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Global Food Safety 
Initiative 
Safe food for consumers, 
everywhere
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Comunidade GFSI |Impulsionada pelo 
Consumer Goods Forum

•	 400 varejistas, fabricantes e prestadores de serviços membros em todo o mundo
•	 Uma	rede	industrial	global	trabalhando	para	estimular	Vidas Melhores Através de Empresas Melhores

SAÚDE E BEM-ESTAR
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL
SUSTENTABILIDADE SOCIAL

SEGURANÇA DE PRODUTOS 
GFSI

CADEIA DE VALOR DE 
PONTA A PONTA E NORMAS

FORTALECENDO CONSUMIDORES 
SAUDÁVEIS NO MUNDO TODO

LUTANDO CONTRA AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS E REDUZINDO 

RESÍDUOS

PROMOVENDO CONDIÇÕES DIGNAS 
DE TRABALHO

ALIMENTOS SEGUROS PARA 
CONSUMIDORES, EM TODO O 

MUNDO

APERFEIÇOANDO A COLABORAÇÃO 
NA INDÚSTRIA, PARA SERVIR 

MELHOR AOS CONSUMIDORES
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•	 POR QUE a GFSI foi criada?
•	 O QUE é a GFSI?
•	 COMO funciona a GFSI?
•	 QUEM compõe a Diretoria da 

GFSI?
•	 FERRAMENTAS para a 

mudança
•	 BENEFÍCIOS da GFSI
•	 CONQUISTAS recentes
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POR QUE a GFSI foi criada?

Um pouco de história… a GFSI surgiu em resposta a uma 
necessidade crescente

Crises	na	segurança	alimentar,	recalls e excesso de auditoria 
com duplicação

CEOs	acordaram	uma	ação	colaborativa

A	Global	Food	Safety	Initiative	foi	lançada	em	2000
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O QUE é a GFSI?

VISÃO:

Alimentos seguros para consumidores 
em todo o mundo.

MISSÃO:

Proporcionar melhoria contínua em 
sistemas de segurança alimentar, 
a fim de assegurar a confiança no 
fornecimento de alimentos seguros 
para consumidores de todo o mundo.

O que a GFSI faz:
•	 Reconhece	programas	de	gestão	de	

segurança	alimentar	com	base	nos	
Requisitos	de	Benchmarking	da	GFSI.

•	 Reúne	uma	rede	global	de	
especialistas	em	segurança	alimentar.

•	 Promove	mudanças	em	questões	
estratégicas	através	de	projetos	com	
múltiplas	partes	interessadas.

•	 Elabora	políticas	para	varejistas,	fabricantes	ou	
proprietários	de	programas	de	certificação	(CPOs).

•	 Conduz	qualquer	atividade	de	credenciamento	ou	
certificação.

•	 Possui	qualquer	programa	ou	norma	de	segurança	
alimentar,	ou	realiza	treinamentos.

•	 Possui	envolvimento	fora	do	escopo	da	segurança	
alimentar, como em bem-estar animal, meio 
ambiente	ou	ética	em	compras.

O que a GFSI não faz:

OBJETIVOS:

Facilitar o 
compartilhamento 
de conhecimento 

e experiência entre 
profissionais do setor 

de alimentos.

Fortalecer a 
confiança de 

consumidores na 
segurança dos 
alimentos que 

consomem

Desenvolver e 
compartilhar 

melhores práticas em 
segurança alimentar 
entre empresas de 
pequeno e grande 

porte

Reduzir custos 
e resíduos para 
consumidores e 

produtores
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O QUE é a GFSI?

Uma	Rede	de	Múltiplas	Partes	Interessadas

Proprietários de Programas 
de Certificação (CPOs)

Varejistas Fabricantes

Fornecedores

Prestadores de Serviços

Órgãos de Certificação

Órgãos de 
Credenciamento

Serviços de Alimentação

Universidades

Governo

Consumidores

Organizações 
Internacionais
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COMO funciona a GFSI?

