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OS CONCEITOS DO MERCADO MUDARAM 

A segurança do alimento é a nova linguagem no mundo globalizado 

O comércio internacional, as exigências na área de segurança do alimento, a gestão da qualidade 
e a rastreabilidade têm nos levado à adequação e inovação das regras para a produção de 
alimentos para animais. 

No pilar QUALIDADE ou garantia de alimentos seguros, que remete à SEGURANÇA DE 
ALIMENTOS, a posição do Brasil exportador é constantemente desafiada em um mundo 
globalizado. As crises econômicas e sanitárias regionais tornam-se mundiais e geram uma série de 
requisitos e controles quanto à garantia da inocuidade, conformidade, rastreabilidade e qualidade 
de alimentos. 

A estes detalhes o Brasil surge como celeiro do mundo, capaz de atender em quantidade, 
qualidade e diversidade, e por isso deve estar atento às necessidades de seus clientes sem perder 
a soberania de suas decisões internas baseadas em comprovações técnicas e competitividade. 
Além disto, também deve preservar suas características culturais, sem sofrer processos 
discriminatórios por parte de blocos ou países importadores, ou em alguns casos, até mesmo por 
uma única rede de supermercados. 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de produzir em alta escala 
alimentos seguros, além de contar com sua biodiversidade na produção de diversas espécies 
animais e vegetais em diferentes sistemas de produção. Atuamos em mercados a custos 
competitivos, desde a pequena propriedade auto-sustentável até a integração dos sistemas 
agrícola e industrial nas grandes agroindústrias exportadoras e voltadas ao mercado interno: é o 
Brasil que produz “sob medida” ao seu consumidor, onde quer que ele esteja. Neste ponto, o 
direito do consumidor à informação é decisivo para que se mantenham atendidas suas 
necessidades e exigências. 

Com as crises vividas em torno da vaca louca, da dioxina, dos resíduos de drogas veterinárias, dos 
defensivos agrícolas por uso inadequado e dos problemas de desinformação do público sobre 
novas tecnologias, apontamos um fato positivo: a auto-regulamentação da indústria em torno da 
implementação e certificação de programas de gestão da qualidade, boas praticas de fabricação 
desde a produção de insumos para a agricultura e pecuária, alimentação animal e processamento 
de alimentos, até o armazenamento em centros de distribuição e mercado varejista, onde o desafio 
é manter os controles, a qualidade e a rastreabilidade de uma ponta à outra da cadeia, incluindo o 
correto armazenamento e manuseio do alimento por parte do consumidor, ou seja, como preconiza 
a FAO “From Farm to Fork”. 

O Brasil tem feito sua lição de casa para manter sua posição de exportador de carnes do mundo  



 
 

 

E não apenas isso: a segurança e qualidade do produto exportado devem ser as mesmas 
ofertada ao mercado interno. 

Por isso, neste cenário da Produção de Alimentos Seguros temos dois ambientes, que se 
cruzam e se complementam: 

1.       O Cenário do Mercado – Privado – Auto-regulamentação  
2.       O Cenário Institucional – Público – Regulamentação 

 

AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

Conforme preconizado nas Boas Práticas de Fabricação publicadas pelo Codex Alimentarius, e 
complementados e adaptados à produção brasileira de alimentos para animais, através do 
SINDIRAÇÕES, em seu Programa de Implementação e Certificação de Boas Práticas de 
Fabricação, e posteriormente consideradas como base para a regulamentação das condições 
higiênico-sanitárias mínimas para a produção de produtos destinados à alimentação pelo MAPA, 
as regras básicas da Segurança de Alimentos seriam: 

• Se prevenir ao invés de reagir ; 
• Evitar a contaminação por presença de substâncias ou agentes estranhos de origem 
biológica, química ou física que se considerem indesejáveis aos produtos, nocivas ou não 
para a saúde animal, humana e do ambiente; 
• Evitar condições de multiplicação de microorganismos ou formação de toxinas; 
• Garantir a rastreabilidade;  
• Garantir maior controle sobre o processo, diminuindo custos e evitando não-
conformidades; 
• Garantir a qualidade nutricional dos alimentos; 
• Garantir a credibilidade, atendendo e superando as expectativas do consumidor, bem 
como lhe garantindo o acesso às informações necessárias. 
 
