
Programa de Mercados 
Globais GFSI
Roteiro para Alimentos mais Seguros e Acesso ao Mercado

O QUE É

QUEM SE BENEFICIA

O QUE ABRANGE

O Programa de Mercados Globais GFSI define como empresas que não possuem 
sistemas de segurança alimentar ou possuem sistemas pouco desenvolvidos 
consigam responder ao desafio da segurança alimentar, ao mesmo tempo em que 
reduzem os riscos nas cadeias de suprimentos alimentares globais e trabalham 
visando o acesso ao mercado, por meio de um programa de certificação reconhe-
cido pela GFSI.

O Programa foi desenvolvido para abranger os escopos da 
fabricação e produção primária conforme abaixo: 

META:
Desenvolver sistemas de gestão da segurança 
alimentar eficazes através de um processo 
sistemático de melhoria contínua.

Fornecedores
•	 Caminho para a certificação

•	 Acesso a novos mercados

•	 Permitir o comércio local, regional e internacional

Governos e Órgãos Reguladores
•	 Conformidade com a legislação

•	 Eficiências Regulatórias

•	  Oportunidade de alinhar abordagens públicas 
e privadas

•	 Sistema de gerenciamento de segurança 
alimentar em toda a cadeia de suprimentos

Varejistas, Fabricantes de Marcas, 
Serviços de Alimentação
•	 Ferramentas eficazes de risco compartilhado

•	 Convergência que gera economia financeira, 
melhora relações de mercado e permite 
compras simplificadas

Varejistas, Fabricantes de Marcas, 
Serviços de Alimentação
•	 Escopo atual: Fabricação de alimentos 

processados

•	 Escopo previsto: Preparo de produtos 
primários

Produção Primária:
•	 Escopo atual: Cultivo de Vegetais

•	 Escopo previsto: Cultivo de grãos, criação de 
animais e peixes, e produção de rações

OBJETIVOS:
•	 Oferecer um caminho para empresas que não 

possuem sistemas de segurança alimentar ou 
possuem sistemas pouco desenvolvidos possam 
obter a certificação credenciada.

•	 Dar suporte aos esforços de capacitação e 
aumentar as oportunidades de acesso ao mercado.



COMO FUNCIONA

AS FERRAMENTAS

UM PROGRAMA GFSI

O Programa de Mercados Globais fornece um ponto de entrada não 
credenciado para as empresas que o adotam. Sua abordagem passo 
a passo foi desenvolvida para capacitar as operações de produção e 
fabricação e implementar uma trajetória de melhoria contínua.

SE PREPARADO

QUANDO 
PREPARADO

Como os níveis 
correspondem aos 
principais elementos 
dos Requisitos de 
Benchmarking da GFSI

Básico: 35%
Intermediário: 65%

Etapa 2:
Avaliação não 
credenciada para o 
Nível básico.

Etapa 1:
Autoavaliação para 
determinar o ponto 
de entrada.

Etapa 3:
Avaliação não 
credenciada 
para os Níveis Básico 
e Intermediário.

OBJETIVO
Certificação 
credenciada segundo 
um programa 
de certificação 
reconhecido pela 
GFSI.

Varejistas, Fabricantes de Marcas, Serviços de Alimentação
• Um protocolo aplicável tanto para a produção primária como para fabricação.

• Uma estrutura de formação e competência.

• Um checklist completo para fabricação nos níveis básico e intermediário.

• Um checklist completo para produção primária nos níveis básico e intermediário.

Iniciativa Global de Segurança Alimentar reúne os principais agentes da indústria alimentícia para 
impulsionar, de forma colaborativa, a melhoria contínua nos sistemas de gestão da segurança dos 
alimentos ao redor do mundo.  
A GFSI é impulsionada pelo Fórum de Bens de Consumo, uma rede industrial global que trabalha visando 
estimular Vidas Melhores Através de Empresas Melhores.

www.theconsumergoodsforum.com

mygfsi.com gfsinfo@theconsumergoodsforum.com @myGFSI

tcgffoodsafety.com Iniciativa Global de Segurança Alimentar GFSI


