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Estágio I 

Adoção do protocolo GFSI Global Markets Indústria  

 

Estágio II 

Adoção do protocolo GFSI Global Markets Produção Primária para FLV 

 

As regras abaixo são válidas para o Estágio II do Programa Global Markets APAS 
Produção Primária FLV 
 

COMPROMISSO PÚBLICO DE ADOÇÃO 
 

Cronograma de adesão: 

• Walmart (MP e Marcas Regulares) –  imediato 

• Carrefour (MP) – Jan/2019 

• GPA Multivarejo (Marcas Regulares) – piloto Set/2018  

• Makro (MP) – N/A 

 

1. DA OBRIGATORIEDADE DE ADESÃO 

A adoção do Programa Global Markets APAS Produção Primária FLV é facultada 

a qualquer empresa. Uma vez adotado, passa a ser obrigatório para as empresas 

fornecedoras de alimentos/produtores, que de ora em diante serão denominadas 

simplesmente de fornecedor(es). Pode ser adotado na sua totalidade, o que é 

denominado como Global Markets APAS Produção Primária FLV Harmonizado, ou pode 

ser adotado somente a parte que denominamos “coração” Global Markets GFSI, que 

corresponde ao programa tal como estabelecido originalmente pela GFSI, a Global Food 

Safety Initiative. 

 

1.1. Global Markets APAS Produção Primária FLV Harmonizado 

Qualquer empresa cliente da área de varejo de alimentos, indústria de 

alimentos e food service pode aderir ao Programa Global Markets APAS Produção 

Primária FLV, desde que adote como mínimo todos critérios: tanto do “coração” Global 



Markets GFSI, como os “requisitos adicionais harmonizados”. Nesse Regulamento 

denominamos essas empresas como empresa(s) cliente(s). 

Qualquer fornecedor que queira adotar o Programa Global Markets APAS 

Produção Primária FLV poderá adotar somente “coração” Global Markets GFSI. 

Certamente isso lhe trará vantagem competitiva, mas sua aprovação sempre será 

conforme critério da empresa cliente. Recomenda-se consultar as empresas clientes 

potenciais para saber quais são os critérios, pois a adoção do Programa Global Markets 

APAS Produção Primária FLV não representa nenhuma garantia de aprovação. 

 

1.2. “O coração” Global Markets GFSI 

Como o protocolo internacional do “coração” Global Markets é público, pode 

ser adotado por: 

• Qualquer empresa cliente da área de varejo de alimentos, indústria de alimentos 

ou do food service 

• Qualquer fornecedor que queira adotá-lo como vantagem competitiva, 

lembrando que sua aprovação, por uma determinada cliente será sempre a 

critério dessa empresa cliente. 

Todas as empresas clientes que queiram adotar somente o “coração” Global 

Markets podem adotá-lo, embora possa haver a necessidade, de acordo com cada 

varejo, de adotar o modelo completo para harmonização e maior sinergia do setor. 

 

2. DOS REQUISITOS ADICIONAIS HARMONIZADOS 

2.1. Harmonizados 

Foram harmonizados três grupos de requisitos adicionais para o programa 

Global Markets APAS Produção Primária FLV: 

 

01- APAS 
02- WM 
03- GPA 

 

 

 

 



2.2. Outros requisitos ou grupos de requisitos 

Podem ser adotados outros requisitos ou grupos de requisitos a mais, em 

qualquer nível (Básico, intermediário ou Certificação), a qualquer momento, mas nunca 

a menos. 

O Grupo de Trabalho Global Markets APAS solicita, entretanto, que isso seja 

evitado, ao máximo possível, em prol da harmonização. É solicitado que, se isso ocorrer, 

que esses requisitos “a mais” sejam enviados ao Grupo de Trabalho Global Markets 

APAS. Como melhoria contínua, periodicamente esses requisitos “a mais” serão 

analisados pelo Grupo de Trabalho em nova rodada de harmonização. 

 

NOTA: De ora em diante, nesse Regulamento, o Grupo de Trabalho Global Markets APAS 
será denominado simplesmente de Grupo de Trabalho. 
 

3. DOS ESQUEMAS OU NORMAS PARA NÍVEL CERTIFICAÇÃO 

No nível Certificação, a empresa cliente pode escolher qualquer uma das 

normas de gestão da segurança de alimentos que tenha sido reconhecida como 

equivalente pelo sistema de benchmarking da GFSI. 

Consulte a página http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised- 

schemes.html para saber quais são esses esquemas ou normas, bem como quais são as 

versões que são consideradas reconhecidas como equivalentes pela GFSI. 