A Estratégia da GFSI
O objetivo da GFSI é:

a) ajudar na evolução da segurança 
alimentar no mundo todo, 
com o interesse de fortalecer a 
confiança do consumidor; e

b) aumentar a eficiência da indústria 
ao eliminar a redundância 
e aperfeiçoar a eficiência 
operacional.

Mais especificamente, seus objetivos 
centrais são:

•	 Harmonizar e elevar os padrões dos programas de certificação de 
segurança alimentar em todo o mundo, avaliando-os com base em 
Requisitos	de	Benchmarking	atualizados.	Ao	fazer	isso,	promovemos	
a	aceitação	mútua	de	normas	e	reduzimos	a	necessidade	de	duplicar	
controles	e	auditorias.	Isso	expande	a	harmonização	global	e	ajuda	a	
reduzir	barreiras	comerciais.

•	 Capacitar em segurança alimentar	através	de	atividades	do	Programa	de	
Mercados	Globais	e	do	Grupo	Local	da	GFSI	para	indústria	e	fornecedores.	
Focamos	em	empresas	que	buscam	aperfeiçoar	seus	sistemas	de	segurança	
alimentar,	fornecendo	diretrizes	para	sistemas	de	gestão	e	um	caminho	
para	a	certificação	integral.	Isso	ajuda	diretamente	na	ampliação	da	
segurança	alimentar	e	tem	a	vantagem	de	ajudar	empresas	de	pequeno	
porte	na	obtenção	de	mais	acesso	ao	mercado.

•	 Associar-se a órgãos reguladores do governo e parceiros públicos em 
segurança alimentar,	através	do	diálogo	e	participação	em	programas	
conjuntos.	Isso	contribui	para	a	harmonização	global	de	regulamentos	de	
segurança	alimentar	e	para	derrubar	barreiras	comerciais	7

Harmonização

Capacitação

Parcerias	
Público-Privadas
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COMO funciona a GFSI?

De	preocupações	coletivas	das	indústrias	para	soluções	
coletivas	que	garantam	a	confiança	no	fornecimento	
de	alimentos	seguros	a	consumidores.

Partes	
Interessadas da 

Indústria

Conselho	da	
GFSI

Grupos de 
Trabalho	da	

GFSI

Soluções 
Colaborativas
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COMO funciona a GFSI?

Benchmarking e Harmonização
•	 Uma	forma	com	a	qual	a	GFSI	busca	melhorar	a	eficiência	comercial	e	em	segurança	alimentar,	é	ao	promover a 

aceitação comum	de	boas	práticas	em	segurança	alimentar.

•	 Os	Requisitos de Benchmarking da GFSI	são	a	base	para	o	processo	de	Benchmarking	da	GFSI,	através	do	qual	
órgãos normativos privados (proprietários de programas de certificação) pode obter reconhecimento. Após a 
conclusão	do	processo	de	benchmarking,	um	esquema	é	“reconhecido”	pela	GFSI	quando	todos	os	seus	crité-
rios	forem	considerados	correspondentes	aos	requisitos	definidos	pela	GFSI.

•	 GFSI	promove	a	aceitação mútua	dentro	da	indústria	e	reduz ineficiências.

•	 Dado	seu	âmbito	global,	a	GFSI	é	capaz	de	aperfeiçoar a harmonização global e reduzir barreiras comerciais.

•	 A	GFSI	reconhece os programas de certificação, mas não certifica as empresas.
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COMO funciona a GFSI?

Capacitação

•	 Um	Roteiro	para	Alimentos	mais	Seguros	e	Acesso	ao	
Mercado,	por	meio	do	Programa de Mercados Globais

•	 Ferramenta	voluntária	gratuita	para	o	desenvolvimento	de	
sistemas	de	gestão	de	segurança	alimentar

•	 Suporte	a	operações	de	produção	primária	e	fabricação	que	
não	possuam	sistemas	sólidos	de	segurança	alimentar

•	 Orientação	para	a	certificação	conforme	programas	
reconhecidos	pela	GFSI

Programa de 
Mercados Globais 

GFSI
Abordagem	passo	a	
passo para a capacitação 
em	operações	que	
não	tenham	sistemas	
desenvolvidos de 
segurança	alimentar.

