
ALÉM DA EXCELÊNCIA

GLUTEN FREE CERTIFICATION ORGANIZATION (GFCO)
O PASSO A PASSO PARA A CERTIFICAÇÃO

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

TRANSPARÊNCIA

CONFORMIDADE SEGURANÇA INTEGRIDADE

GESTÃO DE FORNECEDOR

VANTAGEM COMPETITIVASATISFAÇÃO DO CLIENTE

Este documento descreve o processo de auditoria referente à certificação GFCO e explica 
o que é necessário fazer em cada passo do processo.



SOBRE A CERTIFICAÇÃO GFCO

STATUS DA ACREDITAÇÃO

ETAPAS DA CERTIFICAÇÃO

• O GFCO exige que todos os produtos acabados que utilizam o logo do GFCO contenham 10ppm ou menos de glúten.

• Todos os ingredientes utilizados nos produtos certificados pelo GFCO são obrigados a passar por um processo rigoroso 
de análise para aprovação. 

• Ingredientes à base de cevada não são autorizados nos produtos certificados pelo GFCO.

• O GFCO exige a realização de testes contínuos de produtos acabados e de materiais e equipamentos de alto risco.

• Todas as plantas que fabricam produtos certificados pelo GFCO serão submetidas, no mínimo, a uma auditoria anual 
sendo obrigadas a disponibilizar produtos acabados para testes regulares para análise do GFCO.

• Conformidade com todos os requisitos governamentais referentes à alérgenos, rotulagem de produtos sem glúten e 
Boas práticas de Fabricação são obrigatórios.

• O GFCO não é uma substituição ao atendimento dos requisitos legais estabelecidos por um governo.

• A norma GFCO é mais rígida que a Codex EUA, Canada, UE e outras normas nacionais de etiquetagem para produtos 
sem glúten.

O GFCO recebeu em Janeiro de 2017 a aprovação definitiva da acreditação ISO 17065, concedida pela  American Association 
for Laboratory Accreditation (A2LA).

Para dar início ao processo de 
pedido no endereço:
admin@gluten.org ou acesse:
http://gfco.org/get-certified/process/
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Preencher o pedido para que todos 
os produtos e instalações sejam 
inspecionados e levados em conta na 
certificação.

1 PEDIDOS DO GIG

Mediante a conclusão bem-sucedida, 
um contrato será preparado 
e assinado, em seguida sua 
organização será autorizada a utilizar 
o logo do GFCO.

7 CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Não há custos relacionados ao 
preenchimento do pedido.

3 CUSTOS DE PEDIDO

A auditoria do site deve ser 
agendada diretamente entre a 
fábrica e a SGS. As auditorias serão 
realizadas por auditores qualificadas 
e aprovados pela SGS. As tarifas 
pela auditoria e despesas de 
deslocamento relacionadas serão 
pagas diretamente à SGS.

5 AUDITORIA DO SITE
O GIG entregará uma cotação sobre 
a tarifa de certificação. Esta é uma 
tarifa anual com base na avaliação 
de riscos dos ingredientes, fábrica e 
outros fatores que afetam a produção 
e que deverá ser paga diretamente 
ao GIG

4 COTAÇÃO

Assim que a auditoria for concluída 
com êxito, a SGS encaminhará 
um relatório de auditoria à equipe 
técnica. A equipe será responsável 
por acompanhar quaisquer não 
conformidades (NCs) abertas 
durante a auditoria e assegurar que 
estas sejam encerradas de forma 
eficaz e efetiva antes da decisão de 
certificação definitiva ser tomada.

6 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA

AGENDAMENTO DA AUDITORIA

Manter a integridade da certificação, 
auditorias anuais de todas as fábricas 
por um auditor qualificado serão 
obrigatórias ao longo dos testes 
regulares. O GFCO pode fazer 
visitas periódicas não anunciadas 
em sua fábrica e coletar amostra dos 
produtos comestíveis armazenados 
para serem testadas.

8 ACOMPANHAMENTO



ETAPAS DA AUDITORIA

ACEITE DO CONTRATO DA SGS E O QUE É 
NECESSÁRIO NOS ENVIAR

AUDITORIA DE ESTÁGIO II - PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO: AUDITORIA ON SITE

PRÉ-AUDITORIA (OPCIONAL)

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO

AUDITORIA DE ESTÁGIO I - ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS

ETAPA A

ETAPA B

ETAPA D

ETAPA C

Uma proposta será encaminhada pela 
SGS para análise e permanecerá em 
vigor por 60 dias. Após esse prazo, 
revisaremos o contrato novamente 
e emitiremos uma nova cotação, se 
necessário.

