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Padrões de Qualidade FLVs

O uso dos Padrões de Qualidade FLVs propicia uma
estrutura de referência que incentiva o comércio justo e a
transparência do mercado.

O uso desses Padrões retira do mercado os produtos de
qualidade insatisfatória e a conformidade com os padrões
de comercialização ajuda a melhorar a lucratividade da
produção e a defender o interesse dos consumidores.



Principais itens da norma FLVs R(EU) 543/2011

 A autoridade coordenadora (art 9).

 A database de traders (art 10). Uma lista de traders 

com informações relevantes sobre análise de risco.

 A análise de risco (art 11), que estabelece a rotina e

frequência da checagem aplicada aos traders.



Autoridade Coordenadora – Órgãos de inspeção

• Cada Estado-Membro deve designar os organismos de

controle responsáveis pela realização dos controles de

conformidade em cada fase da comercialização.

• Um dos órgãos de inspeção deve ser responsável pelo 

contato e coordenação de todos os órgãos de inspeção.



Database de Traders

• Os Estados-Membros devem criar uma base de dados 

sobre os traders de produtos hortícolas, que indicará os 

operadores envolvidos na comercialização de produtos 

hortícolas.



Verificações da conformidade baseadas em 

análise de risco

Os Estados-Membros garantirão que os controlos de

conformidade sejam efetuados seletivamente, com base

em uma análise de risco e com uma frequência adequada,

de forma a garantir a conformidade com as normas de

comercialização e outras disposições do presente título e

dos artigos 113º e 113ºA do Regulamento R (CE). N.o

1234/2007.



Regulamentação para FLVs

EU Regulations

- R(EC) 1234/2007 Common Market Organization

- R(EC) 543/2011 Implementing rules for fruits and vegetables 
regime.

Spanish Regulations

- R.D. 1456/2005, administrative regulation for Regional and 
Provincial Departments of Foreign Trade.

- O. PRE/3026/2003 y O. ITC/2869/2009 inspection and control rules 
for Regional and Provincial Departments of Foreign Trade.

- Regional Regulations



AUTORIDADE COORDENADORA

SOIVRE



Responsável pela Inspeção de/a

- Qualidade Comercial dos Alimentos. (Fruits, Legumes e Verduras

e outros)

- Uso e Controle da Segurança de produtos industrializados

importados (Brinquedos, equipamento de proteção, equipamento

elétrico, roupas, sapatos)

- CITES (Autoridade para Gerenciamento).

- Assitência Técnica para traders.

SOIVRE 

Autoridade Coordenadora –Órgão Central de Inspeção



SOIVRE 
Órgão Central de Inspeção

Organização

- Designado pelo governo Espanhol

(1934 para apoio aos exportadores de citrinos).

Estrutura

- Serviços centrais (State Secretariat of Foreign Trade)

- Peripheral network: 31 Technical Offices 

- (checkpoints over 140) so called 

- “Border facilities for Goods and Foods Control”. 

- Conectado a uma rede comercial internacional

(Spanish overseas Economic and Trade Offices



Autoridade Coordenadora. 

General Directorate of Commercial Policy (SOIVRE

Department) é a autoridade única e competente responsável

pela coordenação no âmbito do controle da conformidade

com as normas de comercialização (R UE 543/2011).



 Equipe Técnica

▪ Inspetores

▪ Inspetores técnicos

Ambos são funcionários públicos com diploma universitário. Devem

ser aprovados por concurso público.

 Rede de laboratórios

 Outros equipamentos

Recursos humanos

SOIVRE 
Órgão Central de Inspeção

Recursos materiais



Áreas de produção de FLVs 31 escritórios SOIVRE

SOIVRE 

Órgão Central de Inspeção



Network Laboratorial

Os principais laboratórios são certificados de acordo com as 

normas ISO 17025 para realizar análises como

- Resíduos de pesticidas para FLVs.

- Metais pesados.

- Identificação de óleos e azeites

- Substâncias químicas em brinquedos.

- Outras.

SOIVRE 
Órgão Central de Inspeção



Assistência técnica

Informações sobre 

- Requisitos técnicos para Exportação / 
Importação.

- Dados estatísticos.

- Publicações

SOIVRE 

Órgão Central de Inspeção



Estrutura Administrativa da Espanha

 Governo Central

▪ SOIVRE .  

▪ Autoridade Coordenadora

▪ Órgão Central de Inspeção.