PROGRAMA 
DE MERCADOS 
GLOBAIS GFSI.
Um Roteiro para Alimentos mais Seguros e Acesso 
ao Mercadoformada por empresas de pequeno e médio porte

da indústria de alimentos e bebidas em todo o mundo é
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COMO funciona a GFSI?

Parcerias Público-Privadas
•	 No	mundo	interconectado	atual,	a	parceria	entre	múltiplas	partes	

interessadas	é	necessário	para	fazer	a	diferença	em	cadeias	de	
suprimento	globais.

•	 A	habilidade	da	GFSI	de	convocar	a	colaboração	para	segurança	
alimentar	a	coloca	na	liderança	das	parcerias	público-privadas.

•	 A	GFSI	vem	liderando	um	crescente	diálogo	com	órgãos	reguladores	
e	governos	(China, EUA e México...),	para	integrar	o	trabalho	já	
realizado	pelo	setor	privado	e	promover	o	reconhecimento	de	
avaliações	independentes.

•	 A	GFSI	embarcou	em	diversos	projetos	piloto	e	de	colaboração	em	
larga	escala	para	a	segurança	alimentar,	que	incluem	uma	parceria	
renovada com a Organização Industrial das Nações Unidas (UNIDO) 
para	o	lançamento	um	programa	de	capacitação	vasto,	com	alcance	
em	diversos	locais	importantes.

Últimos MoUs Atualizados

• Argentina (MINAGRO)
• Chile (ACHIPIA)
• China (CNCA)
• Japão (MAAF)
• México (SENASICA, DGN)
• FDA nos EUA
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MIKE ROBACH
ANITA SCHOLTE

OP REIMER
GILLIAN KELLEHER NEIL MARSHALL CINDY JIANG ZAOTIAN WAN ANTHONY HUGGETT MONIQUE PELLEGRINO

PIERRE DE GINESTEL CRAIG WILSON CARLETTA OOTON DANIELA FETECAUOVA JEAN-FRANÇOIS 
LEGRAND

ROY KIRBY ANGELA LIU BARBARA MASTERS

NATALIE DYENSON ALAIN TURENNE KAHORI MIYAKE ALEC KYRIAKIDES MIKE LIEWEN HOWARD POPOOLA THOMAS WIESTERSARA MORTIMORE

QUEM compõe a Diretoria da GFSI?
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QUEM compõe a equipe da GFSI?

GFSI GLOBAL
Responsável pela Estratégia Global

Véronique 
Discours-Buhot

Diretora

Yang Ying Xu
CGF/GFSI China

Ryoko Matsuda
GFSI Japão

Esther Díaz
GFSI LATAM

Rishi Banerjee
GFSI EUA/Canadá

China

Japão

LATAM

EUA/Canadá

Anne Gerardi
Gerente de Projetos 

Sênior

Marie-Claude  
Quentin

Gerente Técnica 
Sênior

Giovanna 
Ordonez

Gerente Técnica 
Sênior

Colaboração	com	Comunicações/Marketing,	Eventos,	Adm.,	Pilares	dos	CGF,	Regiões	dos	CGF

Mia Masson
Coordenadora

Linda Okpala
Coordenadora

GFSI REGIONAL
Responsável pela Implementação Regional
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QUEM compõe a equipe da GFSI?

Grupos Locais da GFSI

GFSI	EUA	e	Canadá 
Formada	em	2013

GFSI	México	 
Formada	em	2013

GFSI	América	Latina	e	
do Sul 

Formada	em	2015

GFSI Europa 
Formada	em	2016

GFSI	China 
Formada	em	2013

GFSI Japão 
Formada	em	2012

GFSI	Austrália	e	NZ 
Formada	em	2019

GFSI	EUA/
Canadá

GFSI 
México

GFSI 
América 

Latina	e	do	
Sul

GFSI 
Europa

GFSI 
China

GFSI 
Japão

GFSI 
Austrália 
e	NZ
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FERRAMENTAS para a mudança

Requisitos de 
Benchmarking
Endosso de CPOs existentes. 
Aprovação, suporte e autorização 
de normas existentes por um órgão 
global. 

