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Associação das Indústrias de Alimentação Animal da América Latina e Caribe

FEEDLATINA NEWS

O COMITÊ 
TÉCNICO MIXTO, 
GERENCIADO 

PELA FEEDLATINA, TERÁ 
UMA ORGANIZAÇÃO 
PRÓPRIA COM APOIO
DA FAO, IICA E OIE 
NO PÓS-PROJETO, 
PARA QUE NÃO HAJA 
INTERRUPÇÕES NA REDE 
LATINOAMERICANA 
DE ALIMENTAÇÃO 
ANIMAL QUE ESTAMOS 
CONSTRUINDO
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A CONSTRUÇÃO DA REDE 
LATINOAMERICANA DE 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL

A 
América Latina e Caribe se 
projetam como um dos prin-
cipais polos para alimentar 
a população mundial. As li-
nhas que demarcam o terri-

tório desenham uma região rica em recursos 
naturais, com gráficos crescentes no campo 
de alimentos para animais. Em 2009, as cur-
vas das produções registraram um total de 
123,4 milhões de toneladas, esse número 
deu um salto e foi parar na casa das 146,3 
milhões de toneladas, conforme dados di-
vulgados pela Associação das Indústrias de 
Alimentação Animal da América Latina e 
Caribe (FeedLatina, Montevideo/Uruguai). 
No contexto mundial, a Internacional Feed 
Industry Federation (IFIF, Wieh/Alemanha) 
estima uma produção de alimentos em tor-
no de 1 bilhão de toneladas. 

A conjuntura no arco dos países da re-
gião foi apresentada para mais de 50 par-
ticipantes durante a 3° Reunião do Comitê 
Técnico Mixto RCTM03, realizada na Costa 
Rica, de 3 a 6 de novembro de 2015. Den-
tre os convidados estava a vice-ministra do 
País, Ivannia Quesada Villalobos, que deu 
boas-vindas aos presentes e cumprimentou 
a iniciativa do projeto Feedlatina/STDF/345: 
Programa Feed&Food Seguro Latinoameri-
ca. Na sequência, a grade da programação 
esculpiu um território de oportunidades 
andando em direção ao desenvolvimento de 
capacitações e fortalecimento de projetos, 
para promoção da segurança alimentar e a 
sustentabilidade da cadeia produtiva.

Ao explorar o bloco é possível notar a 
presença de produções significativas. O vi-
ce-presidente da FeedLatina para América 

do Sul, Marcel Louis Joineau, deu um giro 
pela região e apresentou um estudo sobre 
o mercado latinoamericano de alimentos 
para animais e consumo da população. 
Dados de 2013 mostram a população das 
Américas em torno de 973.291 milhões 
habitantes produzindo 30.874.652 tonela-
das de carne bovina; 19.662.224 t de carne 
suína; 42.048.182 t de carne de frango e 
255.057.817 t de ovos. Ainda em solos lati-
nos, o Brasil, em 2014, produziu mais de 65 
milhões t de alimentos para animais, segui-
do do México com 30.063 mi t e Argentina 
16.156 mi t, segundo a FeedLatina.

No âmbito do comércio internacional, a 
produção da América Latina se alarga para 

3° REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO MIXTO RCTM03 REUNIU EXPOENTES
DO SETOR PARA DISCUTIR OPORTUNIDADES, DESAFIOS E MODELAR 
ARQUITETURA REGIONAL. PROJETOS DE COOPERAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA
FORAM REALÇADOS COMO PRINCIPAIS CURSORES PARA
O DESENVOLVIMENTO DOS BLOCOS SUL E CENTRAL

vários países. De acordo com informações 
do Departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USDA, siga em inglês), 37% 
das exportações de carne de frango pro-
vêm da região, em relação à carne bovina 
o número decresce um pouco e representa 
30%, quanto à carne suína, 12% dos em-
barques são originados do bloco. 

