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Visão Geral

• PREDICT: Sua Reputação com a FDA

• Registo das instalações de alimentos

• Aviso Prévio

• Conservas Alimentares

• Rotulagem

• FSMA 
– Planos de Segurança Alimentar HARPC

– Atestado de instalações qualificadas 

• Perguntas e Respostas
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Avaliação Preditiva Baseada em 
Risco para a Meta de 

Conformidade de Importação 
Dinâmica (PREDICT)

3



PREDICT

• Sistema para determinar quais remessas 
examinar ou amostrar no porto

• Priorizar remessas de maior risco, 
considerando : 

– Risco Inerente ao Produto

– Histórico de conformidade do FDA do remetente 

Também usa aleatorização para um nível adicional 
de segurança
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Pontuação de PREDICT

• Muitas coisas podem alterar a pontuação 
PREDICT de uma empresa. Alguns exemplos : 

– Número de registo inválido

– Erros de rotulagem

– Inspecção reprovada nas instalações do FDA

– Reclamação do consumidor

Especialmente importante para não cometer erros 
perante o FDA quando é novo para enviar para os EUA. 
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Requisitos básicos do FDA

Registo, agente dos EUA e aviso prévio
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Registo das Instalações 
Alimentares de FDA e Renovação 

do Registo Bienal
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Registo das instalações alimentares

• Registo requerido sob a Lei 
de Bioterrorismo de 2002 
para instalações que 
fabricam, processam, 
empacotam ou armazenam 
alimentos (incluindo bebidas 
e suplementos dietéticos)

• As instalações estrangeiras 
devem designar um agente 
dos EUA
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Isenções de registo de instalações 
alimentares

• Empresas comerciais

• Residências Pessoais

• Somente transporte

• Quintas

• Estabelecimentos 
Alimentares de Retalho

• Navios de pesca

• Instalações reguladas pelo 
USDA
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Informações sobre registo de 
instalações alimentares

• Informações sobre as instalações 
(nome, tipo de entidade 
corporativa, localização física, 
nomes comerciais usados para 
fazer negócios)

• Informações de contacto 
(telefone, endereço e-mail, 
contacto de emergência, 
endereço de correspondência 
preferido)

• Informações sobre o produto 
(categorias gerais de produtos)
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Renovação do Registo de 
Instalações Alimentares

• De dois em dois anos, 
em anos pares

• As instalações devem 
consentir com a 
inspecção do FDA

• A não renovação dos 
resultados no registo 
invalidado, é um “acto 
proibido”
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Passos de Verificação

1. Verificação de agente dos EUA

2. Autorização de terceiros 

Ambas as etapas de verificação se aplicam a novos
registos, renovações e cancelamentos. O FDA não
confirmará nenhuma dessas transações até que tanto o
Agente dos EUA como o indivíduo autorizador para um
envio de terceiros tenha enviado um aviso de recepção
para concordar com as suas respectivas designações.
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Falta de Renovação = Registo cancelado

Em Fevereiro de 2019, FDA removeu milhares de 
registos de instalações de alimentos que não foram 
devidamente renovados em 2018 da sua base de dados 
de registo. 

Verifique se o seu registo é válido sem custo:

www.registrarcorp.com/verify
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Aviso prévio

• Notificação para o FDA

• NOTA: Necessário 
mesmo para amostras

• Detenção no porto se não 
for arquivado

• Inclui informações sobre 
o envio e a instalação

• Pode ser arquivado pelo 
exportador, importador 
ou terceiros
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Registo de Estabelecimento de 
Conservas Alimentares (FCE) 

Requisitos Adicionais
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Produtos típicos
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Estabelecimento de Conservas 
Alimentares

• Alimentos enlatados 
com baixo teor de ácido
– PH final> 4.6 (certos 

produtos de tomate> 
4.7)

– Actividade da água 
(aw)> 0.85

– Exemplos comuns: 
azeitonas verdes em 
salmoura, alcachofras, 
figos em calda, 
pimentos assados, etc.

• Alimentos acidificados
– PH final ≤ 4,6

– Actividade da água 
(aw)> 0.85

• Em latas, vidro, bolsas 
semi-rígidas e flexíveis 
…
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FCE Wizard & Verificador de SID

www.fcewizard.com
• Identifique se os seus produtos estão sujeitos aos 
regulamentos do FCE-SID

• Receba e partilhe um relatório em PDF detalhando os 
possíveis requisitos

www.sidverifier.com
•Verifique se um determinado SID está actualmente
arquivado no banco de dados do FDA

• Evite detenções demoradas e erros de entrada na porta
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Novos requisitos de rotulagem de 
alimentos
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História Regulatória

• 2014: Com base em novas pesquisas 
e dados nutricionais, a FDA publicou 
duas Regras Propostas para 
modificar o actual Rótulo de 
Informações Nutricionais