Equivalência Técnica
Uma ferramenta limitada a 
programas de certificação de 
agências governamentais.

Programa de Mercados 
Globais
Abordagem passo a passo para 
a capacitação em operações que 
desejem aperfeiçoar seus sistemas 
de segurança alimentar.

Exame de Auditoria
Fortalece a credibilidade da 
auditoria com base em programas 
de certificação reconhecidos pela 
GFSI.
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FERRAMENTAS para a mudança

Requisitos de Benchmarking da GFSI
•	 Com	base	no	Codex Alimentarius
•	 O	pilar	da	GFSI
•	 Ferramenta	essencial	para	evoluir	em	segurança	alimentar,	melhorara	eficiência	e	

promover	a	harmonização

Quais	as	Novidades? 
As	versões	7	e	7.1,	
respectivamente	lançadas	em	
2016	e	2017,	incluem	conteúdo	
técnico,	melhorias	no	processo	
de avaliação, uma mudança no 
formato	e	algumas	atualizações	
de	terminologia.

CONTEÚDO

PROCESSO

FORMATOFORMATO

TERMINOLOGIA

Novas Cláusulas,	para	continuar	a	elevar	
o	padrão,	simultaneamente	refletindo	
as mudanças no mercado e em novos 
regulamentos	de	segurança	alimentar

A	Versão	7	adota	uma	abordagem 
modular de fácil aplicação, com um 
documento exclusivo para cada escopo 
da	cadeia	de	suprimentos.

Documento de Orientação >
Requisitos de Benchmarking
Proprietário	do	Esquema	>
Proprietário do Programa de 
Certificação	(CPO)

Exige	um	processo	mais	robusto	e	
independente, para maior transparência 
e objetividade

PARTE I 
O PROCESSO DE 
BENCHMARKING
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FERRAMENTAS para a mudança

CPOs Reconhecidos sob Reavaliação
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FERRAMENTAS para a mudança

Equivalência Técnica

•	 	Uma	ferramenta	dedicada	a	normas	
governamentais

•	 	Foco	no	conteúdo	técnico	da	norma	–	
sem	avaliação	da	gestão	do	programa	de	
certificação
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FERRAMENTAS para a mudança

Programa de Mercados Globais

•	 Ferramenta	Gratuita	e	Voluntária

•	 Orientação	para	a	Certificação

•	 Desenvolvida	para	empresas	de	pequeno	porte	e	menos	
desenvolvidas

•	 Considera	tanto	a	produção	primária	como	a	fabricação

•	 Ajuda	empresas	de	pequeno	porte	a	acessarem	mercados	
maiores

PROGRAMA 
DE MERCADOS 
GLOBAIS GFSI.
Um Roteiro para Alimentos mais Seguros e Acesso 
ao Mercadoformada por empresas de pequeno e médio porte

da indústria de alimentos e bebidas em todo o mundo é
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FERRAMENTAS para a mudança

Global Markets Awards

•	 A	GFSI	premia	as	empresas	em	todo	o	mundo,	que	impulsionaram	o	Programa	de	Mercados	Globais	
GFSI	de	forma	exemplar	em	suas	jornadas	rumo	a	um	sistema	de	segurança	alimentar	global.

•	 A	premiação	Global	Markets	Awards	destina-se	a	valorizar	a	jornada	em	segurança	global	das	empresas	
vencedoras,	que	utilizaram	o	Programa	de	Mercados	Globais	para	criar	um	ambiente	propício	para	a	
segurança	alimentar	em	suas	organizações,	fazendas	ou	instalações.
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FERRAMENTAS para a mudança

Grupos de Trabalho Técnico da GFSI

Aspectos Sanitários de Equipamentos e Instalações 
Alimentícias do Campo até a Mesa

Produtos Químicos voltados à Segurança Alimentar

Mais	de	150	empresas	e	organizações	se	reuniram	
em	parceria	com	mais	de	30	Grupos	de	Trabalho	
Técnico	da	GFSI.
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FERRAMENTAS para a mudança

Modelo de Competência 
de Auditores

Fortalece a credibilidade da auditoria com base 
em	programas	de	certificação	reconhecidos	
pela	GFSI.

