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2
014 FOI CONSIDERADO O ANO DA ELEIÇÃO MAIS 
DISPUTADA NOS ÚLTIMOS 25 ANOS, e por isso, 
a expectativa é que os representantes 
públicos eleitos realizem o compromisso 
firmado com o eleitor, na reversão da 
crise doméstica e combate à estagflação 

e corrupção e, sobretudo, à justa elevação do Minis-
tério da Agricultura, ao pódio do protagonismo nesse 
país genuinamente agropecuário, cujo agronegócio 
adicionou R$ 1,2 trilhão à riqueza nacional.

Apesar de tudo, foi mais um ano em que as cadeias 
produtivas perderam competitividade, motivo pelo 
qual recrudesceu o clamor pela sua imediata e justa de-
volução, face às oportunidades e ao impulso global da 
crescente demanda por alimentos e biocombustíveis, 
conforme a FAO e a OCDE ranquearam recentemente, 
atribuindo à agropecuária brasileira a responsabilidade 
por atender 40% do aumento do imenso consumo 
global em 2050.

Mais uma vez, a letargia do setor público refletiu-se 
no embaraço das inspeções para obtenção do licencia-
mento de instalação e funcionamento dos empreendi-
mentos, na renovação de certificados para exportação 
de mercadorias, na controversa diplomacia comercial 
internacional, e na verificação dos procedimentos para 
certificação do uso de insumos específicos na produção 
de alimentos para humanos e animais, etc. Parafra-
seando Hélio Beltrão, estandarte da desburocratização: 
"O brasileiro é simples e confiante. A administração 
pública é que herdou do passado e entronizou em 
seus regulamentos a centralização, a desconfiança e 
a complicação. A presunção da desonestidade, além 
de absurda e injusta, atrasa e encarece a atividade 
privada e governamental”.

A dificuldade para correção deste ambiente deses-
timulador, e a arrancada rumo a um macro sistema 
passível de controle, com ênfase na inteligência e efi-
ciência, esbarrou no cenário do antagonismo e tensão 
pública, intra e inter relacional, acabou favorecendo 
eventuais conflitos entre entidades e empreendimen-
tos da mesma cadeia produtiva, e, por fim, adicionou 

custos que inviabilizaram soluções inovadoras e que 
pesaram ainda mais no bolso do consumidor. 

As tantas dificuldades sinalizaram a necessidade de 
esforço conjunto entre patrões e empregados na re-
solução da complexa equação da negociação coletiva, 
uma vez que  é claro e evidente que a dimensão de 
repasses salariais passaram a modular sobremaneira 
a capacidade de geração de novas oportunidades ou 
mesmo a manutenção dos empregos. 

De toda forma, os empreendedores mantiveram-se 
compromissados com a "Nutrição Responsável", pilar 
da sustentabilidade que assegurou ganhos ambientais, 
proporcionados pelo uso das tecnologias capazes de 
garantir a ingestão diária, conversão alimentar, ganho de 
peso e mitigação na eliminação dos dejetos indesejáveis 
e dos gases do efeito estufa. 

Apesar da esquizofrenia econômica, dos níveis 
deprimidos da confiança do consumidor, dos esto-
ques elevados na indústria em geral, da elevação da 
taxa doméstica de juros, do menor acesso ao crédito, 
da desaceleração da massa salarial real, dos óbices 
de consciência e do rally de radicais projetos de Lei 
que tentaram eliminar a atividade pecuária da ma-
triz econômica nacional, dentre outros pesadelos, a 
indústria de alimentação animal brasileira continuou 
respondendo aos estímulos da cadeia produtiva e 
produziu em 2014 mais de 67 milhões de tons de 
rações e sal mineral. ♦

INSTITUCIONAL

Ariovaldo Zani 
Vice-Presidente
Executivo
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CELSO DO AMARAL MELLO JÚNIOR | 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 

HENRIQUE DE 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  
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NELSON DE SOUZA LOPES | VACCINAR 

NILTON RIBERA PEREZ | INVIVO 

OSÓRIO DAL BELLO | JBS/SEARA 
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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. 

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
2013-2016
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1. MISSÃO
Ser a voz da indústria de alimentação animal, cons-
truindo um  ambiente competitivo adequado e cola-
borando para a produção do alimento seguro. 

Para atender a missão o Sindirações deve:

a) Dialogar com o governo para uma tributação mais jus-
ta 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 inter-
nacionais 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 educa-
ção 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.