 

4. DO TEMPO E FREQUÊNCIA DAS AUDITORIAS 

 

Tempo mínimo in loco indicado em HD (HD = Homem Dia, que corresponde a 8 

horas de trabalho). 

 
4.1. Definições 

4.1.1. Pequeno produtor  

Proprietário de terra ou representante legal de terra arrendada com área de 

produção menor ou igual a 5 há, que possua no máximo um agrupamento de colheita e 

um único local de produção (site). 

 

4.1.2. Agrupamento de colheita 

http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised-%20schemes.html
http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised-%20schemes.html


 

O agrupamento de colheita é possível para aquelas culturas que possuem 

semelhanças nos processos de produção e colheita com base nos riscos associados.  

 

Grupos por métodos de produção 

• Cultivo rente ao solo, geralmente hortaliças folhosas e legumes; 

• Cultivo arbóreo, geralmente frutas e legumes tutorados; 

• Cultivo protegido, geralmente em casas teladas, “estufas”, podendo ser 
convencional, hidropônico ou semi hidropônico; 

• Cultivos em áreas alagadas. 
 

Grupos por métodos de colheita 

• Colheita manual; 

• Colheita mecanizada; 

• Colheita com uso de água ou gelo; 

• Colheita com empacotamento no campo. 
 

A interação de métodos de produção e métodos de colheita deverá ser levada 

em conta para determinar quais e quantos agrupamentos de colheita são possíveis 

conforme exemplos abaixo. 

Exemplo 1: Um produtor cultiva maçãs e peras, com método de colheita manual, logo 
teremos 1 agrupamento de colheita que cubra maçãs e peras; 

Exemplo 2: Um produtor cultiva uvas de mesa com colheita manual e uvas para vinho 
com colheita mecanizada, logo teremos 2 agrupamentos de colheita, um para uva de 
mesa (colheita manual) e outro para uva para vinho (colheita mecanizada); 

Exemplo 3: Um produtor cultiva alface e rúcula hidropônica com colheita manual, alface 
e rúcula convencional (rente ao solo) com colheita manual, mas rúcula é empacotada 
diretamente no campo, logo teremos 3 métodos de colheita, 1 método para alface e 
rúcula hidropônica (colheita manual), 1 métodos para alface convencional (colheita 
manual) e 1 método para rúcula convencional (colheita manual) com empacotamento 
no campo. 
 

NOTA: o agrupamento de colheita é aplicável apenas para definição de tamanho do 
produtor rural. Todos os requisitos da norma associados aos produtos fornecidos como, 
verificação de análises de resíduos, microbiológicas, estudo de shelf-life, especificações 
de produto, embalagem, ingrediente, rastreabilidade, fichas técnicas etc., deverão ser 
inspecionados seguindo as diretrizes de amostragem da ABNT ISO 19011. 
 



4.1.3. Local de produção (site)  

Um local de produção é definido como uma área de produção (ex.: campos, 

pomares, fazendas), própria ou arrendada, gerida por uma entidade legal única, e onde 

são usados/compartilhados os mesmos fatores de entrada (ex.: fontes de água, 

trabalhadores, equipamentos, armazéns de defensivos etc.). Um local de produção pode 

incluir várias áreas não adjacentes (áreas que não compartilhem uma fronteira comum 

(divisa), áreas não contíguas, estas áreas poderão ser consideradas um único local de 

produção desde que utilizem/compartilhem os mesmos fatores de entrada conforme 

mencionado acima. 

 

4.2. Dimensionamento do tempo de inspeção 

 

4.2.1. Programa Global Markets APAS Produção Primária FLV  

 

CAMPO PACKING CAMPO + PACKING 

Nível Básico 

1,0 HD 1,0 HD 1,0 HD 

Nível Intermediário 

1,0 HD 1,0 HD 1,5 HD 

 

Para auditorias de produção primária (campo), deverá ser adicionado 0,5 HD 

caso o mesmo fornecedor tenha mais de um local de produção (site) conforme definição 

de local de produção. 

Para auditorias de Packing, deverá ser adicionado 0,5 HD no caso de haver 

manipulação de produtos higienizados e/ou minimamente processados. 

 

4.2.2. “Requisitos adicionais harmonizados” 

Para qualquer nível 0,5 HD 

 

 

4.2.3. Certificação 



O tempo mínimo in loco indicado é conforme cálculo da certificadora, com base 

em critérios de sua acreditação, e da norma eleita pelo fornecedor para obtenção da 

certificação. 

 

Nota válida para qualquer dos Níveis: Caso a informação prestada pelo fornecedor a 
ser auditado não reflita a realidade e fatos encontrados pela certificadora, a carga 
horária será estendida de acordo com necessidade, e ficará a cargo do fornecedor 
auditado pagar pelo tempo adicional. 
 