Os Requisitos de 
Benchmarking da 

GFSI

O Teste da GFSI

A Publicação da 
GFSI sobre as 

competências do 
auditor

Mais Competência 
de Auditores
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FERRAMENTAS da GFSI

Reduzir auditorias
Melhorar continuamente
Aumentar oportunidades comerciais
Fortalecer a confiança do consumidor
Melhorar a eficiência de custos
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Algumas CONQUISTAS recentes

PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS

GOVERNOS MAIS 
ENVOLVIDOS nas 
discussões

GFSI Europa

GFSI China

GFSI 
Japão

GFSI 
Austrália 
Nova Zelândia

GFSI 
América 
Latina e do 
Sul

GFSI 
México

GFSI 
EUA/Canadá

Grupos Locais da GFSI

Representantes por ano

Uma cadeia de 
suprimentos 
mais SIMPLIFICADA

TROCA DE 
CONHECIMENTOS

Conselho da GFSI

Você sabia que, por meio da 
liderança de nossos 7 Grupos 
Locais, a GFSI definiu projetos 
comuns com órgãos reguladores 
em 9 países e com 6 OGIs 
internacionais?

Cada vez mais, os certificados 
reconhecidos pela GFSl são 
considerados um “Passaporte 
para a Segurança Alimentar”, 
tendo sido emitidos em 182 
países, por 9 proprietários de 
certificação de referência.

•	 A	Conferência	GFSI	tornou-se 
um verdadeiro ponto de encontro 
anual para a evolução da 
segurança alimentar em todo o 
mundo, com 1.200 representantes 
de mais de 50 países

•	 Os	+ de 25 Grupos de Trabalho 
Técnico da GFSI são outra 
oportunidade para que as 
empresas se preparem para 
futuros	desafios.

Em seu 3º ano apenas, nossa 
reunião G2G (de governo para 
governo) reuniu 40 instituições, 
representando 25 países e 5 OGIs.

Liderada por membros do setor 
do	varejo	e	fabricação,	a	GFSI	
reúne um grupo com múltiplas 
partes	interessadas,	formado	
por responsáveis por programas 
de certificação, prestadores de 
serviços, órgãos reguladores e 
acadêmicos, entre outros.
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PARCERIAS Público-Privadas

CFIA, 
Canadá

SENASICA, 
DGN México

Achipia, 
Chile 

Ministério da 
Agricultura, 
Argentina

FDA, EUA

Rede 
Europeia 
de Órgãos 
de SA

IFC,
Vietnã

CNCA,
China

MAFF,
Japão

ALINHAMENTO 
OU TROCA DE 
INFORMAÇÕES
com Autoridades 
Públicas

CAPACITAÇÃO
alinhado ao Programa 
de Mercados Globais 
GFSI

HARMONIZAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO
de Sistemas Nacionais 
de Segurança Alimentar
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PARCERIAS Público-Privadas

Fornecer treinamento para 
capacitação em segurança 
alimentar segundo o Programa 
de Mercados Globais GFSI, na 
Ásia,	Oriente	Médio	e	Golfo	
Pérsico.

Países representados:	Austrália,	Bangladesh,	Bélgica,	Belize,	Brasil,	Canadá,	
Chile, China, Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Finlândia, França, Alemanha, Itália, 
Japão,	México,	Países	Baixos,	Nova	Zelândia,	Singapura,	Suíça,	Tailândia,	Reino	
Unido,	Estados	Unidos,	Zimbábue.	Organizações	internacionais	incluem:		NIDO,	
OMC/STDF,	IFC,	OIE,	GFSP,	CODEX	e	a	Diretoria	da	GFSI.

Colaborar em tópicos 
relacionados à saúde animal e 
segurança	alimentar,	através	dos	
Grupos	de	Trabalho	Técnico.

Aumentar a participação do 
setor privado em projetos de 
capacitação, a fim de cumprir o 
acordo	SPS	através	da	aplicação	
do Programa de Mercados 
Globais GFSI.