SETOR ALIMENTAÇÃO ANIMAL
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DO SETOR ALIMENTAÇÃO ANIMAL:

• Segurança dos Alimentos;
• Regulamentação;
• Negociação sindical;
• Acreditação de programas de qualidade;
• Contribuição para assuntos tributários;
• Garantia de suprimento;
• Participação ativa perante organismos internacionais; e
• Garantia da sustentabilidade econômico-financeira do setor.

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;

POLÍTICAS BÁSICAS

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

5
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1. COMITÊ DE MÉTODOS ANALÍTICOS
Comitê com a participação de representan-
tes do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), indústrias, laboratórios 
comerciais, Universidades e Centros de pesquisas 
que desenvolve os mais confiáveis métodos de aná-
lise (matéria prima ou produto final), padronizando 
e facilitando todos os processos de averiguação da 
qualidade do produto, sendo que os métodos e pro-
cedimentos adotados são reconhecidos pelo MAPA.
Também tem uma preocupação e atuação no desen-
volvimento de métodos de controle de contaminantes 
inorgânicos e resíduos de pesticidas.

2. COAQUA – COMITÊ DE
ORGANISMOS AQUÁTICOS
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 
e rastreabilidade de alimentos para aquicultura.

3. COMITÊ DE ASSUNTOS
REGULATÓRIOS
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, inter-
pretação, apoio técnico e revisão das leis que regulam 
a indústria de alimentação animal.

4. COMITÊ DE BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO (BPF)
Esse grupo de trabalho coordena o progra-

ma de certificação em boas práticas de fabricação e 
promove cursos de conhecimento das normas adota-
das, treinamento para auditores internos e externos, 
implementação de HACCP entre outros. Também 
desenvolve o credenciamento do processo de cer-
tificação junto a organismos internacionais. Todas 
as atividades relacionadas com a rastreabilidade e a 
segurança do alimento.

5. COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS
É um Comitê composto por colaboradores 
das empresas associadas, que trabalham no 

intuito de assessorar o sindicato nas negociações tra-
balhistas 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.

COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHOS

BPF
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10. COMITÊS AD HOC
1. Uso Racional de Antimicrobianos 
e Anticoccidianos

2. Controle de Contaminantes Inorgânicos
3. Benefícios Trabalhistas

6. COMITÊ DE CRÉDITO
E COBRANÇA DO AGRONEGÓCIO  (GCA)
O GCA (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 oti-
mizar o processo de análise de crédito e redução do 
custo operacional.

7. COMITÊ DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS
Sua 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.

8. COMITÊ DE ADITIVOS NUTRICIONAIS
PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Atento às novas tecnologias, o grupo de-

senvolve trabalhos que comprovam a eficiência dos 
aditivos no processo digestivo, aumento da produti-
vidade e benefícios ao meio ambiente e o desenvol-
vimento sustentável.

9. COMITÊ PET
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, sis-
tema 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. 

7
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EMPRESAS ASSOCIADAS
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BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

6. ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA
Apoio indispensável em áreas fundamentais
para esclarecimento e cumprimento
da legislação em vigor. 
• Aconselhamento de especialistas
para minimizar riscos.

7. PROGRAMA DE ANÁLISE DE CRÉDITO
Acompanhamento do índice de inadimplência 
no setor.
• Descontos especiais para informações de 
crédito.

8. ORIENTAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO 
Informação atualizada sobre o conjunto regula-
tório que afeta a indústria de alimentação ani-
mal sob escopo técnico-regulatório, qualidade, 
ambiental, tributária, trabalhista, etc.
• Informações essenciais ao seu negócio.

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.

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 ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Referência técnico/científica para os profissionais 
da indústria, fiscais agropecuários e agências
de certificação.
• Desconto especial na aquisição para os
associados.

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.
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Legítima representatividade 
Como legítimo representante patronal da indús-
tria de alimentação animal no Brasil, o Sindira-
ções firmou negociações salariais com mais de 50 
sindicatos de empregados e outras Federações 
abrangendo centenas de cidades Brasileiras.

Atualização técnica contínua
O Sindirações distribuiu 400 exemplares do 
Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal 
às empresas dessa cadeia produtiva, laborató-
rios de análise, certificadoras de programas de 
qualidade, unidades do Ministério da Agricul-
tura e Embrapa, universidades e faculdades de 
ciências agrárias, dentre outras.

Interlocução pública
O Sindirações contabilizou mais de 16 milhões de 
Reais em mídia espontânea, registrando o ponto 
de vista do associado e funcionando como in-
terlocutor da indústria através de 327 artigos em 
diversos veículos (TV, rádio, impresso e online).

