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MAKING THE
DIFFERENCE



  de Alimento para 
consumo 

 de Alimento para
consumo Animal

 Geração de Segurança

 
(FSVP)

 

 

alimentos de Adulteração Internacional

A FSMA

se sua operação se enquadra no escopo ou 

pode fazer uma verificação enviando um e-
mail para 

programa de acreditado, mas diferente do 

A certificação FSVP 

diversos outros programas, a recertificação 

certificação FSMA FSVP ajuda as 
empresas a demostrarem a conformidade 
com a FSMA ao mesmo tempo que reduz 
o desgaste da auditoria e das diversas

FSMA

Independente de qual seja o seu papel na 
cadeia de fornecimento - produtor, 
processador, fabricante, embalador, 
fazenda ou importados, os programas 
abrangentes de auditoria FSMA da SGS 
simplificam o processo de conformidade 
com a FSMA, reduzindo a necessidade de 
diversas auditorias:

• As auditorias de pré certificação FSMA
irão prepará-lo para a certifica FSMA
acreditada

• Avaliações e auditorias de diagnósticos

• Auditorias de defesa do alimento
(Adulteração Internacional)

• Auditorias de conformidade voltadas
à regra de adulteração internacional

• Avaliação de vulnerabilidade das
instalações

• Auditorias de controle preventivo

• Auditorias segundo o adendo FSMA
para normas GFSI

• Auditorias de Conformidade com a
FSMA para o importador

• Auditorias de Conformidade com o
Programa Estrangeiro (FSVP)

• Avaliações de risco do fornecedor

• Auditorias de controles preventivos
para o fornecedor

PROTEGENDO O 
FORNECIMENTO DE ALIMENTO
FSVP

 (FSVP) 
importadores verifiquem se os produtos 
que eles importaram atendem os padrões 

base nos riscos e a avaliação dos 

importadores decidem se auditorias mais 
aprofundadas na unidade do fornecedor, se 
a verificação ou testes serão necessários e 
se outras atividades se aplicam a 
determinadas categorias ara determinados 

VQIP) terão 
de demonstrar que seu fornecedores 
estrangeiros estejam certificados de acordo 
com a regra de certificação independente 

.

VERIFICAÇÃO FSMA 

FSMA VQIP

A certificação FSMA VQIP é uma 
certificação independente acreditada e 

para fornecedores estrangeiros e é um pré-

autorização de entrada imediata de 

ser utilizada quando determinadas fábricas 

sites dos fornecedores designados pela 

categorias que não estão cobertas pelas 
regras de controle preventivos, tais como 

pode ser concedido após uma auditoria 
regulamentar não anunciada com um ano 
de validade.

A reforma mais abrangente das leis 
americanas de segurança do alimento 

Segurança do Alimento (FSMA) muda 
o foco do segmento da reação para os
casos de contaminação de modo a

A FSMA abrange alimentos, rações,
fábricas de rações e fazendas

americanos e empresas de transporte

A SGS pode ajudá-lo a garantir a 
conformidade com a FSMA em toda a 
cadeia de fornecimento com os serviços 

regulamentos anteriores de segurança do 
Alimento, a FSMA tem foco na prevenção 

garantir práticas seguras ao longo de toda a 

implementação destes para atender as 
regras aplicáveis entre as sete regras 
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