• 2015: Suplemento da regra proposta 
abordada ´açúcares adicionados´

• 27 de Maio de 2016: Duas regras 
finais emitidas que determinam o 
novo rótulo de factos nutricionais
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Novas Alterações de Conteúdo

• Novas declarações obrigatórias: vitamina D, 
potássio, açúcares adicionados

• Vitamina A e C agora voluntária

• Calorias de gordura podem não ser mais 
declaradas

• Nova definição para “fibra alimentar”

• Novas unidades para vitamina D, niacina, 
vitamina A, vitamina E, folato / ácido fólico
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Mudanças de formato de etiqueta 
padrão

• Mudanças feitas na ordem dos 
nutrientes

• Alterações feitas na nota de 
rodapé

• Alterações feitas nos 
tamanhos das fontes das 
declarações

• Quantidades quantitativas de 
certas vitaminas / minerais
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Alterações Adicionais de Etiqueta de 
Formato

• Alterações para outros formatos permitidos para 
embalagens especiais

“Simplificada” “Linear”

“Tabular”
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Datas de Conformidade

• Datas de Conformidade 

– FDA permite que o tempo do sector para 
incorporar as novas regras em suas embalagens

– Com base nas vendas anuais de alimentos do 
fabricante

– Vendas> US $ 10 milhões: 01 de Janeiro de 2020

– Vendas <$ 10 milhões: 01 de Janeiro de 2021 
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Comece a Ajustar as Etiquetas Agora

• A FDA emitiu a extensão devido a preocupações da 
indústria em relação :
– a necessidade de actualizações para o software de rotulagem
– a necessidade de obter informações nutricionais dos 

fornecedores
– o número de produtos que precisariam de novos rótulos
– Um tempo limitado para reformulação do produto
– Complexidade das revisões

• As empresas devem começar as suas revisões agora para 
evitar a possibilidade de não conformidade devido a 
atrasos imprevistos

25



Rotulando Alimentos como 
“Orgânicos” 

• Regulado pelo USDA
• Existem quatro maneiras pelas quais os alimentos podem ser 

rotulados como orgânicos :

1. Produtos feitos com 100 por cento de ingredientes orgânicos 
podem usar o Selo Orgânico do USDA ou o termo "100 por cento 
orgânico".

2. Produtos feitos com pelo menos 95 por cento de ingredientes 
orgânicos podem usar o Selo Orgânico do USDA ou o termo 
"orgânico".

3. Produtos feitos com 70 a 95 por cento de ingredientes orgânicos 
podem usar a frase “feito com orgânicos _____________”.

4. Produtos feitos com menos de 70% de ingredientes orgânicos só 
podem divulgar ingredientes orgânicos individuais na declaração de 
iingredientes.
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Lei de Modernização da Segurança 
Alimentar

A maior mudança em 70 anos …
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O que é o FSMA?

• A Lei de Modernização da Segurança 
Alimentar da FDA (FSMA) foi sancionada 
pelo Presidente Obama em 4 de Janeiro de 
2011. O objectivo é garantir a segurança 
alimentar dos EUA, mudando o foco dos 
reguladores federais de responder à 
contaminação para impedi-lo.
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Controlos Preventivos 
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Plano de
Segurança
Alimentar



Controlos Preventivos 
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HACCP para HARPC
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• Desenvolvido nos anos 
50

• “Pontos Críticos de 
Controle”

• Necessário para frutos 
do mar e suco

• Expansão e padrão da 
indústria



HACCP vs. HARPC

• Análise de Risco e 
Pontos Críticos de 
Controlo

– Comida para 
astronautas

– Deterioração pós-
processo

– “Pontos de controle 
críticos”

• Análise de Risco e 
Controlos Preventivos 
Baseados em Risco

– “Um grama de 
prevenção vale um quilo 
de cura ”.

– Programa de Cadeia de 
Abastecimento e Plano 
de Retirada

– Responsabilidades 
individuais
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Controlos Preventivos

• Plano de Segurança Alimentar

– Escrito por um “Indivíduo Qualificado de 
Controlos Preventivos” (PCQI)

– Assinado pelo proprietário ou agente gestor da 
instalação
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Controlos Preventivos

• Análise de risco

– Identificar e avaliar os riscos associados a um 
determinado alimento

• Ocorrendo naturalmente

• Introduzido involuntariamente

• Adulteração por ganho econômico

– Biológica, química (incluindo radiológica) e física
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Controlos Preventivos

• Controlos Preventivos
– Passos para garantir que os alimentos sejam 

manuseados de forma higiénica

– Eliminar ou reduzir os riscos associados aos alimentos

– Exemplos
• Controlos de Saneamento

• Controlos de Processo

• Controlos de Alergia

• Plano de Retirada

• Programa de Cadeia de Abastecimento
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Controlos Preventivos