Ao adentrarmos mais ao centro, avista-
mos um mercado incorporando modelos 
de harmonização regulatória para registros 
de alimentos para animais. Em sua explana-
ção, o engenheiro Mauricio Nájera (Senasa) 
destacou os 6.119 produtos registrados na 
Costa Rica, segundo dados da FeedLatina. 
Dessa somatória, 63% deles são importa-
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dos e 37% pertencem à produção nacional. 
Ao todo, a região centroamérica somou 
quatro milhões de toneladas de alimentos 
conforme dados da IFIF 2012/13.

Como parte do desenvolvimento do 
bloco centroamericano, o Tratado Geral de 
Integração Econômica Centroamericana 
(Protocolo de Guatemala) ajusta os eixos 
dos países para uma aliança em prol à co-
mercialização livre de produtos: “Os Esta-
dos se comprometem a constituir a União de 
Tarifas entre seus territórios, com o propósi-
to de dar liberdade ao trânsito das mercado-
rias, independente da origem das mesmas, 
após a nacionalização de alguns Estados 
membros, dos produtos procedentes de 
países terceiros. Essa união se alcançará de 
maneira gradual e progressiva sobre a base 
de programas que se estabelecerá ao efeito, 
aprovados por consenso”, diz o documento.

Dessas iniciativas da região, outro ponto 
realçado por Nájera foi os objetivos alcan-
çados no campo de alimentos para animais. 
Dentro dessas resoluções, aparecem o Re-
gulamento Técnico Centroamericano; Pro-
dutos Utilizados na Alimentação Animal e 
Estabelecimentos – Requisitos de registro 
sanitário; Procedimento de Reconhecimen-
to Mútuo; Procedimento para o reconhe-
cimento de registro sanitário de produtos 
utilizados em alimentação animal e Produ-
tos utilizados na alimentação animal – Boas 
práticas de Manufatura e lista de verificação.

E quando o assunto enverga para har-
monização regulatória, o PG 345 aparece 
para contribuir com a América Latina 
beneficiando-a com todos os produtos e 
resultados obtidos pelo projeto. Assim, 

como explica a diretora executiva, Flavia 
Ferreira de Castro, a iniciativa visa forta-
lecer a segurança de alimentos de origem 
animal e a integração regional, para que 
estratégias público-privadas sejam con-
solidadas e institucionalizadas, permitin-
do o avanço da harmonização regulató-
ria. “Essas são as bases do projeto, por 
isso é importante o foco em seus obje-
tivos. A alimentação animal na região é 
dinâmica, pois o setor se figura como de-
pendente de importação e exportação de 
ingredientes de química fina, de origem 
vegetal, animal, mineral e de produtos 
elaborados”, disse a executiva.  Portan-
to, conforme complementou, problemas 
relacionados ao fluxo comercial na região 
e da localidade para o mundo impactam 
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MAURICIO NÁJERA (SENASA) FALOU SOBRE O VOLUME DE PRODUÇÃO NA COSTA RICA

NÚMEROS DA PRODUÇÃO DE 
PROTEÍNA ANIMAL DAS AMÉRICAS 
SÃO APRESENTADOS POR 
MARCEL LOUIS JOINEAU

diretamente na atividade e, consequente-
mente, nos custos de produção da proteí-
na animal.

Ao fim da apresentação, Castro apre-
sentou as tendências do segmento. Nessa 
listagem aparece o surgimento de novos 
instrumentos regulatórios mais restritivos 
e exigentes voltados à rastreabilidade; re-
síduos; contaminantes; uso irresponsável 
de antimicrobianos e forte influência de 
organização internacional. 

“O Comitê Técnico Mixto, gerenciado 
pela Feedlatina, terá uma organização 
própria com apoio da FAO, IICA e OIE no 
pós-projeto, para que não haja interrup-
ções na rede latinoamericana de alimen-
tação animal que estamos construindo”, 
finaliza. ■
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