
com os Proprietários do Programa de 
Certificação (CPOs) reconhecida pela GFSI

ESCOPO
•	 Acesse	o	site	da	GFSI e verifique em qual 

subsetor sua instalação se enquadra den-
tro do setor agroalimentar e qual o escopo 
da GFSI aplicado para avaliar a instalação 
(http://www.mygfsi.com/certification/re-
cognised-certification-programmes.html).

•	 Clique no escopo identificado para	 de-
terminar	 os	 programas	 de	 certificação	
reconhecidos	 pela	 GFSI que atendem a 
esse escopo.

CONTATO
•	 Entre	 em	 contato	 com	 os	 proprietários	

do	 programa	 de	 certificação	 (CPOs)	 re-
conhecido	 pela	 GFSI que atendem ao 
escopo de sua instalação e solicite	 uma	
cópia	 dos	 requisitos (http://www.mygfsi.
com/certification/recognised-certification
-programmes.html).

•	 Familiarize-se com os requisitos para a 
certificação e determine qual programa de 
certificação está mais alinhado com os in-
teresses de seu negócio agroalimentar

AVALIAÇÃO
•	 Faça	 uma	 análise	 das	 deficiências nas 

práticas de gestão de segurança alimentar 
de sua instalação e daquelas que forem 
solicitadas pelo CPO. Busque suporte ex-
terno, quando necessário.

PREPARO
•	 Revise	os	pré-requisitos	do	CPO. Realize 

uma análise ACCPP e assegure que os 
pontos de controle do processo tenham 
sido definidos.

•	 Prepare os procedimentos.

•	 Verifique se a unidade é capaz de atender 
aos requisitos do esquema escolhido, por 
meio de auditorias internas.

AUDITORIA
•	 Consulte	o	site	do	CPO para verificar os 

órgãos de certificação credenciados para 
o programa de certificação ou solicite ao 
CPO uma lista aprovada dos órgãos de 
certificação.

•	 Entre em contato com o órgão de certifica-
ção para discutir e iniciar	o	programa	de	
certificação.

MANUTENÇÃO
•	 Assegure	que	sua	 instalação	continua	a	

atender	os	requisitos.
•	 Providencie outra auditoria antes do venci-

mento de seu certificado.

ETAPAS PARA 
A CERTIFICAÇÃO
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“Um cliente importante solicitou que eu obtivesse certificação reconhecida pela GFSI”
“Ouvi dizer que obter uma certificação reconhecida pela GFSI traria o alinhamento 
com a FSMA”

Certificação 
reconhecida pela GFSI



90%
A GFSI promove	

o	conhecimento	e	a	
conscientização	de	

funcionários 
sobre segurança 

alimentar

72%
A certificação reco-
nhecida pela GFSI 

reforça as 
práticas	de	

segurança	alimentar

68%
A certificação 

reconhecida pela 
GFSI ajuda no 

preparo	para	futuras	
mudanças	
regulatórias

72%
Optariam	por	

se	certificar	pela	GFSI,  
se já não o 

tivessem feito

61%
A certificação 

reconhecida pela GFSI 
aumenta	a	

capacidade	de	
produzir	

alimentos	seguros

O CONSUMER GOODS FORUM
•	 A rede global Nº	 1 da indústria dos bens de 

consumo

•	 400 varejistas, fabricantes e prestadores de 
serviço, com vendas combinadas de membros em 
todo o mundo totalizando €3,5 trilhões

•	 4	 pilares	 estratégicos:	 Segurança	 de	 produtos	
(GFSI), Sustentabilidade, Saúde e Bem-Estar, 
Cadeia de Valor e Normas de Ponta a Ponta www.
theconsumergoodsforum.com

PRINCIPAIS NÚMEROS DA GFSI
•	 6	Grupos	Locais	nas Américas, Europa e Ásia im-

plementam o trabalho global da GFSI de forma 
regional

•	 Mais	 de	 150	 empresas, consultorias e organi-
zações colaboraram com os grupos de trabalho 
técnico da GFSI

•	 Mais de 25.500 partes interessadas seguem a 
GFSI em todo o mundo

Assuntos importantes são definidos e grupos de trabalho 
técnico se reúnem para encontrar soluções colaborativas. 

OS PRINCIPAIS INFLUENCIADORES

1 A GFSI reúne especialistas em segurança alimentar de todo o mundo e toda a cadeia 

de suprimentos, para identificar as melhores práticas de gestão que promovam a 

segurança alimentar na indústria.  Práticas de segurança alimentar regionais ou adotadas 

por determinado setor são integradas aos Requisitos de Benchmarking GFSI, que realiza 

análises comparativas com programas existentes de certificação de gestão de segurança 

alimentar. Programas de certificação que atendem aos limites de desempenho da GFSI 

são denominados “Reconhecidos pela GFSI”.  Os CPOs reconhecidos pela GFSI ajudam as 

empresas alimentícias a se tornarem “certificadas segundo a GFSI” no mercado.
2 Estudo de Eficácia da GFSI: Uma pesquisa online, realizada em parceria com a Sealed 

Air Diversey, obteve 834 respostas, sendo 53% da América do Norte (incluindo Canadá e 

México), 37% da Europa e 10% da Austrália e Nova Zelândia.

GFSI@myGFSI

@myGFSI

mygfsi.com gfsinfo@theconsumergoodsforum.com

Fundada em 2000, a GFSI é um	dos	quatro	pilares	
estratégicos do Consumer Goods Forum 

BENEFÍCIOS DA 
GFSI

FATOS E NÚMEROS 
SOBRE A GFSI

As empresas têm muitos motivos para se tornarem 
“certificadas segundo a GFSI”1. Seja quais forem 
os motivos, os benefícios são muitos2:

http://
http://
http://
http://
mailto:
http://

