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Em 2013 o Sindirações adicionou mais um ano à sua invejável existência e completou sessenta exercícios trilhados 
desde seu surgimento como Associação Profissional da Indústria de Rações Balanceadas para Animais do Estado 
de São Paulo. 

A entidade idealizada no início da década de 50 por Celso Caiuby Novaes (primeiro presidente), Américo Vitório 
Padula, José Maria Sabater, Antonio Sanguini, José da Gama Salgado, Clovis Galante, Ferdinando Fiori e Cesar 
Augusto de Camargo Pinto foi alçada em unanimidade à categoria de Sindicado Nacional da Indústria de Rações 
Balanceadas ainda em novembro de 1953, em atendimento ao desejo geral da categoria econômica representada 
na época. Em resposta ao surgimento de segmentos específicos e da evolução dos negócios, o Sindicato Nacional 
da Indústria de Alimentação Animal passou a figurar no cadastro nacional de entidades sindicais em 1995 como o 
sucedâneo do antigo Sindicato das Rações Balanceadas. Desde então esse reconhecido porta-voz da indústria tem 
ampliado sua atuação no atendimento das demandas e expectativas dos seus 150 associados que representam 
quase a totalidade da alimentação animal produzida no Brasil. 

Nosso estatuto atual explicita a notação: "representar junto ao poder público e a outras entidades associativas do setor privado, inclusive internacionais, a categoria 
econômica que congrega as firmas ou empresas dedicadas à indústria de ração balanceada e alimentos para animais de companhia, de concentrado, de suplemento, 
de aditivo, de premix, de ingredientes e de outras atividades ligadas à alimentação animal, incluindo as empresas que importam e comercializam insumos da 
alimentação animal, bem como aquelas que se utilizam para consumo próprio, localizadas em todo o território nacional."

O Sindirações participa proativamente de ações para geração de políticas públicas que impactam a segurança alimentar e a competitividade da cadeia de 
produção animal, promove o diálogo e representa a indústria perante os principais organismos nacionais e internacionais que discutem o segmento de 
alimentação animal (Governo, Associações, Sindicatos, FAO, OIT, Codex, OIE, OMC e outros), facilita a equalização global do corolário de leis que regulamentam 
o segmento de alimentação animal, promove a qualificação profissional através da educação e treinamento em assuntos de interesse da indústria, incentiva a 
melhoria contínua dos padrões de segurança dos alimentos e estimula a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação.  

O Sindirações promove o desenvolvimento sustentável da cadeia de produção animal brasileira, é a voz da indústria de alimentação 
animal, construindo um ambiente competitivo adequado e colaborando para a produção do alimento seguro, em defesa da ética nos 
negócios, o comércio justo, a isonomia e eficiência regulatória, cuja tomada de decisões baseiam-se sempre em evidências 
científicas.

O Sindirações mantém constante e ininterrupta interlocução junto aos órgãos do Executivo e do Congresso 
Nacional para implantação da desoneração tributária da indústria de alimentação animal com objetivo de 
permitir que o setor privado empreenda mais e o produto brasileiro possa alcançar a mesa de muitas outras 
famílias, além de ganhar mais competitividade no cenário internacional.

ARIOVALDO ZANI
Vice-Presidente Executivo



1. MISSÃO 
Ser a voz da indústria de alimentação animal, construindo um  ambiente competitivo adequado e 
colaborando para a produção do alimento seguro. 

Para atender a missão o Sindirações deve:   A. Dialogar com o governo para uma tributação mais justa 
incidente na cadeia de produção de proteína animal;   B. Participar pro ativamente de ações para geração 
de políticas públicas que impactam a segurança alimentar e a competitividade da cadeia de  produção 
animal;   C. Promover o  diálogo e representar a indústria perante os principais organismos nacionais e 
internacionais que impactam o segmento de alimentação animal (Governo, Associações, Sindicatos, FAO, 
OIT, Codex, OIE, OMC e outros);  D. Facilitar a harmonização global do corolário de leis que regulamentam 
o segmento de alimentação animal;  E. Promover a qualificação profissional através da educação e 
treinamento em assuntos de interesse da indústria;  F. Incentivar a melhoria contínua dos padrões de 
segurança dos alimentos;   G. Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação.

