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A/C:
DEPARTAMENTO 
DE ASSUNTOS 
REGULATÓRIOS 
UM MARCO PARA A HISTÓRIA DA INDÚSTRIA
DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL DA AMÉRICA LATINA
E CARIBE PROMOVIDO PELA FEEDLATINA.
A CONQUISTA DA HARMONIZAÇÃO DO 
CERTIFICADO DE LIVRE VENDA

N
ão é uma tarefa fácil 
reunir iniciativa pri-
vada e reguladores 
em uma mesma me-
sa para tentar equili-
brar interesses. Pois 
bem, esta é a princi-

pal função da Associação das Indústrias 
de Alimentação Animal da América Lati-
na e Caribe (FeedLatina), entidade sedia-
da em Montevideo (Uruguai) que aglutina 
a responsabilidade de manejar interesses da 
indústria de alimentação animal da Améri-
ca Latina e Caribe e que já é benchmarck 
para o continente africano, ou seja, har-
monizar, equalizar e aglutinar prioridades 
dos elos envolvidos. O trabalho  não é fácil, 
mas quem planta o bem, colhe bons fruto 

e desde que foi criada, em 2010, a entidade 
anuncia sua primeira conquista, a harmoni-
zação do Certificado de Livre Venda.  

Reunidos na semana de 13 a 17 de abril 
na Câmara Mercantil de Produtos do País, 
a 2ª Reunião do Comitê Técnico Misto con-
tou com a participação de 52 representan-
tes das indústrias e reguladores para tratar 
de novos passos do STDF/345, em outras 
palavras, o Programa Feed&Food Seguro 
FeedLatina, projeto que prevê a harmoni-
zação regulatória e inocuidade dos alimen-
tos para animais nas regiões supracitadas.

Pois bem, os presentes estiveram con-
centrados em uma pauta contendo sete 
pontos focais: Legislação vigente; Proje-
tos e melhorias de estudo; Exigência de 
inscrição de produto/insumos autoriza-

dos; Certificado de livre venda; Rotula-
ção; Documento alternativo para registro 
simultâneo; e Requerimento certificado/
Constância BMP e/ou HACPP, mas a pri-
meira equalização veio do Certificado de 
Livre Venda. Todos os reguladores – Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Equador, México, Paraguai, Peru e Uru-
guai – apoiaram o documento, isso afeta-
rá sobremaneira o processo de importação 
e exportação de produtos. “Muitas vezes 
os percalços ocorriam durante o tempo 
proposto para a conquista da certificação 
estipulada, após este prazo a documen-
tação caducava, sendo necessário reemi-
tir todos os certificados requisitados. Da 
pesquisa, passando pelo registro até a co-
mercialização, os documentos necessários 
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para importar ou exportar passam tanto 
pela auditoria sanitária e aduaneira que po-
dem levar muito tempo, correndo o risco de 
embaraçar uma determinada operação. O 
que interfere na produtividade é a incerte-
za, pois, a partir do momento que se sabe, 
a ação passa a ser dirigida. Na segunda re-
união deste grupo, bradamos esta conquis-
ta, harmonizando requisitos do certificado 
e equalizando os prazos”, salienta a direto-
ra executiva da FeedLatina, idealizadora e 
responsável pelo projeto STDF/345, Flavia 
Ferreira de Castro. Ela lembra que, além da 
equalização conquistada, o ponto alto foi 
o aprendizado. “Conseguimos este marco 
em uma segunda reunião oficial entre in-
dústria e reguladores. Aprendemos a como 
fazer”, salienta.  

Pelo lado da indústria, o aumento no 
prazo e a equivalência de requisitos re-
presenta otimização e economia, con-
forme explica coordenador de Assuntos 
Regulatórios do Sindicato Nacional da In-
dústria de Alimentação Animal (Sindira-
ções/SP), Bruno Caputi. “Isso reduzirá os 
problemas burocráticos de importação 
e exportação entre os países da Améri-
ca Latina, este é um ganho para os asso-
ciados do Sindirações e Feedlatina, já que 
este documento é obrigatório”, informa. 
Além dele, outro que deixa suas impres-
sões é o diretor de Assuntos Regulatórios 
da DSM (São Paulo/SP), Antonio Rubens 
Chagas Lima. “15 de abril de 2015 entra 
para a história da FeedLatina, pois pela 
primeira vez foi aceito por dez países da 

BRUNO CAPUTI REPRESENTOU 
O SINDIRAÇÕES

FLAVIA 
FERREIRA DE 
CASTRO É 
IDEALIZADORA E 
RESPONDE PELO 
STD 345

GUILHERME WADT FALA EM 
AGILIDADE E ECONOMIA

América Latina e Caribe um documen-
to modelo. Este é o primeiro passo para 
seguir adiante a fim de melhorar o inter-
câmbio entre os envolvidos em termos de 
produtos para indústria de alimentação 
animal”, argumenta.

Outro a comemorar foi o gerente de 
Assuntos Regulatórios da Novus (Indaia-
tuba/SP), Guilherme Wadt, que destaca a 

importância na clareza que dá o acordo 
firmado. “Ganhamos com isso previsibili-
dade e isso economiza trabalho e tempo, 
além de trazer uma gama de oportunida-
des para as empresas”, informa e deixa 
um exemplo claro: “Imagine um lança-
mento de um produto. Antes o planeja-
mento era apertado, mesmo buscando 
sua inserção de forma rápida e eficien-

ANTONIO RUBENS CHAGAS LIMA 
COMEMORA O RESULTADO
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te dentro da Re-
gião para suportar 
os planos de ven-
das. Já em um am-
biente variado, 
isso distrai e gera 
atraso dentro dos 

projetos de negócio como um todo, acar-
retando a instabilidade”, acrescenta.