 
 

O CENÁRIO DO MERCADO – PRIVADO – AUTO-
REGULAMENTAÇÃO 

 
PROGRAMA FEED & FOOD SAFETY – GESTÃO DO ALIMENTO SEGURO 
(antigo Programa de Boas Práticas de Fabricação do SINDIRAÇÕES)  

As regras de fabricação começaram as ser discutidas pelo Sindirações em 2000, indicando a 
preocupação do setor com a qualidade dos seus produtos. Em uma atitude pioneira, dois anos 
depois, o sindicato lançou o Manual de Boas Práticas de Fabricação - antes da publicação do 
Codex Alimentarius e da legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  



 
 

 

Já em 2003, foi iniciado o programa de treinamento e certificação da entidade. Após 
implementarem as boas práticas, os fabricantes recebem a auditoria de organismos certificadores 
credenciados pelo SINDIRAÇÕES. Ao fim do processo, o Sindirações certifica as empresas 
aprovadas e recomendadas. Até o momento mais de 400 profissionais foram treinados em Cursos 
de Formação em BPF e Auditoria Interna para Indústrias de Alimentação Animal.  

O Programa BPF SINDIRAÇÕES vem sendo reconhecido por entidades e organismos nacionais e 
internacionais como referência mundial para segurança de alimentos para animais, e por 
conseqüência, na garantia da segurança alimentar.  

Com este direcionamento, para que o setor de alimentação animal no Brasil possa prover 
informações e evidências atualizadas, padronizadas e em linguagem globalizada, o Sindirações 
redefiniu a estrutura de seu programa de certificação. Alinhado com os mais recentes tópicos e 
tendências da produção internacional de alimentos, o programa adota agora a nomenclatura – 
Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro. 

Com as revisões feitas, os requisitos estabelecidos nesta 3ª edição do Manual são similares aos 
exigidos nos programas de certificação mais disseminados em âmbito internacional. Isto permite 
que o protocolo de certificação Sindirações seja reconhecido como equivalente pelas diversas 
entidades que têm programas de certificação estabelecidos e verificados por organismos 
certificadores internacionais. 

Para garantir maior alinhamento com os tópicos e as tendências da produção internacional de 
alimentos, o programa de certificação foi renovado e compreende três estágios de certificação: 

1)       BPF  
(o antigo BPF Básico + Gestão); 
 
2)       HACCP  
(BPF + Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle + Gestão) - substitui o 
BPF Avançado; 
 
3)       BPF AVANÇADO NÍVEL EUREPGAP 
(BPF + HACCP + GESTÃO + requisitos do mercado europeu) 

O programa do SINDIRAÇÕES estende seu escopo a todos os segmentos do setor: fabricantes de 
ingrediente, premix, ração, suplemento, aditivo e pet food, entre outros.  

As opções agora oferecidas permitem às empresas buscar por um certificado compatível com os 
seus objetivos e necessidades para a comercialização dos produtos. 

As exigências para cada nível de certificação estão estabelecidas na lista de verificação a ser 
aplicada pelos organismos certificadores. O Manual tem o objetivo de ser uma referência mais 
abrangente e engloba todas as opções de certificados.  



 
 

 

Serve também como referência bibliográfica sobre as boas práticas de fabricação, análise de 
perigos e pontos críticos de controle e requisitos de gestão da qualidade aplicável ao segmento de 
alimentação animal. 

