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A iniciativa global de segurança alimentar (GFSI), 
patrocinada pelo fórum de bens de consumo (The Consumer 
Goods Forum), é uma iniciativa voluntária da indústria 
alimentar global em colaboração sem fronteiras:

GFSI reúne especialistas da indústria alimentícia para 
impulsionar e colaborar na melhoria contínua em sistemas 
de gestão de segurança alimentar em todo o mundo.

As operadoras de alimentos em todo o mundo estão 
simplificando seus processos e expandindo seus 
negócios por meio do reconhecimento obtido a partir 
de programas de certificação reconhecidos pela GFSI.
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ALCANCE LOCAL, REGIONAL E GLOBAL
Mais de 150.000 certificados de programas reconhecidos 
pela GFSI foram emitidos em 162 países e estão sendo 
cada vez mais necessários como um pré-requisito para 
fazer negócios.

GFSI- PROGRAMAS DE CERTIFICACAO DE 
SEGURANCA ALIMENTAR RECONHECIDOS
GFSI abrange toda a cadeia de suprimentos 
em uma abordagem “farm-to-fork”. Encontre o 
programa certo para sua atividade no nosso site: 
http://www.mygfsi.com/certification/recognised-
certification-programmes.html

Segurança alimentar para o 
consumidor, onde quer que esteja



Maior segurança alimentar para os consu-
midores e maior confiança na integridade 
dos alimentos que alimentam suas famílias 
diariamente. Benefícios para a saúde públi-
ca e segurança.

Maior confiança do consumidor e diminui-
ção de recalls de produtos para retalhistas 
e supermercados. Redução de riscos e 
proteção de valor de marca para empresas 
compradoras.
Suporte em conformidade e permanência à 
frente das regulamentações.

GFSI é patrocinada pelo Consumer Goods Forum (CGF), uma rede global da indústria que trabalha para apoiar 
Melhores Vidas Através de Melhores Negócios. www.theconsumergoodsforum.com

Conecte-se com a GFSI para descobrir como se envolver na condução do futuro da segurança alimentar.  
Participe de um dos eventos globais ou locais da GFSI a partir do compartilhamento de práticas recomendadas 
e da rede com os colegas do setor.

GFSI é liderada por um conjunto de di-
retores cujos membros são provenientes 
de grandes retalhistas/ supermercados, 
fabricantes e operadores de serviços de 
alimentação.

Mais de 150 empresas e organizações 
se juntaram para colaborar em 25 GFSI 
Grupos de Estudo Tecnico.

Facilita os esforços de conformidade re-
gulamentar graças ao auto regulamento. 
Práticas avançadas de ciência e segurança 
alimentar.

Melhor gestão da segurança alimentar e 
práticas para as empresas e aumento da ca-
pacidade de produzir alimentos seguros.
Processos simplificados e redução de cus-
tos para fornecedores. Melhores relações 
comerciais e facilitar o acesso ao mercado 
para as indústrias alimentares.

mygfsi.com @myGFSIgfsinfo@theconsumergoodsforum.com
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QUEM BENEFICIA?

OS INFLUENCIADORES QUE LIDERAM

VEM FAZER PARTE DO FUTURO DA SEGURANÇA

A segurança alimentar é uma responsabilidade compartilhada 
por todos. A GFSI reúne uma vasta comunidade global para 
abordar coletivamente os desafios de segurança alimentar e be-
neficiar vários grupos e partes interessadas.