2. VISÃO
Promover a sustentabilidade econômica, social e ambiental da 
cadeia de produção animal brasileira.

3. VALORES
Acreditamos e defendemos a ética nos negócios, o comércio justo, a isonomia 
e eficiência regulatória e as decisões baseadas em evidências científicas;

Prioridades
Estratégias
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O Conselho de Administração e Fiscal é um órgão soberano de deliberação colegiada composto por membros de 
empresas associadas ao Sindirações, denominados Conselheiros. 

Henrique Sousa Saldanha | Cooperativa Itambé

Júlio Flávio Neves | Poli-Nutri

Luis Alberto Brinckmann de Oliveira | Nestlé Purina

Luiz Adalberto Stabile Benicio | BRF Brasil Foods

Marcio Vieira de Paiva | Nutreco Brasil 

Mário Renck Real | Real & Cia.

Maurício Nacif de Faria | Agroceres Multimix

Nelson de Souza Lopes | Vaccinar

Nilton Ribera Perez | InVivo

Abílio César Tardin | Salus

Adriano Cesar Marcon | Nutron/Cargill

Alexandre Camargo Costa | ADM

Carlos Roberto Ferreira da Silva | DSM/Tortuga

Celso do Amaral Mello | Nutron/Cargill

Clênio Antônio Gonçalves | Rações Patense

Edival José dos Santos Júnior | MSD Saúde Animal

Fernando Rafael Anselmo Abrantes | M Cassab

Flauri Ademir Migliavacca | Mig-Plus

Osório Dal Bello | JBS/Seara

Otávio Hermont Cançado | Monsanto

Patrick Louis Lieven Pauwelyn | Impextraco

Roberto Ignacio Betancourt | Btech

Roger William Solitão | Adisseo

Sérgio Carlo Franco Morgulis | Minerthal

Stefan Mihailov | Phibro

Tatiana Campos Kalman Hirschfeld | Basf

Wanderlei Saraiva Costa | Rações Guabi
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Comitê com a participação de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
indústrias, laboratórios comerciais, Universidades e Centros de pesquisas que desenvolve os mais confiáveis 
métodos de análise (matéria prima ou produto final), padronizando e facilitando todos os processos de 
averiguação da qualidade do produto, sendo que os métodos e procedimentos adotados são reconhecidos pelo 
MAPA.

Também tem uma preocupação e atuação no desenvolvimento de métodos de controle de contaminantes 
inorgânicos e resíduos de pesticidas.

O Comitê de organismos aquáticos do 
Sindirações é um órgão de apoio para os 
assuntos de ordem técnica corporativa. Este 
grupo realiza reuniões ordinárias com certa 
frequência para trocas de experiências e 
discussões de assuntos de interesse do setor de 
aquicultura. O COAQUA desenvolve e promove 
ações relacionadas à qualidade, segurança, 
rastreabilidade de alimentos para aquicultura, 
assim como, promove o levantamento 
estatístico da produção de alimentos para 
organismos aquáticos.

O Comitê de Assuntos Regulatórios do 
Sindirações é formado por um grupo de 
empresas associadas que representam os 
diferentes segmentos da indústria de 
alimentação animal. Este grupo atua 
juntamente com os legisladores do MAPA em 
busca de uma regulamentação mais eficaz do 
setor como um todo. Através de reuniões 
internas e com o setor público, o trabalho 
concentra-se na formação, interpretação, 
apoio técnico e revisão das leis que regulam a 
indústria de alimentação animal.

Esse grupo de trabalho coordena o programa 
de certificação em boas práticas de fabricação e 
promove cursos de conhecimento das normas 
adotadas, treinamento para auditores internos 
e externos, implementação de  HACCP entre 
outros. Também desenvolve o credenciamento 
do processo de certificação junto a organismos 
internacionais. Todas as atividades 
relacionadas com a rastreabilidade e a 
segurança do alimento.

