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FALE CONOSCO

O QUE É A CERTIFICAÇÃO FSMA VQIP?
A Lei de Modernização de Segurança 
do Alimento, certificação VQIP (FSMA) 
foi desenvolvida para auxiliar os 
importadores e seus fornecedores 
a atenderem os requisitos tanto do 
Programa de Verificação do Fornecedor 
Estrangeiro (FSVP) quanto do Programa 
Voluntário do Importador Qualificado 
(VQIP).

Ela foi emitida visando os objetivos 
da regra do Programa de Certificação 
Independente Acreditada FSMA (TPP) – 
que abrange a certificação independente 
oficial da Agência Americana de Drogas 
e Alimentos (FDA) de fornecedores 
estrangeiros.

A certificação confirma se um local 
atende os requisitos de segurança do 
alimento aplicáveis da Lei FD&C e dos 
regulamentos da FDA. 

A certificação VQIP permite, de forma 
significativamente a entrada de produtos 
alimentícios importados nos E.U.A.

COLHENS FRUTOS 
Vantagens para os Importadores 
Americanos

Os importadores de alimentos 
que desejam levar seus produtos 
rapidamente às prateleiras do varejo, 
terão uma enorme vantagem com o 
VQIP: 

 • Os alimentos que entram nos 
E.U.A serão liberados em minutos – 
acelerando os processos de liberação 
de dois a sete dias que normalmente 
é exigido nos portos americanos 

 • Evita que um produto fique em espera 
ou eja inspecionado, o que significa 
sem espera para liberação no ponto 
de entrada – limitando o risco de 
remessas danificadas

 • A liberação imediata do alimento gera 
mais tempo para os importadores 
transportarem e comercializarem seus 
produtos 

 • A certificação FSMA dos 
fornecedores economiza tempo e 
energia dos importadores, verificando 
o status da conformidade de seus 
fornecedores.

Vantagens aos Fornecedores

Esta acreditação, pela primeira vez, dá 
a fornecedores para os fornecedores 
do mundo todo a oportunidade de 
demonstrar a conformidade com os 
regulamentos de segurança do alimento 
norte-americanos. 

Os fornecedores esperam colher frutos 
melhores com a certificação FSMA 
VQIP inclusive:

 • Redução da quantidade de 
solicitações dos importadores 
americanos de evidências de 
auditorias FSMA e/ou outros 
requisitos de conformidade 

 • Criação de novas oportunidades 
para todos que buscam expandir as 
atividades de exportação para os 
E.U.A. 

 • Auxílio na promoção da marca, 
promovendo a conformidade com os 
requisitos de segurança do alimento 
da FDA.

COMO OPERAMOS
Na SGS, temos orgulho de orientar com 
sucesso as organizações na obtenção 
da certificação FSMA VQIP através da 
auditoria regulamentar obrigatória. Esta 
abordagem será complementada por 
uma auditoria consultiva opcional

Ambas auditorias abrangem todos os 
regulamentos de segurança do alimento 
emitidos pela FDA que se aplicam em 
relação ao alimento disponibilizado para 
consumo nos Estados Unidos.

Auditoria consultiva  – esta auditoria 
não anunciada é um exercício valioso 
para os fornecedores estrangeiros que 
desejam a experiência de uma auditoria 
completa, mas para fins internos 
apenas. Ela gera um vasto relatório para 
a empresa avaliar quão perto ela está de 
obter a certificação.  

Auditoria Regulamentar – uma auditoria 
não anunciada e completa, se concluída 
com sucesso, leva à emissão de um 
certificado FSMA VQIP. A certificação 
FSMA VQIP é válida por 12 meses e a 
auditoria de recertificação é obrigatória 
antes de sua expiração. 

Aplicação 

Análise remota

Auditoria consultiva opcional

Auditoria 

Certificação

Recertificação

NÍVEIS DE CONFORMIDADE
Diferentemente de outros esquemas de 
certificação voluntários de segurança 
do alimento é uma certificação de 
conformidade com 62 escopos 
regulamentares. Estes podem ser 
categorizados da seguinte forma:

 • Incluindo Controles Preventivos para 
Alimentos para Consumo Humano; 
Frutos do Mar (Sea Food HACCP) e 
Sucos de Frutas (Frut Juice HACCP).

 • Incluindo Rotulagem para Alimentos, 
Massas e Macarrões Instantâneos 
(Macaroni & Noodles) e Produtos para 
Panificação (Bakery).

Regulamentos
específicos 
de produtos 

Regulamentos
Gerais

Regulamentos
Dominantes

NOSSAS RESPONSABILIDADES
Na qualidade do organismo de 
certificação da sua empresa, nós 
seguimos as exigências da certificação 
FSMA VQIP a seguir:

 • Realização de auditorias não 
anunciadas na unidade 

 • Garantia que os auditores serão 
qualificados e objetivos

 • Verificação da eficácia das ações 
corretivas para tratar as deficiências 
encontradas

 • Conformidade com os requisitos dos 
envios dos relatórios de auditoria 
regulamentar à FDA, concedendo 
acesso e mantendo determinados 
documentos de certificação

 • Comunicação da FDA mediante a 
descoberta de uma condição que 
possa causar ou contribuir para um 
risco grave à saúde pública.

BENEFÍCIOS DA SGS
Na qualidade de líder mundial em 
inspeção, verificação, testes e 
certificação, a SGS é reconhecida 
como referência global de qualidade 
e integridade. Com mais de 97.000 
colaboradores, a SGS opera uma 
rede de mais de 2.600 escritórios e 
laboratórios no mundo todo.

Rede global 

Suporte técnico 

Gestão de contas-chave

Atendimento personalizado
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