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Declaração de interesse
• Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec

• Projetos apoiados por:
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Idec

- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

- Fundado em 1987

- Organização não-governamental (ONG) sem fins lucrativos

- Recursos: contribuições de pessoas físicas e fundações 
internacionais

- Atuação: pesquisas, mobilização, conscientização do 
consumidor, incidência em políticas públicas e ações civis 
públicas

“Promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do 

consumidor e a ética nas relações de consumo, com total 

independência política e econômica.

“Missão
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INFORMAS

É uma rede global de organizações e pesquisadores de interesse
público, que tem como objetivos monitorar, servir como
referência e apoiar ações públicas e privadas a fim de ampliar os
ambientes alimentares saudáveis e diminuir a obesidade e
doenças crônicas não-transmissíveis, assim como suas
desigualdades.

International Network for Food and Obesity/Non-
Communicable Diseases (NCDs) Research, Monitoring 

and Action Support

https://www.informas.org/

https://www.informas.org/


Objetivos do INFORMAS
1. Desenvolver uma rede global de organizações de interesse público e 
grupos de pesquisa para monitorar, comparar e apoiar esforços para 
criar ambientes alimentares saudáveis e reduzir obesidade e DCNT e 
desigualdades relacionadas.
2. Coletar, confronter e analisar dados de políticas e ações dos setores
público e privado, ambientes alimentares, dietas populacionais, 
obesidade e DCNT.
3. Comparar e comunicar sobre o progresso da melhoria de ambientes
alimentares contra boas práticas de referência, entre países e ao longo
do tempo.
4. Usar os resultados para fortalecer os esforços em saúde pública, 
particularmente apoiando a tradução de evidências relevantes em
ações dos setores público e privado.



Países envolvidos no INFORMAS
Trinta e sete países estão ativamente
envolvidos em pelo menos um dos módulos
do INFORMAS.

A lista de países consiste em África do Sul,
Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica,
Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Eslovênia,
Estados Unidos, Etiópia, Fiji, Gana,
Guatemala, Hong Kong, índia, Irlanda,
Islândia, Malásia. Malta, México, Noruega,
Nova Zelândia, Países Baixos, Panamá e
América Central, Polônia, Quênia, Reino
Unido, Singapura, Tailândia, Tonga e Vietnã.



Estrutura organizacional



Resultados esperados

1. Melhoria da saúde da 
população

- Ambientes alimentares 
mais saudáveis
- Dietas mais saudáveis
- Redução da obesidade e 
DCNT
- Redução das 
desigualdades (ambientes, 
dietas, obesidade, DCNT)

2. Melhoria dos sistemas 
alimentares

- Mais responsivo à nutrição, 
saúde e equidade
- Soberania alimentar

3. Maior envolvimento de 
ações

- Maior envolvimento dos atores 
da sociedade civil, incluindo a 
comunidade científica, com 
governantes e o setor privado, em 
direção ao objetivo comum de 
ambientes alimentares mais 
saudáveis
- Altos níveis de responsabilidade 
para setores públicos e privados 
em relação a ambientes 
alimentares
- Esforços mais efetivos de atores-
chave para criar ambientes 
alimentares mais saudáveis e 
reduzir a obesidade e DCNT



Módulos



Módulos
Políticas e Ações do Setor Público (Food EPI)
Quanto progresso os governos fizeram em direção às boas práticas para 
melhorar ambientes alimentares e para implementar políticas e ações de 
prevenção de obesidade e DCNT?

Políticas e Ações do Setor Privado (BIA Obesity)
Como as organizações do setor privado afetam os ambientes alimentares 
e influenciam os esforços de prevenção de obesidade e DCNT?

Composição de Alimentos
Qual é a composição nutricional de alimentos e bebidas não alcoólicas?

Rotulagem de Alimentos
Quais informações relacionadas à saúde estão presentes nos rótulos de 
alimentos e bebidas não alcoólicas?



Módulos
Promoção de Alimentos
Qual é a exposição e o poder da promoção de alimentos e bebidas não 
alcoólicas e não saudáveis para diferentes grupos populacionais?

Provisão de Alimentos
Qual é a qualidade nutricional dos alimentos e bebidas não alcoólicas 
provisionados em diferentes cenários (ex. escolas, hospitais, ambientes 
de trabalho)?

Varejo de Alimentos
Qual é a disponibilidade de alimentos e bebidas não alcoólicas saudáveis 
e não saudáveis nas comunidades e nos pontos de varejo?



Módulos
Preços de Alimentos
Qual é o preço relativo e a acessibilidade de alimentos, refeições e dietas 
“menos saudáveis” X “mais saudáveis”?

Comércio de Alimentos e Investimento
Quais são os impactos dos acordos de comércio e investimento na 
saudabilidade de ambientes alimentares

Dieta Populacional
Qual é a qualidade da dieta das diferentes populações?

Comunicação
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facebook.com/idecbr

@idec

www.idec.org.br lais.amaral@idec.org.br