• Programa de Cadeia de Abastecimento
– Verifique os controlos aplicados por seus 

fornecedores

– Coloque os controlos no local para Riscos não 
controlados

– Utilize apenas os fornecedores aprovados

– Determine as actividades adequadas de 
verificação de fornecedores

– Documentação

36



Controlos Preventivos

• Componentes de gestao de PC

– Verificação

• Validar Controlos

• Verificar ações de monitoramento e correção

• Calibrar instrumentos

• Amostragem e teste de produto

• Revisão de registo
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Controlos Preventivos

• Componentes de Gestao de PC

– Monitoria

• Como monitorar os controlos preventivos

• Frequência adequada

• Manutenção de registos
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Controlos Preventivos

• Componentes de gestao de PC

– Acções correctivas

• O que fazer em caso de não conformidade

– Manutenção de registos

• Manter registos por pelo menos dois anos após sua 
criação
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Datas de Conformidade :

• 26 de Janeiro de 2018 : Empresas com 
vendas anuais médias para o período de 3 
anos anterior (> $ 500.000)

• 28 de Janeiro de 2019 : Pequenas empresas 
com vendas anuais médias para o período de 
3 anos anterior (> US $ 250 mil-500 mil)

• 27 de Janeiro de 2020 : Empresas muito 
pequenas com vendas anuais médias para o 
período de 3 anos anterior (> US $ 25K-250K)
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Controlos Preventivos 

• Isenções e requisitos modificados :
– Estabelecimentos de retalho (restaurantes e lojas)
– Instalações qualificadas
– Café, Cacau e Grãos
– Sumo e frutos do mar HACCP
– Bebidas alcoólicas
– Suplementos dietéticos
– Produtos USDA
– Fazendas
– Alimentos embalados e não expostos nos armazéns 
– Produtos de países de equivalência 
– (Austrália, Nova Zelândia e Canada)
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Prazos de Conformidade (Alimento 
Humano)
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Os prazos de cumprimento para todas as 
instalações de alimentação humana cobertas já 
passaram. 

• Instalações com> 500 trabalhadores equivalentes a tempo 
inteiro: 19 de Setembro de 2016

• Pequenos negócios (<500 trabalhadores): 18 de Setembro 
de 2017

• Empresas muito pequenas / instalações qualificadas: 17 de 
Setembro de 2018



Prazos de Conformidade (Alimento 
Animal)
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• Instalações com> 500 trabalhadores equivalentes a tempo 
inteiro: 

18 de Setembro de 2017

• Pequenas empresas (<500 trabalhadores): 17 de setembro 
de 2018

• Empresas muito pequenas / instalações qualificadas: 17 de 
Setembro de 2019



Atestado de instalação qualificado

• O prazo de cumprimento para pequenas empresas 
de alimentos humanos já passou em 17 de Setembro 
de 2018. Essas instalações devem:

– Enviar o Atestado de Instalação Qualificado para o FDA 
até 17 de Dezembro de 2018 ou

– Implementar um Plano de Segurança Alimentar HARPC 
por escrito e um Programa de Cadeia de Abastecimento
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Atestado de instalação qualificado

• Instalações qualificadas  isentas de requisitos de 
controlos preventivos para : 

– Manter uma análise escrita de riscos e controlos 
preventivos baseados em riscos (HARPC) 

– Manter um programa de cadeia de fornecimento escrito.
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Quem se qualifica para as isenções?

• Empresas muito pequenas : Negócios (incluindo 
todas as subsidiárias e afiliadas colectivamente) que 
obtiveram em média menos de US $ 1.000.000 
(ajustados pela inflação) em vendas globais de 
alimentos para consumo humano mais o valor de 
mercado de estoque de alimentos não vendidos por 
ano durante os três anos civis anteriores 
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Quem se qualifica para as isenções?

• Outras Instalações Qualificadas: Embora a FDA tenha declarado 
que espera que a maioria das instalações que se qualificam para a 
isenção sejam empresas muito pequenas, outras instalações se 
qualificam se possuem ambas as seguintes características:

– Nos últimos três anos, têm uma média de vendas anuais de alimentos 
para consumo humano abaixo de US $ 500.000 (ajustados pela inflação)

– Pelo menos metade das suas vendas de alimentos nos últimos três anos 
foram directamente para consumidores locais, restaurantes ou 
estabelecimentos de retalho de retalho localizados no mesmo estado, 
mesma reserva indígena ou dentro de 275 milhas da instalação de 
alimentos em questão.
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Regra de segurança de produtos

• A Regra de Segurança de Produtos é uma das 
7 regras da FSMA, que estabeleceu padrões 
obrigatórios baseados na ciência para o 
cultivo, colheita, empacotamento e 
armazenamento seguros de frutas e vegetais 
cultivados para consumo humano. 
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Regra de segurança de produtos

A regra de segurança de produtos aplica-se a :
• Uma machamba coberta é aquela que anualmente factura

mais de US $ 25.000 em vendas de produtos, em média ao 
longo de um período de três anos, e ajustada pela inflação 
(com 2011 como ano de referência).