Comitês
e Grupos
de Trabalho



É um Comitê composto por colaboradores 
das empresas associadas, que trabalham no 
intuito de assessorar o sindicato nas 
negociações trabalhistas do setor, analisar 
em conjunto as tendências de recursos 
humanos, suas dificuldades operacionais, 
trocas de experiências e propor ações ao 
Sindirações para defender interesses comuns 
de seus associados.

Comitê do Sindirações, cuja finalidade é 
analisar o impacto dos impostos nos 
diferentes segmentos dos negócios de 
alimentação animal, estudá-lo dentro da 
sua respectiva cadeia produtiva na pecuária 
brasileira e propor parcerias com outras 
entidades de classe, além de ações junto ao 
Executivo e Legislativo para desonerar os 
tributos na agropecuária.

O Comitê/Grupo de Crédito e Cobrança do 
Agronegócio, compreende um conjunto de 
empresas do agronegócio que, em parceria com 
instituição especializada em informação de 
crédito e apoio de entidades sindicais tem por 
finalidade exclusiva otimizar o processo de 
análise de crédito e redução do custo 
operacional.

Atento às novas tecnologias, o grupo 
desenvolve trabalhos que comprovam a 
eficiência dos aditivos no processo 
digestivo, aumento da produtividade e 
benefícios ao meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável.

O grupo de especialistas discute alternativas 
viáveis para atendimento das exigências 
científicas do órgão regulador (rotulagem, 
benefícios funcionais) e estuda 
economicamente como ampliar a 
comercialização (esclarecimento do 
proprietário, sistema e carga tributária) de 
alimentos para cães e gatos frente às 
oportunidades impulsionadas pela classe média 
emergente (nova classe C) que já representa 
mais da metade da população brasileira. 

6. COMITÊ DE CRÉDITO E

COBRANÇA DO AGRONEGÓCIO | GCA

1. Uso Racional de Antimicrobianos e 
Anticoccidianos
2. Contaminantes Inorgânicos
3. Benefícios Trabalhistas
4. Transporte/Logística - Peso sobre eixo/Nova 
Lei dos Motoristas
5. Suplementos Minerais



1. Representação do setor
Liderança de uma indústria forte, atuante e 
reconhecida.
• Sua empresa bem representada em todas as 
esferas.

2. Programa de Boas Práticas de Fabricação
Programa de certificação e Gestão do Alimento 
Seguro, equivalente ao FAMI-QS Europeu.
• Sua empresa com certificação reconhecida 
pelos importadores estrangeiros.

3. Negociação em Convenções Trabalhistas
A força do sindicalismo patronal nas discussões 
com representantes dos empregados da 
indústria.
• Na defesa dos seus interesses patronais.

4. Compêndio Brasileiro de Nutrição Animal
Referência técnico/científica para os profissionais da 
indústria, fiscais agropecuários e agências de 
certificação.
• Desconto especial na aquisição para os associados.

8. Orientação sobre Legislação 
Informação atualizada sobre o conjunto regulatório 
que afeta a indústria de alimentação animal sob 
escopo técnico-regulatório, qualidade, ambiental, 
tributária, trabalhista, etc.
• Informações essenciais ao seu negócio.

5. Informações Estatísticas
Perfil e estimativas da produção números da indústria 
de rações e suplementos, relatórios de tendências e 
modelagens matemáticas de projeção de demanda e 
consumo de insumos.
• Informações atualizadas para sua tomada de 
decisão e planejamento.

6. Assessoria Jurídica e Tributária
Apoio indispensável em áreas fundamentais para 
esclarecimento e cumprimento da legislação em 
vigor. 
• Aconselhamento de especialistas para minimizar 
riscos.

9. Participação e Realização de Eventos Nacionais 
e Internacionais
Ampliação do conhecimento em workshops e 
congressos e aprimoramento do relacionamento 
por meio da organização de missões empresariais 
ao exterior. 
• Descontos especiais para associados.

10. Acesso às Federações Estaduais das Indústrias
Serviços especiais oferecidos aos associados com 
economia de recursos.
• Acesso a serviços exclusivos das Federações.