Exposição internacional 
Sob escopo internacional, a equipe Sindirações 
palestrou sobre Capacity Building no Interna-
tional Feed Regulators Meeting, realizado em 
Atlanta/USA, recepcionou a delegação interna-
cional e organizou em São Paulo as reuniões 
do Feed Safety Observatory e dos Auditores 
FAMI-QS, participou da reunião com GMP+ na 
Holanda com vistas à futura parceria, na Bélgica 
do encontro de planejamento do FAMI-QS para 
2015 e reunião anual dos organismos de certi-
ficação,  ocasião que apresentou os desenvolvi-
mentos gerados na América Latina.

Segurança alimentar
Desde 2003 o Sindirações coordena a interlocu-
ção da cadeia produtiva e constrói argumentos 
técnico-científicos que tem convencido as au-
toridades do órgão regulador a manter o uso 
dos agentes melhoradores de desempenho nos 
alimentos para animais de produção. 

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.

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 experimen-
tação científica.

17. CURSOS E TREINAMENTOS
Capacitação de mão de obra específica e especiali-
zação para os profissionais da indústria de
alimentação animal.
• Acesso ao banco de talentos.

CONQUISTAS E
REALIZAÇÕES EM 2014
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TREINAMENTOS

Desde 2008, o Sindirações treinou 1200 profissionais 
da área de qualidade de mais de 250 empresas (88 
empresas no ano corrente), nos cursos de Boas Prá-
ticas de Fabricação, Análise de Perigos e Controle de 
Pontos Críticos, Uso de Medicamentos em Alimenta-
ção Animal, Programa de Qualidade em Aditivos e Pré-
-Misturas da União Europeia (FAMI-QS), Assuntos Re-

gulatórios e mais recentemente o GHS/FISPQ - Fichas 
de Informação de Segurança para Produtos Químicos, 
de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado 
de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. 
Já são quase 25 mil horas de treinamento intensivo 
e dirigido à iniciativa privada e aos servidores do 
Ministério da Agricultura (MAPA).

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 evi-
dência 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; Capaci-
tar 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 implemen-
tação 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.

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.

11
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ANÁLISE DE PERIGOS
E PONTOS CRÍTICOS
DE CONTROLE (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 

TREINAMENTOS

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 protoco-
lo de certificação FAMI-QS. O curso abrange todos os 
requisitos da certificação FAMI-QS que se fundamen-
tam 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.

CURSO 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 regu-
latórios. 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 re-
gulatório 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 espe-
cializar em assuntos regulatórios voltados ao setor 
de alimentação animal.

Mais informações sobre os cursos acesse o site: www.sindiracoes.org.br - Cursos 
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É um guia orientativo de conteúdo técnico/cien-
tífico, lançado originalmente em 1998, e elaborado 
pela Coordenação de Assuntos Regulatórios e Qua-
lidade do Sindirações em parceria com a Comissão 
de Métodos Analíticos da entidade e continuamente 
revisado por comissões específicas de especialistas, 
cujas atualizações são constantes ao longo dos anos.

O conteúdo é voltado aos profissionais da indústria 
de alimentação animal, fornecedores de insumos, 
serviços e laboratórios, além de funcionar como 
referência para órgãos governamentais, agências 
certificadoras, consultorias de qualidade e instituições 
de pesquisa. 

O Compêndio contribui para o aperfeiçoamento da 
respectiva cadeia produtiva, promoção da sua impor-
tância no mercado externo e garantia de suprimento 
e segurança dos alimentos.

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 méto-
dos 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).

www.sindiracoes.org.br
Produtos e Serviços

Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal

13

PARA ADQUIRIR ACESSE O SITE: 
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O comércio internacional, as exigências na área de 
segurança do alimento e gestão da qualidade deter-
minam adequação e maior abrangência das regras 
para a produção de alimentos.

Com esse direcionamento e para que o setor de ali-
mentação 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 di-
versas entidades que têm programas de certificação es-
tabelecidos 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 relacio-
nam com a indústria brasileira.

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

♦  Certificação em Boas Práticas de Fabricação

♦  Certificação em Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle

♦  Certificação com Equivalência Internacional

As opções agora oferecidas permitem às empresas 
buscar por um certificado compatível com os seus objeti-
vos 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. 

PROGRAMA FEED & FOOD 
GESTÃO DO ALIMENTO SEGURO
SEGURANÇA DO ALIMENTO COM LINGUAGEM ÚNICA 

EM UM MUNDO GLOBALIZADO. 

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

♦ BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.
♦ DNV Certificadora Ltda.
♦ Fundação Carlos Alberto Vanzolini
♦ IGCert  Certificadora - Instituto Genesis
♦ SGS do Brasil Ltda.
♦ WQS Certificações Ltda.
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