
 

 

20 de dezembro de 2006 
 
Em destaque 
 
SINDIRAÇÕES reúne associados em almoço de fim de ano 
O SINDIRAÇÕES e suas entidades parceiras, ASBRAM e ANDIFÓS reuniram 130 
pessoas – entre associados, autoridades e imprensa – no seu almoço de 
confraternização de fim de ano, no último dia 15 de dezembro, na FIESP. Na 
ocasião, foram divulgados também o balanço 2006 do setor de alimentação animal 
e suas previsões para 2007.  
 
Mesmo após enfrentar os surtos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná 
e a ameaça da gripe aviária na Ásia e Europa, a indústria de alimentação animal 
ainda fecha o ano de 2006 com um crescimento de 2,5%. A produção do setor 
chegará a 48,4 milhões de toneladas.  
 
Com relação ao mercado internacional, o setor de alimentação animal deixou a 
posição secundária – dependendo apenas do crescimento nas exportações de 
carnes, leite e ovos, para crescer no mercado interno – e passou a exportar 
também produtos para alimentação animal. Em 2006, as exportações devem 
representar cerca de US$ 130 milhões, ou 1,4% da produção brasileira. Em 2005, 
o setor exportou US$ 120,4 milhões.  
 
Para o próximo ano, as projeções são de um crescimento maior. Superadas as 
dificuldades enfrentadas pela agropecuária no início do ano, a expectativa é que o 
setor cresça entre 6% e 7% em 2007. 
 
 
Acontece 
 
O ano de 2006 foi de muitas conquistas e realizações para o SINDIRAÇÕES. 
Confira abaixo os principais acontecimentos do ano para a entidade: 
 
- Aprovação da equivalência do Programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
com o Protocolo Feed EurepGAP. Este foi o primeiro programa em alimentação 
animal reconhecido pelo Eurep. 
 
- Inclusão de aditivos na lista de insumos pecuários com vantagens fiscais pelo 
Convênio ICMS 100/97. 
 



 

 

- Atuação direta na elaboração do novo decreto para alimentação animal e das 
Instruções Normativas Complementares (BPF, importação, rotulagem 
e classificação de estabelecimentos e produtos). 
 
- Parceria com a IFIF (Internacional Feed Industry Federation), AFIA (American 
Feed Industry Association), FEFAC (Fédération Européenne des Fabricants 
d’Aliments Composés), e Associação Chinesa Indústrias Alimentos para Animais. 
 
- Realização de seis cursos de BPF e um de ISO 17025. 
 
- Implementação da Consultoria em Gestão de Segurança de Alimentos. 
 
- Parceria com o SENAI para a criação de cursos de capacitação de mão de obra 
e consultores. 
 
- Renovação da parceria com FAO/ONU e IFIF para a realização do “II Global 
Feed & Food Congress Brazil 2007”. 
 
- Parceria com centros de pesquisa (EMBRAPA/UFV/USP) para análise do 
impacto ambiental de diferentes balanços nutricionais. 
 
- Participação na elaboração da Instrução Normativa 65, que trata da produção de 
alimentos destinados a animais com medicamentos. 
 
- Participação na diretoria da Área de Insumos do Departamento de Agronegócio 
da FIESP. 
 
- Criação do novo Perfil Sindirações, com informações estatísticas e dos produtos 
e serviços disponibilizados pela entidade. 
 
- Criação do Fast Feed News (informativo quinzenal, que teve 15 edições ao longo 
de 2006) e do Comunicado Diário. 
 
- Promoção do Fórum CoAqua – Cultivando Aquicultores e Consumidores. 
 
- Entrada de 20 novos associados. 
 
- Início dos trabalhos de integração da América Latina, com encontros com as 
indústrias argentina e mexicana e com os governos chileno e argentino, além da 
FAO regional da América Latina e Caribe. 



 

 

 
- Participação na diretoria da CBNA - Colégio Brasileiro de Nutrição Animal. 
 
- Promoção de workshop regional com Fiscais Federais Agropecuários e da 
Indústria, para harmonização da legislação. 
 
- Integração para reconhecimento do programa de certificação em BPF pelo 
FAMIQS - European Feed Additives and preMixtures Quality System. 
 
- Participação em palestras e eventos internacionais (Bélgica, Itália, México, 
Argentina, Chile, Costa Rica, China e Atlanta) e diversos nacionais. 
 
- Participação na elaboração do Manual of Good Practices For The Animal Feed 
Industry, da FAO e IFIF. 
 
- Participação em diversas Câmaras Setoriais do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (insumos agropecuários, aves, suínos, milho e sorgo, e 
bovinos). 
 
 
Prepare-se – 2007 
 
II Global Feed & Food Congress Brazil 
Depois do sucesso da primeira edição, em 2005, a FAO/ONU (Food and 
Agricultural Organization/Organização das Nações Unidas) e a IFIF (International 
Feed Industry Federation) realizam no Brasil, pela segunda vez, o “Global Feed & 
Food Congress”. O evento é organizado pelo Sindirações e tem como tema 
principal “Sustentabilidade: Produzindo para o bem-estar de todos com qualidade, 
segurança, responsabilidade, preservando o meio-ambiente”. As inscrições já 
estão abertas. 
Quando: 16 a 18 de abril de 2007. 
Onde: IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa / Hospital Sírio Libanês) 
          Rua Coronel Nicolau dos Santos, 69 – Bela Vista – São Paulo/SP 
Investimento: R$ 1 mil (até 31 de dezembro); R$ 1.150 (até 28 de fevereiro) e R$ 
1.380 (até 10 de abril). 
Informações: www.globalfeed-food.com.br ou pelo telefone (11) 3873-6866. 
 
 
 
 



 

 

V Simpósio da Asbram 
A cada dois anos a ASBRAM reúne empresários, técnicos, produtores, além de 
representantes do MAPA e de órgãos de pesquisa e ensino no Simpósio Nacional 
da Indústria de Suplementos Minerais. A 5ª edição do evento será realizada em 
novembro de 2007, em São Paulo, e contará com palestrantes nacionais e 
internacionais, que apresentarão resultados de pesquisas sobre os benefícios da 
suplementação e dados do mercado, além de diversas palestras com temas 
empresariais, ministradas por especialistas e expoentes da comunicação.  
Quando: Novembro de 2007. 
Onde: São Paulo/SP 
Informações: www.asbram.org.br. 
 
A newsletter FastFeed sai de férias durantes as festas de fim de ano e volta a 
circular em 15 de janeiro. Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2007 de muito 
Sucesso! 
 
 