 17 Governos Regionais e 2 cidades Autonomas

▪ Órgãos Regionais de Inspeção.



TRADER DATABASE



Trader database

- O governo espanhol criou uma base de dados sobre os
comerciantes envolvidos na comercialização de FLVs (as suas
atividades podem cobrir a venda à distância, a exportação /
importação de / para países terceiros…)

- Banco de dados está sob controle do Soivre como autoridade de
coordenação.

- Soivre garante que os registros no banco de dados, seus elementos e
sua atualização são uniformes e são feitos usando informações
coletadas durante as verificações de conformidade.

- As informações do banco de dados são compartilhadas com
autoridades regionais em diferentes níveis.



Existem quatro tipos de traders incluídos na base de

dados espanhola:

 Empacotadores

 Atacadistas na origem.

 Atacadistas no destino.

 Importadores

Os varejistas não são incluídos no banco de dados nem 

nos programas de controle.

Trader database



Packers; 85%

Wholesalers at 
origin; 9%

Wholesalers at 
destination; 2%

Commercial 
traders; 3%

Importers; 1%

Trader database



ANÁLISE DE RISCO E 

INSPEÇÃO DA CONFORMIDADE



Análise de Risco – Inspeção da Conformidade



Conformidade ao padrão de comercialização vs. comércio 
não justo

Norma da UE R (EC) 543/2011

- Padrão de marketing específico

(10 produtos: maçãs, citrinos, kiwi, alfaces-endivias, pêssegos-
nectarinas, pêras, morangos, pimentos doces, uvas de mesa, 
tomates)

- Padrão geral de marketing

Normas FEC da UNECE (não obrigatórias)



Análise de Risco – Inspeção da Conformidade

• Inspeções da conformidade com os padrões de

comercialização serão realizadas em todas as etapas de

comercialização, a fim de verificar se os produtos estão

em conformidade com esses padrões.

UE - Mercado Interno // Importação - Exportação

• As verificações de conformidade são realizadas

seletivamente, com base em uma análise de risco e com

frequência apropriada, de modo a garantir a

conformidade com os padrões de comercialização.



Como avaliar o risco? – Fatores de risco  (I)

• Produto: natureza, preço, volume do lote.

• Operações: as operações de embalagem e manuseio, as 

condições de armazenamento, o meio de transporte.

• Empresa: o tamanho do trader, sua posição na cadeia de 

comercialização, o volume ou valor comercializado.

• Produção: as condições meteorológicas, o período de 

produção, o país de origem

Análise de Risco



How to asses the risk? - Risk factors (II)

• Findings made during previous checks including the

number a type of defects found.

• Quality self control system: The reliability of traders’ 

quality assurance systems or self checking systems

related to the conformity to marketing standards.

Risk Analysis



Gerenciamento de Risco

Aplica-se junto com a Database de Traders

Clasificação de Traders conforme os fatores de risco

Como resultado:

Programa para verificação da 
conformidade.



Programa para Verificação da 

Conformidade 

• Frequência da verificação 

• Prioridade para os traders de alto risco

• Registros das visitas de inspeção são inseridos ao 
banco de dados dos operadores

• Os problemas encontrados nas visitas aos traders
são levados em conta na classificação desses 
traders.

• Vigilância baseada em evidências, resultados não
conformes.



Programa para Verificação da Conformidade 

Inspeção do Comércio e do Mercado Interno da UE

Responsabilidade: compartilhada por Soivre e Órgãos Regionais 

de Inspeção.

- Local: packing houses(empresas)

Mercado (apenas administração regional)

Comércio com países terceiros (exportação - importação)

- Responsabilidade: Soivre

- Locais: packing houses e pontos de inspeção de fronteira



Controle do Mercado Interno

Órgãos Regionais de Inspeção

 Os órgãos de inspeção nas comunidades autônomas

efetuam controles de conformidade em:

 Expedição e em nível de distribuição: produtores e

empacotadores e atacadistas (controles regulares pelo

governo regional).

 Nível de varejista (controles ocasionais dos Ministérios 

Regionais de Saúde e Consumo e Municípios).



O que verificar? – Padrões de FLVs

- Documentos dos estabelecimentos 

(Sistema de Autocontrole) 

- Produtos. cumprimento dos padrões de comercialização
da UE.



