Arcadia International - Serviços de regulamentação
Rotulagem de alimentos
A Arcadia International tem uma vasta experiência no fornecimento de conselhos
regulatórios sólidos e oportunos aos operadores de empresas do sector alimentar sobre
como garantir a conformidade com os requisitos aplicáveis nos mercados-alvo.
Nos últimos anos, tivemos a oportunidade de ajudar grandes, médias e pequenas
empresas do sector alimentar, a comercializar os seus produtos na região Europeia, nas
Américas, na Ásia e na África. Retalhistas, colectividades, produtores de alimentos e de
materiais em contacto com alimentos são algumas das áreas que fazem parte da nossa
atual base de clientes em expansão e que confiaram em nós para rotular em conformidade
e para outros serviços regulatórios.
Através de uma rede global altamente especializada de profissionais, que inclui advogados
do sector alimentar e técnicos alimentares, estamos bem posicionados para atender às
necessidades das partes interessadas que operam dentro da cadeia alimentar, ao nível da
produção, processamento e/ou retalho, levando em conta as especificidades da categoria
de alimentos ou segmento de mercado de interesse.
Os nossos serviços de regulamentação na área de rotulagem abrangem as seguintes
atividades:
1. Pesquisa e estratégia na rotulagem – A nossa rede de especialistas e técnicos
em rotulagem está habituada a realizar pesquisas regulatórias em nome dos nossos
clientes, a fim de identificar e/ou mapear os requisitos de rotulagem geral ou
específicos do produto que se aplicam a um determinado mercado. Este serviço pode
ser particularmente útil quando uma empresa do sector alimentar está a considerar
lançar um novo produto ou pretende entrar em novos mercados, uma vez que os
requisitos de informação ao consumidor são muitas vezes um aspecto importante a
ser levado em consideração ao inovar a produção ou ajustá-la ao ambiente
regulatório de outras mercados.
2. Criação de rótulos – Os nossos especialistas em rotulagem podem auxiliar os
operadores económicos no desenvolvimento de rótulos de produtos para mercadosalvo, desde da sua concepção até ao design, levando em consideração os requisitos
legais que se aplicam ao produto em termos de informação ao consumidor. Com
base na nossa experiência, este serviço é geralmente necessário quando as
empresas pretendem lançar novos produtos nos mercados que já operam ou lançar
produtos existentes em novos mercados.
3. Tradução regulamentar – Os nossos especialistas em rotulagem são profissionais
de alimentos, de língua materna, com vasta experiência em garantir traduções de
alta qualidade, das informações de natureza obrigatória, bem como voluntária e
outras comunicações comerciais (por exemplo, websites, anúncios de TV e rádio)
para o idioma do mercado pretendido. As traduções regulamentares são sempre
cuidadosamente executadas com vista a assegurar, para cada idioma, o equilíbrio
certo entre as obrigações de rotulagem que os operadores devem cumprir e as
estratégias eficazes de marketing do produto.
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4. Revisão de rótulos - Estamos habituados a fornecer a melhor avaliação jurídica e
técnica dos rótulos de alimentos ao longo, das várias etapas que a produção de
rótulos geralmente envolve. Temos experiência na gestão de projetos envolvendo
um grande número de produtos destinados a um ou mais mercados e, portanto,
estamos à vontade para avaliar a conformidade de rótulos multilingues. Embora a
revisão de rótulos que realizamos dependa, obviamente, das necessidades e
expectativas de cada cliente, como regra, este serviço envolve uma avaliação
regulamentar completa da informação obrigatória e/ou voluntária que aparece na
embalagem tendo em conta os requisitos obrigatórios em vigor no mercado-alvo, as
especificações técnicas do produto e a estratégia de marketing do cliente.
5. Acompanhamento das leis de rotulagem - Como o ambiente regulatório de
rotulagem que as empresas operam hoje em dia está sujeito a um processo de
revisão contínua ou atualizações em todos os mercados, para garantir que os
consumidores recebam informações relevantes que permitam ajudar nas suas
opções de compra, oferecemos também um serviço de acompanhamento das leis de
rotulagem para os mercados de interesse, adaptados às necessidades do cliente.
Este serviço envolve o acompanhamento do processo legislativo de projetos de lei
desde sua concepção inicial até à aprovação final e entrada em vigor. Este
acompanhamento, também pode ser complementado por uma análise técnica e
jurídica que, ocorrendo durante todo o processo legislativo, garante que o cliente
seja devidamente alertado sobre o impacto que qualquer requisito de rotulagem
proposto possa ter sobre o seu negócio.

Arcadia International E.E.I.G.

2