11. Guias Técnicos Orientativos
Manuais e cartilhas úteis com informações 
essenciais e atualizadas.
• Informações orientativas específicas.

12. Orientação sobre Comércio Exterior
Apoio fundamental para maximização do 
desempenho nas exportações e suporte para 
simplificação das importações.
• Apoio ao comércio exterior e interlocução com 
clientes e autoridades internacionais.

13. Programa de Estudos de Benefícios 
Trabalhistas
Informações compartilhadas para melhores 
resultados em RH e sucesso nas negociações 
coletivas com os sindicatos dos trabalhadores.
• Sua empresa com as melhores informações 
sobre RH.

7. Programa de Análise de Crédito
Acompanhamento do índice de inadimplência no 
setor.
• Descontos especiais para informações de crédito.

Benefícios aos
Associados



14. Acesso aos Estudos e Inteligência de 
Mercado
Dados importantes para planejamento 
estratégico e orientação para antecipação de 
ações.
• Sua empresa bem informada.

15. Apoio Técnico e Regulatório
Suporte especializado para cumprimento e 
entendimento das constantes atualizações e 
modificações das regras vigentes e interação 
com fiscais federais dos Ministério da 
Agricultura, Fazenda e Meio Ambiente.
• Apoio em contatos e relacionamento com o 
governo.

16. Participação em Projetos de Pesquisa 
Científica
Atuação conjunta com a comunidade 
acadêmica voltada  à nutrição de precisão, 
ecoeficiência, controle e emissão de resíduos e 
gases de efeito estufa, uso racional de 
antimicrobianos, avaliação de risco e etc.
• Acesso aos resultados técnicos de 
experimentação científica.

17. Cursos e Treinamentos
Capacitação de mão de obra específica e 
especialização para os profissionais da 
indústria de alimentação animal.
• Acesso ao banco de talentos. 





8. Compromisso com a ciência
O Sindirações continua contribuindo com 
Confederação Nacional da Agricultura, 
Associação Nacional dos Confinadores e 
Associação Brasileira da Indústria de Carnes 
na elaboração do protocolo privado de uso 
dos agentes beta-agonistas para bovinos 
confinados e condução dos estudos de 
validação de mistura, prevenção da 
contaminação cruzada e índice de limpeza 
dos equipamentos; 

9. Defesa do associado 
O Sindirações representou a indústria de 
alimentação animal no grupo privado que 
vem fazendo a interlocução junto ao Comitê 
Interministerial que tem avaliado a 
legislação que regulamenta o trabalho dos 
motoristas e  a do  transporte rodoviário 
voltada à tolerância na carga por eixo na vida 
de fadiga de pavimentos asfálticos;

10. Preservação do meio ambiente
O Sindirações continua compartilhando 
conhecimento com a International Feed 
Industry Federation na elaboração do 
protocolo global harmonizado para 
avaliação do ciclo de vida e pegada de 
carbono dos insumos da alimentação 
animal;

11. Atualização técnica contínua
O Sindirações publicou a 4ª edição do 
Compêndio Brasileiro de Alimentação 
Animal, obra-prima de grande abrangência e 
profundidade, cujo conteúdo de 600 páginas 
atende todo o setor, sejam fornecedores de 
insumos e serviços, importadores, 
laboratórios, fábricas de rações, premixes e 
suplementos, ou mesmo agências 
certificadoras de qualidade, centros de 
pesquisa e universidades, além de servir 
como referência aos órgãos 
governamentais, acadêmicos, consultores 
independentes, estudantes e entusiastas 
em geral;

12. Luta pela justa desoneração
O Sindirações elaborou o modelo de 
quantificação da tributação PIS/COFINS 
na cadeia de alimentação animal que 
serviu para elaboração de emenda de 
desoneração que foi aprovada no Senado 
e Câmara dos Deputados, todavia, vetada 
pela Presidente da República que alegou 
"interesse público".

