FSMA
CONHEÇA MAIS SOBRE A CERTIFICAÇÃO FSMA
DIFERENÇAS ENTRE CERTIFICAÇÃO FSMA VQIP E FSMA FSVP

A SGS foi acreditada pela ANSI para dois programas de certificação FSMA: VQIP e FSVP. Há diferenças claras entre os dois programas.
Observe que a certificação FSMA VQIP é o programa oficial que segue a regra de certificação de 3 parte acreditada da FDA.

CERTIFICAÇÃO FSMA VQIP
O que é certificação VQIP?

O que é certificação FSVP?

Para que a certificação VQIP?

Para que a certificação FSVP?

Qual é o processo para obter a
certificação VQIP?

Qual é o processo para obter a
certificação FSVP?

O mesmo auditor pode realizar
a auditoria consultiva e
regulamentar para a mesma
empresa?

O mesmo auditor pode realizar
a auditoria FSVP de estágio 2 na
mesma empresa?

A certificação VQIP é o programa de
certificação oficial FSMA do FDA que a
SGS está lançando para fornecedores
estrangeiros. Trata-se de uma
certificação de conformidade com base
na regra de certificação de 3º parte
acreditada do FSMA.
Ela ajuda os importadores e seus
fornecedores a estarem em
conformidade com os requisitos
do Programa de Verificação de
Fornecedores Estrangeiros FSVP
(Foreign Supplier Verification Programs) e VQIP
(Voluntary Qualified Importer Program).
A certificação VQIP é voltada para
fornecedores estrangeiros que exportam
alimentos para os Estados Unidos que
precisam de certificação oficial FSMA
para fins de conformidade com o VQIP e
o FSVP.

© SGS Group Management SA – 2019 – All rights reserved – SGS is a registered trademark of SGS Group Management SA

CERTIFICAÇÃO FSMA FSVP

A certificação VQIP é realizada em
dois estágios. O 1º é denominado
“auditoria consultiva”, o 2º é a “auditoria
regulamentar”.
A auditoria consultiva corresponde a
uma auditoria completa não anunciada
para a identificação de GAP’s.
A auditoria regulamentar é a segunda
etapa da auditoria VQIP. Esta também
será uma auditoria completa e não
anunciada.

Não, nenhum auditor tem autorização
para voltar às dependências que ele(a)
auditou por um período de 13 meses.

Qual a validade do certificado
VQIP?

A certificação VQIP é válida por 1 ano.
A recertificação exige apenas uma
auditoria regulamentar.

O FSVP é o programa de certificação
similar ao VQIP, porém não oficial,
designado especificamente para
importadores e fornecedores para que
estejam em conformidade com os
requisitos do Programa de Verificação de
Fornecedores Estrangeiros.

A certificação FSVP é voltada aos
fornecedores estrangeiros que
desejam demonstrar aos seus clientes
americanos que a SGS verificou seus
sistemas para fins de conformidade com
a FSVP.

A certificação FSVP é como qualquer
outro programa de certificação de 3º
parte. Ela é realizada em dois estágios:
1º visa a análise de documentos e pode
ser realizado onsite ou offsite.
2º é a auditoria anunciada em campo.

Sim, como em qualquer outra auditoria
de certificação.

ENTRE EM CONTATO
Mais informações entre em contato
conosco através de:
br.comercial.cbe@sgs.com
www.sgsgroup.com.br
www.sgs.com/linkedin

Qual a validade do certificado
FSVP?

A certificação FSVP é válida por 1 ano.
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