
                                                                                                                 
 

 
BRASIL SE FILIA À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE LATICÍNIOS FIL 

Filiação é importante marco para o setor lácteo no Brasil  

 
 
Com a presença do Sr. Christian Robert diretor da Federação Internacional de Laticínios, 
na reunião do CONIL da próxima semana, e com a presença do Secretário Especial do 
Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes, do Secretário de Relações Internacionais e 
do Secretário de Defesa Agropecuária, ambos do MAPA,  e de representantes da 
Embrapa, da FEPALE, da CNA, do G-100, das associações brasileiras das indústrias 
lácteas, dos sindicatos estaduais das indústrias de laticínios, e representantes  das 
principais empresas do setor no Brasil, entre elas, Nestlé, Perdigão, Itambé, Líder/Bom 
Gosto, Danone, entre outras, será assinada no dia 05 de maio a filiação do Brasil à FIL. 

O evento acontecerá na sede do CONIL Conselho Nacional da Indústria de Laticínios, em 
São Paulo e na ocasião será criado o Comitê Nacional  FIL  Brasil – CN FIL que visa 
implementar as atividades e ações da FIL internacional no País. 

A filiação é uma iniciativa da Embrapa Gado de Leite que será representada no evento 
por seu chefe geral, Duarte Vilela. Esta iniciativa é um importante passo para o setor 
leiteiro, pois fortalece toda a cadeia produtiva nacional, possibilitando que o Brasil 
defenda suas indústrias e os produtores de leite, marcando suas posições. 

Segundo Duarte Vilela, a filiação do Brasil como membro da FIL Internacional e a criação 
do CN FIL é importante para a consolidação do País e da indústria brasileira de lácteos no 
cenário internacional. Atualmente o Brasil produz 30 bilhões de litros/leite/ano e a 
previsão é que possa vir a se tornar um player internacional importante, atingindo a 
marca de 5 bilhões de litros/leite exportados nos próximos cinco anos.  
 
 
FIL - Federação Internacional de Laticínios 
Com mais de 100 anos de existência, a Federação Internacional de Laticínios (FIL) ou IDF 
(International Dairy Federation), sediada em Bruxelas, é uma organização sem fins 
lucrativos que funciona como fonte global e autorizada de informações, fórum de 
discussões, normatização de análises, padronização de produtos lácteos e difusão de 
conhecimentos em relação a cadeia láctea, da vaca à mesa. Permanece como a mais 
destacada instituição deste setor no mundo.  
 
A FIL foi criada por diversas nações e está presente atualmente em 53 países 
abrangendo 85% da produção mundial de leite, facilitando a comunicação entre o setor 
dos diversos países membros da federação, além de servir como um link entre o setor 
lácteo e outras organizações internacionais.  
 
Também é uma fonte de conhecimento técnico, científico e de influência em questões 
importantes, agilizando o diálogo e a troca de informações e experiências sobre o setor 
leiteiro internacional, além de participar em órgãos relacionados à segurança alimentar, 
OMS e FAO. 

 
 



                                                                                                                 
 
Sobre o CONIL 
O CONIL Conselho Nacional da Indústria de Laticínios é a entidade que representa todos 
os segmentos da indústria de lácteos no Brasil. Congrega as Associações Brasileiras dos 
diferentes setores ( ABIQ - Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, ABLV - 
Associação Brasileira das Indústrias de Leite Longa Vida, ABILD - Associação Brasileira 
das Indústrias de Leite Desidratado e ABRINI - Associação Brasileira das Indústrias de 
Iogurtes) e os Sindicatos Estaduais das indústrias de laticínios, entre eles o Sindleite de 
São Paulo. 
 
 
Ficha técnica  
Local: Sala de reunião do CONIL - Praça Dom José Gaspar, 30 - 10o andar – Centro – SP 
Data: 05/05/2009 
Horário: 14h00 
 
 

Para mais informações e contatos imprensa: 
DCC Comunicação 

Telefone – (11) 37913000/55334967 
dcccomunicacao@gmail.com 

Denise L M Sassarrão - 11. 81177302 
Claudia Diomede – 11. 91610024 
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