Vale ressaltar que os Organismos de Avaliação da Conformidade aprovados pelo SINDIRAÇÕES 
até o momento são:  

•         Fundação Vanzolini / USP 

•         SGS Brasil 

•         DNV 

•         IGCert / Instituto Genesis 

•         WQS / Biorastro 

 

O RECONHECIMENTO INTERNACIONAL – O EUREPGAP 

O SINDIRAÇÕES (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal) acaba de conseguir 
uma conquista histórica – a equivalência entre seu programa de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) e o EurepGAP – protocolo de boas práticas agrícolas da associação européia de 
supermercados e varejistas responsável pela certificação de fazendas produtoras de frutas, café, 
flores, bovinos, suínos, aves, peixes e alimentos para animais. Trata-se do único programa do 
mundo em alimentação animal a ser reconhecido pelo Eurep (Euro-Retailer Produce Working 
Group) e o único do Brasil no que diz respeito à segurança de alimentos. O Brasil foi o primeiro 
país no mundo a conquistar esta parceria. O Eurep é uma organização criada em 1997, por um 
grupo de supermercados europeus, para definir os padrões de qualidade dos produtos 
consumidos, que representa 75% do segmento na Europa.  

Com o reconhecimento dessas normas de segurança de alimentos e responsabilidade social pelo 
Eurep, o Brasil conseguirá manter, valorizar e aumentar o acesso de seus produtos agrícolas e 
processados a toda União Européia, um dos principais mercados importadores de alimentos para 
animais e de carnes para consumo humano.  

A assinatura do acordo de equivalência aconteceu durante o II Global Feed & Food Congress, em 
São Paulo, com a presença de Kristian Möeller, diretor executivo do EurepGAP. “Este é um fato 
inédito para o EurepGAP, que aconteceu após as duas entidades trabalharam em conjunto durante 
um ano para alinhar suas normas e exigências. O Brasil já se preocupa em oferecer produtos 
seguros e de qualidades. Com este novo acordo, suas boas práticas de fabricação ficarão em 
evidência para um mercado ainda maior. É preciso, porém, conscientizar os produtores para a 
importância da certificação”, afirma Möeller. 



 
 

 

O nível reconhecido pelo EurepGAP é o Internacional – ou Nível 3 do Programa Feed & Food 
Safety Gestão do Alimento Seguro do SINDIRAÇÕES, que além de BPF e HACCP, inclui 
requisitos da gestão e de legislação européia.  

Estão incorporados no escopo do programa reconhecido pelo EurepGAP a certificação de 
premixes, suplementos minerais para bovinos, concentrados e rações. Excluem-se ingredientes e 
rações medicamentosas. Esta extensão do escopo é uma grande vitória da entidade brasileira 

Quando o assunto é a garantia de Alimentos Seguros, não se deve delegar esta 
responsabilidade: é condição que o setor produtivo seja pró-ativo e independente, porém 
integrado e parceiro de programas oficiais do governo e do sistema de fiscalização e 
inspeção. 

 

O CENÁRIO INSTITUCIONAL – PÚBLICO – 
REGULAMENTAÇÃO 

Foi publicado no Diário Oficial de 01 de março de 2007 a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 4 DE 23 
DE FEVEREIRO DE 2007, que aprova o REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS CONDIÇÕES 
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA 
ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO 
ANIMAL e o ROTEIRO DE INSPEÇÕES. (disponível no www.sindiracoes.org.br) 

Vale lembrar que, embora a grande maioria dos empresários, pesquisadores e professores da área 
acredite tratar-se de uma “novidade”, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 4 apenas atualiza e melhora 
a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 1 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2003. 

Na época, a IN 1 estabelecia o prazo de 180 dias, após a publicação desta Instrução Normativa, 
para que os estabelecimentos fabricantes e indústrias atendessem às especificações contidas no 
Regulamento Técnico e Roteiro. 

A implementação de requisitos mínimos indispensáveis e necessários de Boas Práticas de 
Fabricação deve ser encarada como uma condição de produção e permanência no mercado 
brasileiro e mundial. Independente do porte da empresa e mercado a que se destina, estas regras 
são obrigatórias para garantir uma política básica de segurança de alimentos e de rastreabilidade. 

A adoção destas regras permite a melhor visualização e entendimento do fluxo de produção de 
uma empresa: planeja-se melhor a compra e o recebimento de ingredientes, os processos de 
fabricação e a expedição de produtos acabados, incluindo observações sobre as condições de 
trabalho, produtividade e comprometimento de toda a equipe, as operações de transporte, 
ensacamento, armazenamento, controle de qualidade, limpeza, manutenção e conservação de 
instalações, utensílios e equipamentos.  



