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GPA (Boas Práticas Agrícolas)

Requisitos podem ser baseados em:

• Legislação do MAPA (Brasil) sobre boas práticas agrícolas (uso de agrotóxicos – risco químico, 

saúde e segurança dos colaboradores, manejo agrícola)

• Global Gap (Boas práticas Agrícolas internacionais + leis locais e país de destino)

.



Histórico:

Em 2008, foi criado um forum chamado “AIM 

Progress” liderado pelos maiores fabricantes de 

alimentos mundiais para definir:

� Um guia de boas práticas para condução de 

auditorias baseadas em ética/ responsabilidade

social para todos os seus fornecedores

� Um modelo de relatório e plano de ação comum

« Smeta 4 pilares » esquema criado utilizando a 

base de dados comum Sedex com processo de 

reconhecimento mútuo com outros protocolos de 

responsabilidade social existentes (Coca Cola, 

McD, …)

Este esquema agora se tornou parte da licença para 

vender para a maior parte dos grandes produtores/ 

operadores de alimentos em qualquer lugar do 

mundo.
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Gestão da Qualidade e Food Safety (segurança de 
Alimentos)

Requisitos podem ser baseados em:

• ISO 9001:2015 (gestão da qualidade)

• ISO 22000:2005 (gestão de segurança de alimentos)

• FSSC 22000 versão 4 (foco em food fraud)

• Módulo Q do FSSC (qualidade)

• BRC/ IFS e outras normas reconhecidas pelo GFSI



Gestão de matérias–primas - Requisito 9 da ISO22K (FSSC 
issue 4)

Requisitos gerais:

Controle de materiais adquiridos que tenham impacto na segurança de alimentos.

Seleção e Gestão de Fornecedores:

Processo definido para seleção, aprovação e monitoramento

Baseado também nos riscos ao produto final (consumo) 

Requisitos de materiais adquiridos:

Qualidade e segurança do alimento mantida ao longo do transporte (Ex: selos intactos.).

Inspeção, teste ou certificado de aprovação para verificar conformidade.

Nota ISO 22002-1 – baseada na análise de riscos existentes e  avaliação de risco

do fornecedor.

Controle de materiais não conforme.

Linhas de recebimento de materiais a granel protegidas e trancadas.

.



Programas de Avaliação de Mercado (Retail Audit)

.Consiste em avaliação dos produtos no ponto de
venda de maneira amostral, para garantir suas
condições de armazenagem, disposição,
armazenamento e disponibilidade ao consumidor.

As grandes empresas de produtos de bens de
consumo implementam essas avaliações periódicas
e utilizam os resultados encontrados para
melhorar seus processos de mix de produtos,
armazenamento e distribuição e com isso
maximizar a satisfação dos seus consumidores e
sua experiência de compra.



FSMA – Food Safety Modernization Act



Capacitação        Capacitação        Capacitação        Capacitação        FSPCA FSPCA FSPCA FSPCA –––– Indivíduo Qualificado em Controles Preventivos Indivíduo Qualificado em Controles Preventivos Indivíduo Qualificado em Controles Preventivos Indivíduo Qualificado em Controles Preventivos 
–––– PCQIPCQIPCQIPCQI

Certificação         Certificação         Certificação         Certificação         Buscar esquema reconhecido pela GFSIBuscar esquema reconhecido pela GFSIBuscar esquema reconhecido pela GFSIBuscar esquema reconhecido pela GFSI
• FSSC Versão 4
• BRC issue 7+ Módulo FSMA

FSVP FSVP FSVP FSVP –––– Programa de Verificação de Fornecedores EstrangeirosPrograma de Verificação de Fornecedores EstrangeirosPrograma de Verificação de Fornecedores EstrangeirosPrograma de Verificação de Fornecedores Estrangeiros
• Exige que os importadores verifiquem se seus fornecedores cumprem os mesmos 

padrões de segurança de alimentos norte-americanos 
• Fornecedores deverão ter sistemas de gestão baseados em risco para controlar a 

qualidade e a segurança de alimentos
• O importador deve assegurar o atendimento aos requisitos do FSMA em sua cadeia 

de fornecedores – seu cliente pode exigir ações da sua empresa e realizar auditorias

FSMA – Como se preparar?



Saiba mais...

Clique para fazer o download
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