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Quem sou eu



 Perfetti Van Melle é uma empresa privada que 
produz e comercializa balas e gomas de mascar 
para mais de 150 países.

 Em 2001 com a aquisição da Van Melle a 
companhia passou a ser conhecida como Perfetti 
Van Melle, criando a terceira maior industria de 
balas no mundo. Seu portifólio de produtos é 
composto de 3 grandes marcas: Mentos, Fruittella e 
Alpenliebe. 

 Em 2006 Perfetti Van Melle adquiriu o grupo Chupa 
Chups que veio consolidar sua posição de mercado 
de forma mais global, com as marcas Chupa Chups 
e Smint.

 Com mais de 17.700 colaboradores em todo o 
mundo e 40 empresas em operação, a Perfetti Van 
Melle está presente na Ásia, Europa, Oriente 
Médio, África e Américas. 

 Suas matrizes estão localizadas na Itália (Lainate -
Milão) e na Holanda (Breda). 

 No Brasil sua unidade fica na cidade de Vinhedo –
São Paulo.

Quem é a Perfetti

Van Melle



Quem é a Perfetti

Van Melle

Dados Vinhedo:
• FTE: +/- 623 funcionários
• 24h/dia
• 6 dias/semana

150
Países que vendemos

produtos

17.7k

Empregados

37
Operação em

funcionamento

30
Fábricas



Produtos 

produzidos no Brasil



Perfetti Van Melle Brasil

Motivação de uma certificação…..
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Vendas (nacional & 
exportação)

Sustentabilidade do 
negócio

• Melhoria no processo de gestão de 
qualidade e segurança do consumidor; 

• Sustentabildiade do negócio => ~30% do 
volume anual do Brasil é exportação

FSSC22000 & 

BENEFÍCIOS



Os desafios de uma 

implantação



• 9 meses para implementação devido a 

demanda do negócio e do corporativo;

• Engajamento de toda a liderança diante de 

todas outras demandas;

• Treinamento; 

• Equipe ESA multidisciplinar

• Projetos de infra estrutura para restauração do 

básico, mas necessidade de investimento em 

curto prazo;

• Ferramentas e procedimentos novos para 

processo de gestão de segurança do alimento

Desafios para 

implementar



9 meses para implementação devido a demanda 

do negócio e do corporativo;

...sensação de uma gravidez, porque tinha 
que nascer...

Desafios para 

implementar



Engajamento de toda a liderança diante de todas 

outras demandas;

...sem o suporte dos líderes o projeto não nasceria...

Desafios para 

implementar



Treinamento: supervisão, operação, alta 

administração

...+ 40 horas hora/homem...

Desafios para 

implementar



Equipe ESA multidisciplinar;

...a sustentabilidade do negócio é de responsabilidade
de todos...

Desafios para 

implementar



Projetos de infra estrutura para restauração do 

básico, mas necessidade de investimento;

...investimentos eram necessários e 
precisavam ser implementados em curto 

espaço de tempo...

Desafios para 

implementar



Adequação BPF: Acesso na área produtiva 
sem controle de acesso e barreira sanitária 
efetiva

... investimentos eram necessários e precisavam ser implementados em curto espaço de tempo

Antes Depois

Desafios para 

implementar



Equipamentos sem proteção Equipamentos protegidos

Antes Depois

... investimentos eram necessários e precisavam ser implementados em curto espaço de tempo

Desafios para 

implementar



Melhorias nas instalações e pisos no geral Melhorias nas instalações e pisos no geral

Antes Depois

... investimentos eram necessários e precisavam ser implementados em curto espaço de tempo

Desafios para 

implementar



Ferramentas e procedimentos novos para 

processo de gestão de segurança do alimento.

...controle de acesso por toda a fábrica 
com biometria...

Controle de acesso

Desafios para 

implementar



Ferramentas e procedimentos novos para 

processo de gestão de segurança do alimento.

Análise e critério de aceitação de materiais de contato - Mentos

Local Parte do equipamento / instalação / processo Componente
Composição do material em 

contato com o produto
Critério de aceitação

Caminhão de transporte de glucose Caminhão de transporte de materia prima glucose Reservatório do caminhão Aço inox
RDC 20/2007

Lista Positiva

Caminhão de transporte de glucose Bomba de lóbulos para transferencia Lóbulos da bomba Aço inox
RDC 20/2007

Lista Positiva

Tanque 1 de armazenagem da glucose Tubulação de entrada do tanque Tubulação Aço inox

Declaração do fornecedor de conformidade 

RDC 91/2001 e RDC20/07

Laudo demonstrando que o material é inox.

Laudo de Analise comprovando que é INOX

Superfície de contato

Desafios para 

implementar



Ferramentas e procedimentos novos para 

processo de gestão de segurança do alimento.

Procedimento para monitoramento de eficácia de 
limpeza - alergênico

Suporte de fornecedores chaves!!!!

TESTE RÁPIDO E ESPECÍFICO 
P/CADA ALERGÊNICO

Gestão de alergênicos

Desafios para 

implementar



Desafios para 

implementar

Ferramentas e procedimentos novos para 

processo de gestão de segurança do alimento.

Procedimento de limpeza simples e efetivo

Procedimento de Limpeza



Os desafios para manutenção 

do sistema de gestão de 

segurança do alimento



Desafios para 

manutenção do sistema

...o perfil dos indicadores mudou...

Gestão dos indicadores

Eu tenho mais problema, porque tenho mais gestão!!!

Como demonstrar o avanço do sistema de gestão de segurança dos 
alimentos se o meu índice de não conformidades está maior?



Mudança de cultura geral!!!

...o meu malvado favorito é o 
órgão certificador, mas...

O sistema irá melhorar com as não conformidades, mas o malvado 
favorito tem que entender que o mercado está aprendendo a trabalhar 

com segurança do alimento (Exemplo: fornecedores).

Auditor

Operação

Desafios para 

manutenção do sistema



Mudança de cultura geral!!!

O sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos só pode ser mantido através de:

o Treinamento operacional e da liderança:
Determinar a frequência.

o Engajamento da liderança – eles precisam querer para liderar e inspirar as equipes. 
A transparência e a confiança precisam existir entre as áreas, porque o maior 
desafio maior é ter todas as informações para mensurar o perigo/risco do sistema.

Desafios para 

manutenção do sistema



Mudança de cultura geral!!!

O sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos só pode ser mantido através de:

o Procedimentos implementados e com constante revisão:
As regras e os limites aceitáveis precisam estar claros. 

o Cobrança constante:
Não temos maturidade e o duplo check ainda é necessário;

o Comunicação
Tem que se boa e precisa acontecer.

Desafios para 

manutenção do sistema



NOSSAS MARCAS
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Thank you