1. Segurança alimentar e alimentos 
seguros
Apesar da crise de custo que afetou a cadeia 
produtiva de proteína animal, os associados 
do Sindirações produziram 
aproximadamente 90% da alimentação 
animal no Brasil, algo em torno de 63 
milhões de tons de rações + 2 milhões de 
tons de sal mineral e movimentaram mais 
de 40 bilhões de Reais em insumos;

2. Legítima representatividade
O Sindirações, legítimo representante 
patronal da indústria de alimentação animal 
no Brasil firmou negociações salariais com 
mais de 50 sindicatos e outras Federações 
que representam centenas de cidades 
Brasileiras;

3. Satisfação do associado
O Sindirações acolheu diversos novos 
associados nesse ano e não acusa qualquer 
atraso no índice de recolhimento de 
contribuições o que demonstra a satisfação e 
confiança dos seus 150 associados;

4. Interlocução pública
Até Novembro o Sindirações alcançou 6,5 
milhões de Reais em mídia espontânea 
registrando demandas e funcionando como 
interlocutor da indústria através de quase 200 
artigos em diversos veículos (TV, rádio, 
impresso e online);

5. Exposição internacional
Sob escopo internacional, o Sindirações 
participou das Reuniões do Codex em Brasília 
relacionadas à elaboração das propostas 
brasileiras para o Task Force of Animal Feeding 
e GT de Resíduos de Drogas Veterinárias em 
Alimentos, Reunião Codex TFAF em Berna na 
Suíça, 2 apresentações no Global Feed & Food 
Congress e Reunião International Feed 
Regulators Meeting em Sun City – África do 
Sul, Reuniões do Feed Schemes Observatory 
em Bruxelas – Bélgica, Apresentação da visão 
do setor privado brasileiro no Workshop Feed 
Risk Assessment em Utrecht – Holanda, 
Reunião IFIF/FAO – Roma – Itália, Reunião dos 

parceiros FAMI QS em Bruxelas – Bélgica, 
Reunião do Livestock Environmental 
Assessment and Performance  
Partnership/FAO – Beijing – na China e depois 
em Roma, e finalmente vem participando das 
reuniões do Projeto SFIS/IFIF para elaboração 
do manual harmonizado de pegada de 
carbono medida na alimentação animal;

6. Engajamento coletivo
O Sindirações organizou eventos científicos 
conjuntamente com a UBABEF, ABIPECS, 
ASBRAM, IFIF, Colégio Brasileiro de Nutrição 
Animal e  coordenou diversos debates que 
versaram sobre temas de ordem econômica, 
técnica, regulatória e jurídica relacionados à 
indústria de alimentação animal;

7. Interlocução jurídica
O Sindirações, por sua legitimidade de 
atuação impetrou diversos mandados de 
segurança coletivos contra as Secretarias da 
Fazenda de vários estados, cujas liminares 
favoráveis aliviaram os prejuízos das 
indústrias do setor frente à confusa e 
inconstitucional exigência de disponibilização 
do custo das mercadorias importadas nas 
Notas Fiscais;

Conquistas
e Realizações
em 2013



8. Compromisso com a ciência
O Sindirações continua contribuindo com 
Confederação Nacional da Agricultura, 
Associação Nacional dos Confinadores e 
Associação Brasileira da Indústria de Carnes 
na elaboração do protocolo privado de uso 
dos agentes beta-agonistas para bovinos 
confinados e condução dos estudos de 
validação de mistura, prevenção da 
contaminação cruzada e índice de limpeza 
dos equipamentos; 

9. Defesa do associado 
O Sindirações representou a indústria de 
alimentação animal no grupo privado que 
vem fazendo a interlocução junto ao Comitê 
Interministerial que tem avaliado a 
legislação que regulamenta o trabalho dos 
motoristas e  a do  transporte rodoviário 
voltada à tolerância na carga por eixo na vida 
de fadiga de pavimentos asfálticos;

10. Preservação do meio ambiente
O Sindirações continua compartilhando 
conhecimento com a International Feed 
Industry Federation na elaboração do 
protocolo global harmonizado para 
avaliação do ciclo de vida e pegada de 
carbono dos insumos da alimentação 
animal;