Representando o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MA-
PA, Brasília/DF), estava a Fiscal Federal 
Agropecuário, Janaina Gonçalves Gar-
çone Moura, que parabenizou não só o 

acordo, mas o projeto como um todo. “O 
STDF/345 promove a integração entre os 
países da região, agiliza a comunicação 
e, acima de tudo, melhora o modo como 
são tratadas as demandas, principalmen-
te, sanitária e fitossanitária”, alinha a ofi-
cial do Brasil. 

O consultor internacional em Saúde 
Pública Veterinária da Organização das 
nações Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO, sigla em inglês) sede Santiago 
(Chile), Leopoldo Del Barrio Regina, des-
tacou que a presença do organismo inter-
nacional neste projeto representa a missão 

NA VISÃO DA FAO, América Latina 
e Caribe é uma região promissora, mas 
há ainda 37 milhões de pessoas vivendo 
na insegurança alimentar (fonte ODM 1). 
Em 1990 este número quase que dobra-
va, somavam-se 69 milhões, ou seja, foi 
a primeira região a atingir a meta previs-
ta para mitigar a insegurança até 2015. 
A entidade acredita também que o bloco 
deverá triplicar a quantidade de alimen-
to. Ele conta hoje com 80% da ativida-
de agrícola e pecuária nas mãos da agri-

CONTRIBUIR PARA PRODUZIR MAIS
cultura familiar, uma exploração de 16,5 
milhões de unidades produtivas para 60 
milhões de pessoas incluídas nesta ca-
tegoria. Na avaliação do organismo, a 
saída se dará pela inovação sócio produ-
tiva local, a fi m de desenvolver políticas 
estratégicas nessas áreas para o desen-
volvimento. Ainda credita que seja neces-
sário reconhecer a cadeia de valor local 
em âmbito de território, pois o problema é 
multi setorial.

Fonte: feed&food

da instituição sobre as vaiáveis economia, 
pressão urbana e globalização até 2050. “A 
região é a 1ª exportadora de carne de fran-
go, 1ª em bovina e 3ª em suína, contudo, 
tem condições de produzir mais”, alinha. 
Estudos da FAO apontam que o consumo 
tende a crescer, principalmente em países 
em desenvolvimento e reforça que projetos 
como o STDF/345 contribuem para mitigar 
a pressão. (Conheça ao lado o plano da FAO 
para o desenvolvimento produtivo na Amé-
rica Latina e Caribe) 

“A FAO diz que a região terá que tripli-
car a produção, mas para isso há um te-

JANAINA GONÇALVES GARÇONE 
MOURA EM NOME DO MAPA

O PRESIDENTE 
DA CONAFAB, 
ANTONIO 
PEDROZA 
MARTÍNEZ 
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2ª REUNIÃO
DO COMITÊ TÉCNICO 
MISTO CONTOU COM 
A PARTICIPAÇÃO DE
52 REPRESENTANTES 
DAS INDÚSTRIAS E 
REGULADORES
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ma que não deve ser esquecido, os custos 
que foram incrementados em todos os paí-
ses da América Latina e Caribe. Acredito 
que para baixa-los deveremos trabalhar em 
conjunto e este é o primeiro passo, pois, 
para um alimento chegar de um país a ou-
tro há um custo por trás desta certificação 
e este pleito alçado favorecerá os países a 
competirem no mundo”, acrescenta o vi-
ce-presidente da Associação Uruguaia das 
Indústrias de Nutrição Animal da Câma-
ra Mercantil de Produtos do País (Audina, 
Montevideo), Javier Lasarte.

O presidente do Conselho Nacional de 
Fabricantes de Alimentos Balanceados e da 
Indústria de Nutrição Animal (Conafab, Mé-
xico), Antonio Pedroza Martínez, faz um re-
forço: “As indústrias de alimentação animal 
das regiões devem estar atentas as deman-
das e compromissos sociais que envolvem 
esta cadeia de valor, sendo a FeedLatina um 
organismo que prima por resoluções e com-
promissos com este mercado”. 

O presidente da FeedLatina, Julio Fla-
vio Neves, destaca que o Certificado de 
Livre Venda é um exemplo das dificul-

LEOPOLDO DEL BARRIO 
REGINA, DA FAO, APOIANDO 
O PROGRAMA

JAVIER LASARTE
É VICE-PRESIDENTE 
DA AUDINA

JULIO NEVES, PRESIDENTE 
DA FEEDLATINA, DESTACA 
QUE NOVOS PLEITOS SERÃO 
ALÇADOS NAS PRÓXIMAS 
REUNIÕES DA ENTIDADE

dades vividas pelas indústrias de toda a 
região. “Queremos por meio deste desem-
baraço conquistar outros, a exemplo de ro-
tulagem, registros, entre outros”, conclui e 

reforça: “A FeedLatina, desde sua funda-
ção, tem entre seus compromissos facili-
tar os negócios entre as nações. Este foi o 
primeiro grande passo”. ■