 
 

 

Os empresários e técnicos que já implementaram as boas práticas de fabricação têm observado a 
redução de perdas e prejuízos na produção, a elevação na qualidade dos produtos e a segurança 
sobre o que, como, quando, onde e para quem foram feitos os mesmos. 

A nova Normativa Nº. 04 atualizou os requisitos básicos, facilitando em alguns casos o seu 
cumprimento, tornando-se mais flexível em alguns casos e mais realista, assim como está mais 
rigorosa quanto ao controle de documentação, que deve estar impressa e disponível, à 
disponibilidade de Manuais e POPs, ao envolvimento da alta diretoria das empresas ou de seus 
proprietários na implementação das BPF e na ciência das instruções e documentos emitidos, ao 
treinamento e cumprimento da legislação do setor. 

A gradação de classificação dos estabelecimentos em Grupos demonstra o efeito evolutivo da 
implementação destas regras, bem como a obrigatoriedade de se estar no Grupo máximo em se 
tratando de estabelecimentos exportadores ou fabricantes de produtos com medicamentos. 

Os estabelecimentos classificados na categoria mais baixa são autuados e suas atividades são 
suspensas até que se implementem as regras mínimas, a serem observadas em próxima inspeção 
agendada por parte dos fiscais federais agropecuários. 

Grande dificuldade econômica se verifica quando a planta fabril tem características de estrutura e 
disposição contrárias às regras, quando os equipamentos estão inadequados, entre outros, 
envolvendo projetos de engenharia, compra de equipamentos novos, reformas de instalações, que 
em geral têm custos elevados para serem executados. 

Ressaltamos que algumas soluções podem ser adotadas minimizando-se custos, ou dando-se 
ênfase ao cumprimento de requisitos que envolvem documentação, treinamento, controle de 
qualidade, higiene e treinamento da equipe, aumentando-se a pontuação geral da empresa. 

A IN 4, ao contrário da antiga IN 1, dá um prazo mais extenso ao setor privado para o cumprimento 
da legislação, dividindo-o em duas fases: 

1º. Entrega do Plano de Implementação: as empresas devem apresentar ao MAPA seu 
plano de implementação detalhado, com soluções, prazos, medidas, documentos (Manual 
e outros) etc. até o dia 01/03/2008. 

2º. Atendimento às especificações contidas no Regulamento Técnico e Roteiro de 
Inspeção até 545 dias a partir do dia 01/03/2007.  

Quanto o estabelecimento é inspecionado, recebe um laudo do Fiscal Federal Agropecuário com o 
resultado da inspeção e a sua classificação dentro dos Grupos da IN 4, com uma relação de não-
conformidades, que deverão ser corrigidas pela empresa em prazo a ser definido pelo MAPA ou 
conforme plano de implementação aprovado. 

As BPF não são ferramentas estanques; seu dinamismo e evolução devem ser atentamente 
observados. 



 
 

 

Como serviço aos associados, o SINDIRAÇÕES realiza Cursos, Workshops e Consultoria e 
pretende oferecer indicações práticas para a implementação dos requisitos. 

Parcerias entre o SINDIRAÇÕES e o MAPA, SENAI, consultores, certificadoras e outros, 
pretendem ajudar o empresário, independente de seu porte, a atender à legislação do setor e às 
crescentes exigências do mercado, que hoje, além do cumprimento da regulamentação, precisam 
de fornecedores certificados, com programas completos de BPF, HACCP e requisitos específicos. 

Seja qual for o seu objetivo e necessidade, desde a implementação das regras básicas obrigatórias 
à certificação de sua unidade fabril, entre em contato com nossa equipe técnica,Flavia Castro e 
Silvana Tiba (silvana@sindiracoes.org.br) para maiores informações e apoio. 

 

Atenciosamente, 

 

Flavia Ferreira de Castro Zamboni 
Coordenadora Técnica e da Qualidade do SINDIRAÇÕES 
flavia@sindiracoes.org.br 
 


