
Consulta de partes interessadas – Revisão      
Estratégica do Programa de Mercados Globais da       
GFSI 
 
 
A GFSI está lançando uma consulta para a revisão estratégica do Programa de Mercados              
Globais. Incentivamos todas as partes interessadas a participarem da formação do futuro do             
programa de capacitação em segurança alimentar da GFSI. 
 
Desde seu lançamento, em 2009, o Programa de Mercados Globais (GMaP, Global Markets             
Programme) foi adotado mundialmente como instrumento para apoiar operadores de          
negócios de alimentação pequenos ou menos desenvolvidos enquanto trabalham para          
construir capacidades de segurança alimentar e ter acesso à certificação a um programa             
reconhecido pela GFSI. 
 
Esta consulta sucede uma avaliação detalhada das respostas a pesquisas realizadas no            
outono de 2020, nas quais foi solicitado feedback específico aos usuários do Programa de              
Mercados Globais (GMaP). Os resultados da avaliação demonstraram que, apesar dos           
inúmeros aspectos positivos do programa, em última análise, ele não está atingindo a             
prioridade estratégica da GFSI de construção de capacidade nos mercados alvo. 
 
Esta consulta abrange os seis temas que a GFSI acredita que remodelariam o GMaP,              
permitindo-lhe atingir desfechos melhores. Esses temas são: 

A. estabelecer a base e a necessidade de mudança 
B. diferenciar o GMaP GFSI da certificação reconhecida pela GFSI 
C. explorar os benefícios de ampliar os escopos do GMaP em linha com os escopos de               

benchmarking GFSI 
D. ampliar a integridade da eficácia do GMaP e a capacidade de atender aos resultados              

de capacitação da GFSI 
E. definir o papel dos parceiros de entrega GMaP 
F. e associação do GMaP com a marca GFSI. 

 
Você deve participar desta consulta se for: 
 

- Operador de negócios de alimentação que está usando ou usou o GMaP 
- Proprietário de programa de certificação ou organismo de certificação que fornece           

auditorias 
- Membro do Comitê GMaP ou vencedor do Prêmio GMaP anterior 
- Consultor que ministra treinamento e/ou avaliação com relação ao GMaP ou uma            

organização responsável por programas de educação e Desenvolvimento Profissional         
Contínuo (do inglês, CPD) 

- Regulador responsável pela implementação de sistemas nacionais de controle de          
alimentos e interessado em ferramentas de capacitação em segurança alimentar 

- ONG ou Organização Intergovernamental (OI) envolvida em segurança alimentar ou          
atividades da GFSI 

- Associação comercial ou órgão que representa a indústria de alimentos. 



 
Esta consulta é uma parte crítica da revisão estratégica e um componente essencial dos              
esforços da GFSI para melhorar a credibilidade, a transparência e a confiança por meio de               
nossa estrutura "Race to the Top" (corrida para o topo). 
 
Leia todo o documento de consulta e forneça seus comentários respondendo à pesquisa             
on-line antes de 2 de abril. Também o incentivamos a divulgar esta consulta a outras partes                
interessadas relevantes em sua rede para garantir que recebamos o máximo de feedback. 

https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2021/02/GMaP-Consultation-FINAL_PT-BR-final.pdf