11. Atualização técnica contínua
O Sindirações publicou a 4ª edição do 
Compêndio Brasileiro de Alimentação 
Animal, obra-prima de grande abrangência e 
profundidade, cujo conteúdo de 600 páginas 
atende todo o setor, sejam fornecedores de 
insumos e serviços, importadores, 
laboratórios, fábricas de rações, premixes e 
suplementos, ou mesmo agências 
certificadoras de qualidade, centros de 
pesquisa e universidades, além de servir 
como referência aos órgãos 
governamentais, acadêmicos, consultores 
independentes, estudantes e entusiastas 
em geral;

12. Luta pela justa desoneração
O Sindirações elaborou o modelo de 
quantificação da tributação PIS/COFINS 
na cadeia de alimentação animal que 
serviu para elaboração de emenda de 
desoneração que foi aprovada no Senado 
e Câmara dos Deputados, todavia, vetada 
pela Presidente da República que alegou 
"interesse público".

1. Segurança alimentar e alimentos 
seguros
Apesar da crise de custo que afetou a cadeia 
produtiva de proteína animal, os associados 
do Sindirações produziram 
aproximadamente 90% da alimentação 
animal no Brasil, algo em torno de 63 
milhões de tons de rações + 2 milhões de 
tons de sal mineral e movimentaram mais 
de 40 bilhões de Reais em insumos;

2. Legítima representatividade
O Sindirações, legítimo representante 
patronal da indústria de alimentação animal 
no Brasil firmou negociações salariais com 
mais de 50 sindicatos e outras Federações 
que representam centenas de cidades 
Brasileiras;

3. Satisfação do associado
O Sindirações acolheu diversos novos 
associados nesse ano e não acusa qualquer 
atraso no índice de recolhimento de 
contribuições o que demonstra a satisfação e 
confiança dos seus 150 associados;

4. Interlocução pública
Até Novembro o Sindirações alcançou 6,5 
milhões de Reais em mídia espontânea 
registrando demandas e funcionando como 
interlocutor da indústria através de quase 200 
artigos em diversos veículos (TV, rádio, 
impresso e online);

5. Exposição internacional
Sob escopo internacional, o Sindirações 
participou das Reuniões do Codex em Brasília 
relacionadas à elaboração das propostas 
brasileiras para o Task Force of Animal Feeding 
e GT de Resíduos de Drogas Veterinárias em 
Alimentos, Reunião Codex TFAF em Berna na 
Suíça, 2 apresentações no Global Feed & Food 
Congress e Reunião International Feed 
Regulators Meeting em Sun City – África do 
Sul, Reuniões do Feed Schemes Observatory 
em Bruxelas – Bélgica, Apresentação da visão 
do setor privado brasileiro no Workshop Feed 
Risk Assessment em Utrecht – Holanda, 
Reunião IFIF/FAO – Roma – Itália, Reunião dos 

parceiros FAMI QS em Bruxelas – Bélgica, 
Reunião do Livestock Environmental 
Assessment and Performance  
Partnership/FAO – Beijing – na China e depois 
em Roma, e finalmente vem participando das 
reuniões do Projeto SFIS/IFIF para elaboração 
do manual harmonizado de pegada de 
carbono medida na alimentação animal;

6. Engajamento coletivo
O Sindirações organizou eventos científicos 
conjuntamente com a UBABEF, ABIPECS, 
ASBRAM, IFIF, Colégio Brasileiro de Nutrição 
Animal e  coordenou diversos debates que 
versaram sobre temas de ordem econômica, 
técnica, regulatória e jurídica relacionados à 
indústria de alimentação animal;

7. Interlocução jurídica
O Sindirações, por sua legitimidade de 
atuação impetrou diversos mandados de 
segurança coletivos contra as Secretarias da 
Fazenda de vários estados, cujas liminares 
favoráveis aliviaram os prejuízos das 
indústrias do setor frente à confusa e 
inconstitucional exigência de disponibilização 
do custo das mercadorias importadas nas 
Notas Fiscais;

Em resumo, durante 2013 o 
Sindirações exercitou a 
legítima interlocução, 

extrapolamos as fronteiras 
geográficas, representamos 
o setor junto às autoridades 
administrativas e judiciárias, 

compartilhamos 
conhecimento através da 

promoção de conferências e 
eventos, fomentamos a 

produção e comercialização 
e nos esforçamos na 

coordenação de assuntos de 
interesse e integração dos 
elos da cadeia produtiva. 