Incentivar os investimentos em 
segurança alimentar, com a inclusão 
dos	Requisitos	de	Benchmarking	da	
GFSI	aos	da	IFC.	Oferecer	benefícios	
a	fornecedores	que	utilizem	a	
certificação reconhecida pela GFSI e 
o Programa de Mercados Globais.

Colaborar	para	expandir	o	uso	
do Programa de Mercados 
Globais GFSI na capacitação em 
segurança	alimentar	na	África	e	
Índia.

Oferecer	especialidade	técnica,	
por	meio	da	comissão	do	CODEX,	
sobre	importações	e	exportações,	
contaminantes alimentares 
e resistência antimicrobiana. 
Colaborar com a organização da 
reunião anual do G28

UNIDO 
Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial

Reuniões G2B 
Reuniões de Governos para Empresas, organizadas 
pela GFSI

GFSP 
Parceria Global de 
Segurança Alimentar

CODEX 
Alimentarius

OIE 
Organização Mundial de 
Saúde Animal

OMC/STDF 
Organização Mundial do Comércio/ 
Fundo para a Aplicação de Normas 
e o Fomento do Comércio

IFC 
Corporação Financeira 
Internacional, Grupo Banco Mundial
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Um Mundo Conectado

Uma Cadeia de Alimentos 
Seguros
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• Junte-se ao ponto de encontro 
anual da indústria para a 
evolução da segurança alimentar 
global.

• Instituído para reunir 1.200 
líderes da indústria e especialistas 
em segurança alimentar.

• Realizada em Seattle, EUA, de 
25 a 28 de fevereiro de 2020.



30

CONFERÊNCIA GFSI 2020 • UMA	OPORTUNIDADE	ÚNICA	DE…

O	 local	 para	 se	manter	 a	 par	 das	 últimas	
tendências,	legislações,	desafios	e	soluções.	
Os	 representantes	 se	 informam	 sobre	 os	
avanços	 científicos	 e	 tecnológicos	 mais	
recentes	 e	 as	 ferramentas	 colaborativas	
incentivadas, para promover a segurança 
alimentar global.

Afinal,	 ninguém	 trabalha	 sozinho,	 e	 esse	
poder ser o lugar ideal para mostrar a 
empresas que levam a segurança alimentar 
a	serio	por	que	sua	solução	pode	ajudá-las	
a chegar lá.

Os	 Representantes	 aprendem	 com	
especialistas e acadêmicos de renome, 
CEOs,	 autoridades	 públicas,	 líderes	 da	
indústria, inovadores e participantes de 
grupos locais.

Reunir	 mais	 de	 1.000	 especialistas	 e	
tomadores	de	decisão	em	um	só	local	é	o	
nosso	trabalho.	Aproveitar	ao	máximo	essa	
semana	de	 conferências	para	estabelecer	
conexões	é	o	seu!

Você implementou um sistema ou 
solução em segurança alimentar, mediu 
os	 resultados	 e	 expandiu	 os	 negócios.	 É	
natural que, agora, você queira contar ao 
mundo. A GFSI gira em torno da troca de 
melhores práticas.

Os	 representantes	 frequentemente	
mencionam	interações	de	valor	que	tiveram	
com	 outros	 que	 enfrentavam	 problemas	
similares. Eles descobrem como os demais 
estão gerindo a segurança alimentar em 
diferentes	partes	do	mundo	–	ou	da	cadeia	
de suprimentos.

MANTER-SE 
INFORMADO

ADQUIRIR 
VISIBILIDADE PARA A 
MARCA

APRENDER COM 
LÍDERES

FORTALECER A 
REDE

SER RECONHECIDO 
POR SEU TRABALHO

PERCEBER QUE NÃO 
ESTÁ SOZINHO
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O QUE DIZEM OS REPRESENTANTES:

“Um	lugar	onde	podemos	
formar parcerias com ou-
tras partes interessadas, 
pois	sabemos	que	ninguém	
consegue	sozinho”.

“Uma	excelente	plataforma	
para	conhecer	pessoas	–	não	
apenas	da	indústria	alimen-
tícia,	mas	também	do	meio	
acadêmico	e	público	e	outras	
partes	interessadas.”