• Uma actividade coberta significa crescer, colher, empacotar 
ou armazenar produtos cobertos numa machamba. 

• Produtos cobertos significa produtos que estão no seu 
estado não processado e são geralmente consumidos crus.
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Regra de segurança de produtos

• A regra é dividida em várias partes que 
estabelecem padrões para :
– Saúde, higiene e treinamento dos trabalhadores

– Água agrícola

– Alterações biológicas do solo

– Animais domesticados e selvagens

– Equipamentos, ferramentas, edifícios e 
saneamento

– Produção de brotos
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Isenções

• Produtos que não são produto agrícola bruto (RAC).

• Produtos para consumo pessoal ou produzidos para 
consumo na machamba.

• Produtos que recebem processamento comercial que 
reduz adequadamente a presença de

micro-organismos da saúde pública.

• Machambas que têm um valor médio anual do produto 
vendido durante o período anterior de 3 anos de US$ 
25.000 ou menos.
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Adulteração Intencional

• Regra final do FSMA
• Destinado a prevenir actos destinados a causar 

danos em larga escala, incluindo actos de 
terrorismo

• As instalações devem criar um Plano de Defesa 
Alimentar que :
– avalia as actividades na produção onde adulteração 

intencional poderia ocorrer
– implementar estratégias de mitigação para essas 

actividades
– monitorar essas estratégias para eficácia
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Adulteração Intencional - Isenções

• Aplica-se às instalações registadas pelo FDA 
• Isenções :

– Um negócio muito pequeno * (média de menos de US $ 10 
milhões por ano, mais preço de estoque nos últimos 3 anos) 
Instalações de armazenagem de alimentos, exceto a 
manutenção de alimentos em tanques de armazenamento de 
líquidos

– Empacotamento ou etiquetagem onde o recipiente que 
contém diretamente a comida permanece intacto 

– Actividades que se enquadram na definição de “Machamba ”
– Fabrico, processamento, embalagem ou manutenção de 

alimentos para animais
– A maioria das bebidas alcoólicas
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Adulteração Intencional –Datas de 
Conformidade

• Instalações cobertas com mais de 500 
trabalhadores equivalentes a tempo inteiro: 
26 de Julho de 2019

• Empresas com menos de 500 trabalhadores 
equivalentes a tempo inteiro : 26 de Julho de 
2020

• * As pequenas empresas devem fornecer à 
FDA registos que comprovem seu status de 
empresa muito pequena 26 de Julho de 2021
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Perguntas Importantes

• Como a FDA aplicará este requisito?
– Auditoria de importadores

– Inspecções de instalações

– Inspecções no porto

• Quais são as consequências do incumprimento?
– Cartas de aviso da FDA

– Alertas de importação 

– Detenções e recusas no porto

– Suspensão do registo 

– Acusações civis e criminais

– Danos colaterais à imagem da empresa
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FDA Activamente Aplicado

• 396 violações de inspecção relacionadas aos controlos 
preventivos no exercício de 2018

• Violações incluídas … 
– Não ter um Plano de Análise de Riscos e Controlos Preventivos 

Baseados em Riscos (HARPC)

– Não identificar um risco que exija um controlo preventivo num 
plano HARPC

– Não utilizar um indivíduo qualificado nos controlos preventivos 
(PCQI) para preparar ou supervisionar um plano HARPC

– Não implementar procedimentos adequados para monitorar os 
controlos de saneamento 

– e outros
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Soluções da Registrar Corp
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• A Registrar Corp fornece uma gama completa de 
serviços de conformidade de taxa fixa :
– Registo e Serviço de Agente dos EUA

– Informe de aviso prévio

– Rotulagem, Ingrediente e Revisão do Produto

– LACF 
• FCE Wizard,  Verificador SID

• Segurança Alimentar e Serviços de Conformidade FSMA

• Inspecções simuladas, monitor de conformidade do FDA, assistente 
do FSMA

– Assistência de detenção

– As inscrições de Petição DWPE



Perguntas e Respostas

Deixe-nos ser seu recurso em regulamentos do 
FDA. 
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Contacte-nos

Sede do Órgão de Registo
144 Research Drive 
Hampton, Virgínia

EUA 23666 
P: +1-757-224-0177 
F: +1-757-224-0179 

info@registrarcorp.com

Escritórios Internacionais: 
www.registrarcorp.com/offices

59

mailto:info@registrarcorp.com
http://www.registrarcorp.com/offices