Questionário da SGS: Trata-se de um 
questionário da norma utilizado 
para reunir todas as informações 
necessárias sobre a planta a ser 
auditada e operação. As informações 
fornecidas permitirão que enviemos 
uma cotação de auditoria mais precisa.
 
Custos da Auditoria: Os valores orçados 
cobrirão a auditoria on site, conforme 
cláusulas da proposta comercial. 
Nos casos de auditoria integrada (por 
exemplo, FSSC22000, etc...), tarifas 
adicionais dos demais sistemas de 
gestão serão acrescidas ao valor do 
investimento.

Esta atividade será realizada mediante 
solicitação caso sua organização 
considere que uma pré-auditoria seja 
benéfica. O processo de pré-auditoria 
visa assegurar que sua organização 
esteja pronta para prosseguir para o 
próximo estágio da certificação. O 
processo também visa assegurar que 
sua organização analisou todos os 
requisitos da norma GFCO.

Este estágio permite planejar recursos 
competentes e suficientes para a 
avaliação principal e preparar os 
documentos do processo e planos 
de auditoria. Ele também permite o 
recebimento de feedback imediato 
e específico antes do avanço para o 
próximo estágio.

Em conformidade com os requisitos da 
norma GFCO, todo ano realizaremos 
uma auditoria de renovação que 
consiste em uma reavaliação completa 
para comprovar a manutenção da 
conformidade. 

A manutenção da certificação é de 
responsabilidade da auditada.

A auditoria on site, isto é, nas 
instalações da empresa, determina 
a conformidade em relação à norma 
GFCO.

Todas as conclusões das avaliações 
se baseiam na amostragem da 
evidência da auditoria para comprovar 
a implementação eficaz da norma 
GFCO.

Constatações da Auditoria: Se qualquer 
não conformidade for identificada, 
a decisão da certificação não será 
deferida ate que a ação corretiva seja 
tomada. É importante lembrar que 
todas as não conformidades têm 
de estar encerradas em até 28 dias 
corridos da auditoria, antes de um 
certificado ser emitido.
 
Relatórios: Ao final da auditoria de 
estágio II, o auditor discutirá as 
constatações. Em seguida, este 
relatório será compilado externamente 
e enviado à equipe técnica do GIG 
adequada para análise e decisão 
da certificação. Se as NCs forem 
abertas durante a auditoria, a equipe 
técnica do GIG emitirá as Solicitações 
de Ações Corretivas pertinentes 
(SACs), em seguida, analisará todas 
as evidências para encerrar as 
constatações.

Decisão de Certificação e Emissão de 
Certificado: A decisão de certificação 
será tomada pelo GIG. Ele é o 
único responsável por assegurar os 
certificados de GFCO. Assim que a 
decisão de certificação for tomada, 
uma cópia impressa do certificado 
será encaminhada a sua organização 
pelo GIG.

Termos e Condições da Certificação 
GFCO: O presente documento explica 
as obrigações contínuas e vigentes 
que devem ser seguidas para que a 

O estágio I ou Análise de Documentos 
é um estágio do processo de 
certificação que é conduzido pelo GIG. 
Todos os detalhes sobre os requisitos 
para encaminhar as informações serão 
disponibilizados a sua organização pelo 
GIG ao realizar o pedido de cotação. 
Quaisquer perguntas acerca do estágio 
I devem ser encaminhadas ao GIG no 
endereço: admin@gluten.org

Os principais objetivos da verificação 
preliminar da documentação (auditoria 
de estágio 1) são confirmar se o 
sistema de gestão de produtos sem 
glúten GFMS está:

• Atualizado

• Reavaliado de forma eficaz.

• Em conformidade com os 
requisitos do GFCO.

• Implementado conforme descrito 
na documentação do GFCO.

• Apoiado pela alta direção.

certificação GFCO seja concedida pelo 
GIG e mantida em validade. O auditor 
verificará se elas forem explicadas 
à sua organização na reunião de 
abertura. De acordo com a certificação 
GFCO emitida pelo GIG, o presente 
documento significa que os termos 
e condições ora estabelecidos foram 
lidos, compreendidos e aceitos de 
forma incondicional e legalmente 
vinculados à sua organização.

