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Estima-se que haja dois milhões de 
brasileiros que têm doença celíaca (DC), 
um distúrbio autoimune causado por
qualquer proteína glúten. A doença pode
afetar o intestino delgado, o que, por sua 
vez, pode levar a outros sintomas que 
podem resultar na internação.  
Naturalmente, ela ataca aqueles que são
são alérgicos ou têm intolerância a 
glúten e ficam receosos e permanecem
fieis aos produtos que eles sabem que
podem confiar. É essencial que os 
fabricantes de produtos sem glútem
sejam transparentes e conscientes
para atender as necessidades  
específicas deste grupo de clientes. 

Uma dose considerável de diligência, 
esforço e zelo devem ser aplicados na 
produção de produtos sem glúten e a 
comunicação deste compromisso  
visando a excelência e a qualidade 
através da certificação independente 
estimula a confiança do cliente.
 

PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO SGS PARA 
PRODUTOS SEM GLÚTEN  

A SGS oferece serviços de auditoria e 
certificação segundo um amplo  
Programa de Certificação para Produtos 
sem Glúten (GFCO), que foi desenvolvido  
pelo GIG (Grupo de Intolerância ao Glúten) 
uma associação sem fins lucrativos, 
fundada por doações privadas e mantida 
por meio de seus afiliados e indústrias. A 
partir de julho de 2013, a Fundação 
Nacional de Conscientização sobre Doença  
Celíaca (NFCA) dos Estados Unidos 
aprovou os requisitos da norma GFCO, 
permitindo que os detentores de marcas 
exibissem a marca registrada de  
certificação NFCA nos produtos sem 
glúten fabricados nas instalações  
reconhecidas pelo GFCO. Isso levou a 
criação de uma norma equivalente a 
GFCO americana.
As áreas avaliadas pela GFCO incluem: 

• Compromisso com a gestão
• Políticas e procedimentos relativos 

ao glúten 
• Monitoramento do fornecedor 
• Controles de transporte e  

armazenamento
• Rastreabilidade
• Desenvolvimento de equipamentos
• Validação da limpeza
• Manejo de retrabalho
• Controle do rótulo
• Treinamento de pessoal
• Conduta perante o cliente e aos 

regulamentos 
• Ações corretivas
• Auditoria interna do programa de 

gestão de glúten

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO PARA  
PRODUTOS SEM GLÚTEN DA SGS

Possuir uma certificação GFCO da SGS 
beneficia sua empresa, aumentando a

confiança dos consumidores em seus 
produtos, entre eles os clientes com 
intolerância a glúten. Ela oferece um 
diferenciador ao mercado externo que 
promove uma mensagem declarada 
muito mais consolidada. 

Os auditores da SGS utilizam sua vasta 
experiência no segmento para realizar 
uma avaliação justa e pertinente de seu 
sistema de controle de glúten. Também 
podem oferecer uma abordagem de  
auditoria contínua, integrando a  
certificação GFCO com a GFSI ou com 
as auditorias de esquema de certificação 
de segurança do alimento. Com equipes 
extremamente qualificadas atuando 
no mundo todo, nós desenvolvemos 
e oferecemos programas de auditoria 
integrada para avaliar diversas  
combinações de sistemas de gestão 
e oferecemos a certificação exigida da 
forma mais eficiente.
 
POR QUE A SGS? 

A SGS é uma empresa líder mundial em 
inspeção, verificação, testes e 
certificação.  Somos referência global  
em qualidade e integridade. Com mais 
de 90 000 colaboradores, operamos 
uma rede de mais de 2 000 escritórios
e laboratórios em todo o mundo.
Fortalecer processos, sistemas e 

 habilidades são fundamentais para seu 
sucesso contínuo e crescimento 

 sustentável. Nós viabilizamos sua 
melhoria contínua, a transformação de 
seus serviços e de sua cadeia de valores, 
elevando o desempenho, gerenciando 
riscos, atendendo melhor os requisitos 
das partes interessadas e administrando 
sustentabilidade. Com atuação global, 
temos um histórico bem sucedido de 
execução em larga escala de projetos 
internacionais complexos. Nossos 

 colaboradores falam o idioma e 
entendem a cultura do mercado local, 
atuando de forma consistente confiável e 
eficaz no mundo todo.

AUMENTE A CONFIANÇA 
DE SEUS PRODUTOS COM 
A CERTIFICAÇÃO CFCO.  
A SGS É A ÚNICA  
CERTIFICADORA NO MUNDO 
A OFERECER O PROGRAMA
E A CERTIFICAÇÃO GFCO,
DE PROPRIEDADE DO GIG
(GRUPO DE INTOLERÂNCIA
AO GLÚTEN).

PARA SABER COMO A SGS PODE LHE 
AJUDAR A COMPROVAR CONFIANÇA DE 
SEUS PRODUTOS SEM GLÚTEN, ACESSE 
WWW.SGSGROUP.COM.BR OU CONTATE  
SANDY.PASSOS@SGS.COM PARA MAIS
INFORMAÇÕES.
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