“A	conferência	em	que	os	pro-
fissionais	de	segurança	ali-
mentar	têm	acesso	a	soluções	
de	ponta.”
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O QUE ESPERAR:

O	 palco	 principal	 da	 Conferência	 GFSI	
recebe	 palestrantes	 de	 prestígio,	
especialistas e acadêmicos renomados, 
CEOs,	 autoridades	 públicas,	 líderes	 de	
indústria, inovadores e participantes de 
grupos locais. Desde a sessão plenária de 
que	abre	a	conferência	até	o	plenário	de	
perspectivas	futuras,	que	a	encerra,	essas	
seções	de	qualidade	trazem	perspectivas	
estratégicas	 sobre	 temas	 que,	 muitas	
vezes, são discutidos em detalhes nas 
Sessões	em	Grupos.

As	Sessões	em	Grupo	na	Conferência	GFSI	
oferecem	a	chance	para	os	representantes	
se	 aprofundarem	 em	 temas	 que	 afetam	
a	 indústria	 alimentícia	 no	 momento.	 Os	
representantes podem ter contato com 
estudos	 de	 caso	 reais	 –	 histórias	 de	
sucesso	e	lições	aprendidas	–	e	aprender	
com	 os	 agentes	 líderes	 em	 segurança	
alimentar, a partir de uma abordagem 
prática.

A	 Premiação	 Global	 Markets	 GFSI	
reconhece as empresas de pequeno 
e	 médio	 porte	 que	 impulsionaram	 as	
ferramentas	 de	 capacitação	 da	 GFSI,	
para obterem sucesso em sua jornada 
de segurança alimentar. A edição de 
2018	desta	conceituada	premiação	 levou	
quatro	empresas	de	diferentes	 regiões	a	
celebrarem suas conquistas diante de um 
público	de1.200	líderes	da	indústria.

Para	começar	o	dia	examinando	questões	
pioneiras	em	segurança	alimentar,	junte-se	
a	uma	Sessão	Especial	GFSI.	Essas	sessões	
matinais promovem mais oportunidades 
de	networking	com	colegas,	especialistas	
da	 indústria	 e	 líderes	 globais	 em	
segurança	 alimentar.	 Os	 representantes	
podem	 esperar	 discussões	 sobre	 temas	
relevantes	 para	 a	 indústria,	 o	 futuro	 da	
segurança alimentar e os desafios que 
estão por vir.

No coração da Vila GFSI, os Papos 
Tecnológicos	 oferecem	 uma	 pausa	 dos	
eventos no auditório principal e promovem 
uma	 atmosfera	 mais	 descontraída	 e	
informal,	 para	 a	 discussão	 de	 temas	
relevantes em segurança alimentar. Como 
o	nome	já	diz,	todas	as	apresentações	se	
concentram na tecnologia da segurança 
alimentar. Especialistas de toda a indústria 
alimentícia	 compartilham	 experiências,	
conhecimentos e apresentam uma nova 
fronteira	 na	 ciência	 e	 tecnologia	 da	
segurança alimentar.

Desde	 a	 primeira	 Conferência	 GFSI,	
que	 contou	 com	 apenas	 alguns	 boxes	
espalhados,	 para	 uma	 área	 de	 exibição	
vibrante,	 com	 mais	 de	 40	 estandes	
agitados,	a	área	de	networking	e	exibições	
se	 transformou	 em	 uma	 verdadeira	
vila!	 A	 conferência	 programa	 intervalos,	
almoços	 e	 coquetéis	 para	 networking,	
disponibilizando	 tempo	 fora	 das	 sessões	
ideal	para	a	 troca	de	 ideias	e	discussões	
comerciais com colegas de todo o mundo.

Sessões Plenárias 

Sessões em Grupos Premiações Sessões Especiais 

Discussões Tecnológicas A Vila GFSI 
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www.mygfsi.com gfsinfo@theconsumergoodsforum.com Global Food Safety Ini�a�ve @myGFSI@myGFSI

Conecte-se com a GFSI

www.mygfsi.com gfsinfo@theconsumergoodsforum.com Global Food Safety Initiative @myGFSI @myGFSI
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Obrigado! 
Alguma Dúvida?