Auditorias não anunciadas: As visitas/
auditorias de manutenção que visam 
o monitoramento contínuo podem 
ser anunciadas ou não e podem 
ser realizadas se qualquer uma das 
circunstâncias a seguir ocorrer: 

• Se as instalações de produção 
forem alteradas e não tiverem 
sido inspecionadas, então, uma 
visita de monitoramento à nova 
instalação será necessária.

• Se houver recomendações do 
auditor, como uma visita no 
relatório de estágio II.

• Se a certificação tiver sido 
suspensa anteriormente e a visita 
à instalação for solicitada pelo 
cliente ou pelo GIG.

• Se necessário, quando as 
informações obrigatórias 
fornecidas ao GIG ou à SGS 
sugeram que a integridade do 
produto sem glúten esteja em 
risco.



INFORMAÇÕES DE INTERESSE

SOBRE A SGS

EXTENSÃO DE ESCOPO

COMUNICAÇÃO
COM A SGS

PRESENÇA DE 
PARTICIPANTES 
ADICIONAIS NA 
AUDITORIA

Assim que a certificação for concedida, 
quaisquer produtos adicionais 
fabricados ou processos obrigatórios 
realizados na instalação devem ser 
incluídos no escopo de certificação 
e comunicados à SGS e esta, por 
sua vez, informar o GIG para definir 
se qualquer visita a uma instalação 
adicional ou análise de documento 
precisa ser realizada para avaliar os 
aspectos da extensão do escopo 
necessária.

Se a organização tomar conhecimento 
de algum processo judicial referente 
à segurança do produto ou sua 
legalidade, ou no caso de um 
recall de produto, a empresa deve 
comunicar imediatamente à SGS e 
ao GIG sobre tal situação (no caso 
de recall de produto, o prazo é de 
3 dias úteis). A SGS auxiliará o GIG 
na medida do possível para tomar 
as medidas adequadas para avaliar 
a situação e quaisquer implicações 
sobre a certificação, devendo tomar as 
medidas adequadas. 

É condição prevista na realização da 
auditoria por um auditor aprovado pela 
SGS GFCO que o auditor pode ser 
acompanhado por outro participante 
em treinamento, avaliação ou para 
fins de aperfeiçoamento, como por 
exemplo, para treinamento de novos 
auditores, auditorias testemunhadas 
pela GIG/SGS, etc...

Sua organização será comunicada 
sobre qualquer participante 
adicional antes da auditoria. Fora 
auditores em treinamento, estes 
participantes são independentes 
em relação ao processo de auditoria 
e não influenciarão o resultado da 
auditoria, exceto se um problema de 
legalidade e segurança do alimento for 
descoberto e se tal problema resultar 
em uma não conformidade crítica.

A SGS é a empresa líder mundial em certificação, teste, verificação e inspeção, 
sendo reconhecida como referência global em qualidade e integridade. Com mais 
de 90.000 colaboradores, a SGS controla uma rede de mais de 2000 escritórios e 
laboratórios no mundo todo e oferece soluções em:

• Serviços de Inspeção – inspecionamos e verificamos quantidade, peso e 
qualidade dos produtos comercializados. Normalmente a inspeção ocorre 
quando os produtos são transportados de um tipo de transporte para outro. 

• Serviços de testes – Testamos a atualidade e o desempenho de produtos em 
relação a diversas normas regulamentares, de segurança e saúde. Possuímos 
laboratórios de ponta nas principais capitais e portos do país e inclusive em 
instalações dos clientes.

• Serviços de Certificação – Confirmamos se os sistemas ou produtos atendem 
às normas definidas pelos governos, órgãos de padronização mundial 
(por exemplo, ISO 9001, ISO 14001) ou desenvolvidas por nós, segundo 
protocolos do cliente. 

• Serviços de verificação – Os serviços de verificação da SGS asseguram que 
os produtos e serviços estejam em conformidade com as normas globais e 
regulamentos locais. Ao combinar a cobertura global ao conhecimento local, 
a experiência e o conhecimento únicos em todos os segmentos, a SGS 
abrange toda a cadeia de fornecimento - das matérias-primas até o consumo 
final. 

• Serviços de treinamento – oferecemos um amplo portifólio de soluções 
em treinamento em diferentes formatos: abertos, InCompany, EAD ou 
customizados segundo as necessidades de sua organização.

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
ENTRE EM CONTATO COM 
SGS.BRASIL@SGS.COM OU PELO 
TELEFONE 11 3883 8800 RAMAL 8290 

SGS BRASIL 
Av. Andrômeda, 832 – 5º.And.
Cep 06473-000 – Barueri/SP
www.sgsgroup.com.br
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