Finalmente, a rotina 
ininterrupta e os desafios 

adicionais do novo ano que 
já se aproxima constituem 

certeza insofismável. A 
superação dependerá mais 
uma vez do vigor resultante 

da contribuição de cada 
associado.
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Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal

A novíssima edição, lançada no segundo semestre de 
2013, é constituída dos seguintes tópicos:

• Legislação e assuntos regulatórios atualizados 
(Listagem dos Regulamentos relativos ao setor);

• Matérias-primas e ingredientes 
(Guia de Padronização atualizado);

• Métodos analíticos
(versão atualizada, validação de limpeza, novos 
métodos e referências de gestão);

• Aditivos
(Referências técnicas, nomenclatura e 
legislação);

• Melhoradores de desempenho
(Antimicrobianos, Anticoccidianos e 
Beta-agonistas); 

• Qualidade e segurança de alimentos 
(BPF, APPCC, artigos técnicos sobre validação de 
mistura, validação de limpeza, entre outros).



Gestão do alimento seguro
Segurança do alimento com linguagem única em um mundo 
globalizado. 

O comércio internacional, as exigências na área de segurança do 
alimento e gestão da qualidade determinam adequação e maior 
abrangência das regras para a produção de alimentos.

Com esse direcionamento e 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 aos 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. Isso 
permite que o protocolo do Sindirações seja reconhecido como 
equivalente pelas diversas entidades que têm programas de 
certificação estabelecidos e verificados por organismos 
internacionais.

O reconhecimento permite que os certificados emitidos pelo 
Sindirações no Brasil sejam aceitos por clientes e entidades 
internacionais e que se relacionam com a indústria brasileira.

Mantendo a filosofia inicial de constante adequação e evolução, 
o programa é apresentado agora em três opções de certificação:  

1. Certificação em Boas Práticas de Fabricação

2. Certificação em Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle

3. Certificação com Equivalência Internacional

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 
estabelecer 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 aplicáveis ao 
segmento de alimentação animal. 

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

• IGCert  Certificadora - Instituto Genesis.

• SGS do Brasil Ltda.

• WQS Certificações Ltda.

• BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.

• DNV Certificadora Ltda.

• Fundação Carlos Alberto Vanzolini.
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Treinamentos

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF)
Em função das constantes mudanças do mercado consumidor e das 
exigências da Legislação, as Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
fundamental em um Programa de Garantia da Qualidade, ficam em 
evidência como elementos cruciais e complementares na produção 
fornecimento de alimentos seguros. O treinamento em BPF visa 
preparar os associados para as auditorias de certificação do 
Programa Específico da entidade: Despertar os participantes quanto 
à importância da prevenção na fabricação de produtos seguros; 
Fornecer aos participantes os conceitos e benefícios de BPF; 
Estabelecer o comprometimento da equipe responsável pela 
implantação de BPF; Capacitar os participantes a implantarem e 
monitorarem as BPF; Qualificar os profissionais a realizarem 
auditorias internas. O curso tem 4 dias de duração (32 horas), sendo 
dividido em dois módulos de 2 dias cada. O primeiro trabalha a 
teoria e a prática da implementação de BPF nas fábricas e o segundo 
capacita o participante a realizar auditorias internas. O público alvo 

se resume a diretores, gerências, supervisores, chefes efetivos 
envolvidos na produção e controle de qualidade e colaboradores.

