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Seminário discute certificação de produtos agropecuários e florestais 

Nesta sexta-feira (05/06), acontece na Esalq, campus da USP em Piracicaba/SP, o seminário “Perspectivas e 
Oportunidades para a Certificação de Produtos Agropecuários e Florestais no Brasil”. 
 
O evento deve reunir representantes de entidades como o WWF, Imaflora, IBD e Utz Certified, certificadoras de reconhecimento 
internacional. 

 
O objetivo do seminário é promover o debate entre as diferentes entidades certificadoras de produtos agropecuários e florestais atuantes 
no Brasil, possibilitando esclarecer o público sobre os objetivos, pontos em comum, benefícios aos produtores certificados, abrangência da 
aceitação do selo concedido e sobre as oportunidades e desafios de cada uma. Com isso, pode-se ter uma indicação do que pode ser 
esperado das certificações, visto que estas são elemento-chave no comércio internacional e garantia de produção mais "correta" em 
termos ambientais e sociais. 

 
O seminário está organizado em dois momentos. No período da manhã, com a mesa-redonda “Panorama das modalidades de certificação 
de produtos agropecuários e florestais no Brasil” serão apresentadas as características das diversas certificações existentes, seu histórico 
no Brasil, desafios e perspectivas. WWF,Imaflora, IBD e Utz Certified serão algumas das certificadoras presentes. 

 
No segundo momento, a mesa-redonda “Perspectivas das várias modalidades de certificação em cadeias produtivas selecionadas”, com a 
presença de Luciana Togeiro de Almeida, da Unesp Araraquara e representantes das cadeias selecionadas buscarão apresentar a 
importância das várias formas de certificação no comércio internacional de produtos agropecuários e florestais e mostrar quais as formas 
de certificação mais difundidas nas principais cadeias produtivas do agronegócio nacional, como café, soja, cana, pecuária e florestas. 

 
A certificação beneficia o fabricante/produtor, o consumidor e o governo, informam os organizadores do evento. Ao fabricante, permite 
evidenciar uma garantia relativa à qualidade do que produz, assegurada por uma entidade independente. Contribui para a competitividade 
da empresa e facilita o acesso a mercados internacionais. 

 
Para o consumidor, representa uma informação imparcial sobre o produto, melhora o critério de escolha e facilita a decisão de compra, 
assegurando a conformidade dos produtos a padrões da qualidade estabelecidos por normas ou outros documentos normativos. 

 
Ao governo, serve como mecanismo regulador da circulação de determinados produtos que afetam a saúde e segurança do consumidor e o 
meio ambiente, destacam os organizadores. 

 
SERVIÇO: 

 
O evento será realizado no Anfiteatro do Pavilhão da Engenharia, nas dependências da ESALQ/USP (Piracicaba), das 8h às 12h e das 14h 
às 18h. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.fealq.org.br ou na secretária do LES (mesmo local do seminário) até 03 de junho. O 
valor das inscrições é de R$ 30,00 para profissionais, R$ 20,00 para estudantes de pós-graduação e R$ 15,00 para estudantes em geral. 
Outras informações podem ser obtidas com o coordenador do evento, prof. Dr. Carlos Vian: 19- 3417-8700 ou geedes@esalq.usp.br 
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