Packing Stations



Traders Aprovados

Os Estados-Membros podem autorizar traders

classificados na categoria de risco mais baixa e fornecer

garantias especiais em matéria de conformidade com as

normas de comercialização para utilizar um logotipo

especial na rotulagem de cada embalagem na fase de

expedição e / ou assinar o certificado de conformidade.



INSPEÇÕES DE CONFORMIDADE

EXPORT – IMPORT



Certificado de conformidade

• O Certificado de Conformidade é o documento obrigatório no

comércio exterior de FLVs, de acordo com o R (UE) 543/2011.

• Os certificados de conformidade só podem ser emitidos por uma

autoridade competente para confirmar que os produtos em questão

estão em conformidade com a norma de comercialização relevante.

• Os certificados podem ser emitidos por via física, devidamente

assinados ou em formato eletrônico verificado com assinatura

eletrônica.



 A frequência mínima inicial dos controles físicos baseia-se no tipo 

de trader, tendo por base o sistema de autocontrole da qualidade 

do produto adotado:

Inspeções de Conformidade em nível de exportação

Mínimo % de partidas para as inspeções de conformidade

(análises físicas)

Frequência das visitas

designadas ao trader

Type A 

(Approved traders)

Types B, C, D

(Unapproved traders)

Mínima

Grande Redução

Reduzida

60% 70%

Média

Alta
70% 100%



 O certificado de conformidade é compulsório para o 

desembaraço aduaneiro. (Importação e exportação de/para 

países terceiros).

 Mas não é possível a checagem da conformidade de todo

carregamento.

 Destination. De modo geral, frequência das checagens:

Controles da conformidade na exportação - importação

Import Export

Mínimo % 

de checagens da 

conformidade (física)

80 % 50 %



 A frequência final dos controles físicos é baseada com o 

tipo de produto em questão (perecibilidade):

Mínimo % de partidas para as inspeções de conformidade

(análises físicas)

Altamente

perecível
Perecível

Pouco

perecível

Produtos com 

padrão de 

comercialização

específico

90% 70% 60%

Produtos sob o 

padrão geral de 

comercialização

80% 60% 50%

Controles da conformidade na exportação - importação



 A frequência final dos controles físicos se dá considerado o 

tipo do produto (perecibilidade):

Controles da conformidade do produto importado

Minimum % of consignments for conformity checks (physical)

Altamente

perecível
Perecível

Pouco

perecível

Produtos com 

padrão de 

comercialização

específico

95% 85% 75%

Produtos sob o 

padrão geral de 

comercialização

85% 75% 55%



 O critério para se avaliar o risco inclui o país de origem e o tipo do 

produto (perecibilidade).

 Em relação ao país de origem, a existência de um certificado de

conformidade emitido por um país terceiro em que as verificações de

conformidade tenham sido aprovadas pela Comissão (art. 15) é um

fator que reduz o risco de não conformidade.

País Aprovado

+ certificado

Demais

países

Nº Mínimo % de inspeções

de conformidade (física)
80 % 100 %

Controles da conformidade do produto importado



Re-inspeção/Arbitragem

• Quando a empresa diverge em opinião com o relatório do 

inspetor SOIVRE.

• O inspetor-chefe deve ser informado.

• A realização de nova inspeção com base nas amostras 

marcadas da primeira inspeção e uma nova amostra para 

obter uma maior precisão.



Inspeções da qualidade por países terceiros

- A Comissão pode aprovar os controles da conformidade com
as normas de comercialização específicas realizadas por esse
país terceiro antes da importação para a UE.

- A aprovação só é aplicável a produtos originários do país
terceiro em causa e pode ser limitada a determinados
produtos.

- Os países terceiros aprovados e os produtos em questão
serão indicados nas Publicações Oficiais de Comissão.

- A aprovação será considerada como um critério de baixo risco.





- Border Inspection Points
(Ports, Airports)

BIPs Official Services in charge

- Custom Service

- Human Health Official Service

- Plant Health Service 

- Livestock Health Service

- Soivre



Aprovação da documentação da inspeção pela 

alfândega

• O órgão de inspeção competente deve informar à 

Autoridade Aduaneira sobre os lotes de FLVs da 

importação / exportação que foram inspecionados e o 

certificado de conformidade emitido.

• As mercadorias não são liberadas pela Autoridade 

Aduaneira enquanto não receber a confirmação.



Thank you for your attention

Obrigado pela atenção

São Paulo, 6 novembro 2018