APPCC
Uma das técnicas preventivas mais utilizadas para a gestão da 
segurança dos alimentos é o APPCC – Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle. O APPCC tem sido exigido por várias 
regulamentações internacionais e é o principal tema para a 
certificação do Nível 2 pelo Programa Feed & Food Safety. Este 
treinamento visa preparar os participantes para a confecção dos 
Planos de APPCC e a implementação da técnica, por meio de 
exposições teóricas, exercícios supervisionados e dinâmicas de 
grupo. O curso é realizado levando-se em consideração os princípios 
definidos no Codex Alimentarius, regulamentação nacional e o 
Manual do Programa Feed & Food Safety. O curso tem 2 dias de 
duração (16 horas) e tem como público alvo gerências, supervisores, 
chefes efetivos envolvidos na produção e controle de qualidade e 
colaboradores.

FAMI-QS
O FAMI QS – European Feed Aditives and Premixtures Quality 
System em colaboração com o Sindirações, promove o curso aberto 
às indústrias sobre o protocolo de certificação FAMI QS. O curso 
abrange todos os requisitos da certificação FAMI QS que se 
fundamentam em sistema de gestão da qualidade, Boas Práticas de 
Fabricação e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. O 
curso tem 2 dias de duração (16 horas) e se destina não só aos 
setores de qualidade e técnicos das empresas, mas também para as 
áreas comerciais e de relacionamento com os clientes, que terão a 
oportunidade de informar-se sobre as exigências do mercado 
europeu para a produção e comercialização de alimentos para 
animais. O Sindirações é autorizado pelo FAMI QS (Bélgica) para 
instrução do curso oficial nos fundamentos do FAMI QS.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65
A fabricação de produtos para alimentação animal com 
medicamentos exige cuidados especiais para que se evite a 
contaminação cruzada, preservando a segurança do alimento. 
Assim,  a validação da limpeza, a elaboração da grade de 
sensibilidade, controle do processo e a observação dos requisitos da 
IN 04 são tópicos importantes para o cumprimento da IN 65. O 
treinamento nesta norma visa preparar os participantes para o 
entendimento e correta implementação dos requisitos da IN 65 e 
seus ofícios circulares por meio de exposições teóricas e exercícios 
supervisionados. O curso tem duração de 8 horas e tem como 
público alvo todos aqueles envolvidos no controle de qualidade das 
empresas, assim como, Fiscais Federais Agropecuários.

CURSO BÁSICO DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS
Diante do complicado cenário regulatório atual, as empresas de 
alimentação animal buscam profissionais com conhecimentos 
específicos em regulamentações vigentes e que possam responder 
tecnicamente pela qualidade da produção e pelos produtos 
fabricados. Diante da oportunidade de complementar a formação 
de profissionais que atuam ou desejam atuar no setor industrial de 
alimentação animal, oferecemos esse curso compacto e 
introdutório sobre assuntos regulatórios. Estes conhecimentos 
poderão ser aplicados nas indústrias produtoras e importadoras de 
ração, premix, suplementos, concentrados, núcleos, aditivos, 
ingredientes e alimentos para animais de companhia. O 
treinamento além de especializar os profissionais para atuarem nas 
áreas de registro e pós–registro de estabelecimento e produtos para 
alimentação animal, visa também introduzir conhecimento 
regulatório sobre qualidade e comércio exterior, além de 
contemplar atualidades e tendências do setor. O curso tem duração 
de 8 horas e tem como público alvo profissionais que desejam 
aprender ou se especializar em assuntos regulatórios voltados ao 
setor de alimentação animal.

O Sindirações treinou nos últimos cinco anos 
928 profissionais da qualidade (320 somente 
em 2013) de 252 empresas, sendo 83 
associadas, nos cursos de Boas Práticas de 
Fabricação, Análise de Perigos e Controle de 
Pontos Críticos, Uso de Medicamentos em 
Alimentação Animal e Programa de Qualidade 
em Aditivos e Pré-Misturas da União Europeia. 
Somente o treinamento em Assuntos 
Regulatórios, iniciado nesse ano, já treinou 75 
profissionais. Foram mais de 20 mil horas de 
treinamento intensivo e dirigido à iniciativa 
privada e aos Fiscais do MAPA.

Mais informações sobre os Cursos acesse o site: www.sindiracoes.org.br - Cursos 




