileiro também deveria 
proibir seu uso?

Sim
95%

Não
5%
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Por quê?
SIM n %

Porque é prejudicial à saúde 1189 73,0
Melhorar a alimentação da população brasileira. 85 5,2
Pressionar a indústria para que substituam a trans por 
alternativas saudáveis 73 4,5
A longo prazo reduziria custos na saúde pública. 39 2,4
O consumidor é leigo e não sabe interpretar as informações. 88 5,4
Outros países já proibiram. 38 2,3

NÃO
Respeitar a liberdade de escolha do consumidor. 12 0,7
Incentivar reeducação alimentar e consumo consciente. 41 2,5

Não respondeu/não soube opinar 59 3,6
TOTAL 1624 100
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