5. DO TEMPO PARA CONFECÇÃO DO RELATÓRIO 

• Nível Básico: 0,25 HD 

• Nível Intermediário: 0,5 HD 

• “Requisitos adicionais harmonizados”: 0,5 HD 
 

6. DA FREQUÊNCIA DAS AUDITORIAS 

6.1. Níveis Básico e Intermediário 

 

STATUS PONTUAÇÃO PRÓXIMA AUDITORIA 

FULL Atendimento maior ou igual a 85% 1 ano 

APROVADO Atendimento maior ou igual a 75% 1 ano 

CONDICIONAL Pontuação entre 50% e 74,9% 6 meses 

REPROVADO Pontuação igual ou inferior a 49,9% 4 meses 

 

Recomenda-se que, ao completar duas auditorias consecutivas sob um mesmo 

Status, na próxima auditoria prevista, o fornecedor deverá evoluir para o próximo nível 

de classificação (Status). Se o fornecedor obtiver pela segunda vez consecutiva o Status 

FULL, então esse deverá evoluir para o próximo nível da norma, ou seja, do nível básico 

para intermediário, ou então de intermediário para o nível de certificação reconhecida 

pelo GFSI. 

 

6.2. Nível Certificação 

Valem as mesmas regras do esquema de certificação. Consulte sua 

Certificadora e regras do esquema de certificação. 



NOTA: sobre obrigatoriedade de seguir para Nível Certificação: a empresa cliente pode 
abrir exceção. Exceção não é novação. 
 

7. DA AMOSTRAGEM POR LINHA DE PRODUTO 

Foi consensado pelo Grupo de Trabalho: 

 

7.1. Níveis Básico e Intermediário 

A amostragem deve ser acordada entre a empresa cliente e sua Certificadora 

ou Prestador de Serviço, considerando a similaridade ou a diversidade dos produtos e 

ou riscos de segurança de alimentos. 

No caso de auditorias de campo, é obrigatório observação da colheita ou de 

uma simulação no momento da auditora. 

Durante a etapa de agendamento da auditoria de campo o cliente é 

responsável por disponibilizar e acordar data(s) que viabilize a observação da colheita, 

caso contrário, o cliente deverá sugerir uma nova data de auditoria à sua Certificadora, 

respeitando-se o cronograma de auditorias determinado pelo cliente final (rede de 

varejo). 

É de responsabilidade do cliente, assegurar que a data de auditoria em seu 

fornecedor terceiro contemple a colheita e manipulação do produto.  

 A simulação da colheita deve ser evitada, sendo, portanto, uma exceção para 

casos em que não é possível cumprir as regras dos parágrafos anteriores. 

No caso de uma simulação da colheita o cliente deverá fornecer ao auditor 

provas de conformidade baseadas em evidências visuais, documentais e entrevistas.  

Uma simulação poderá ser realizada com número reduzido de colaboradores, 

que deverão demonstrar cumprimento dos procedimentos aplicáveis às atividades 

relacionadas com a colheita, como o uso de EPIs, o acesso à banheiros, a disponibilidade 

de dispositivos para higienização das mãos e utensílios, acesso à procedimentos e 

políticas, entre outros. 

Para auditorias de packing, as atividades de manipulação devem estar 

ocorrendo normalmente. 

 

7.2. Nível Certificação 



Valem as mesmas regras do esquema de certificação. Consulte sua 

Certificadora. 

 

8. DOS NOVOS PRODUTOS 

Foi consensado pelo Grupo de Trabalho: 

 

8.1. Níveis Básico e Intermediário 

Sempre que algum produto novo tiver fornecimento iniciado após auditoria ter 

sido realizada, fica a critério do cliente solicitar ou não uma nova auditoria. 

 

8.2. Nível Certificação 

Valem as mesmas regras do esquema de certificação. Consulte sua 

Certificadora. 

 

9. DA PONTUAÇÃO 

Para facilitar comparação e gestão do Programa Global Markets APAS Produção 

Primária FLV foi decidido pelo Grupo de Trabalho do Global Markets APAS usar como 

sistemática de pontuação a média básica dos itens aplicáveis do check list. 

Por essa sistemática os requisitos podem ser classificados como Conforme, Parcial e Não 

Conforme.  

 

10. DOS PRAZOS DA CERTIFICADORA/PRESTADORES DE SERVIÇO E PROCEDIMENTO 

DE APELAÇÃO 

 

10.1. Níveis Básico e Intermediário 

O prazo entre a data da auditoria e o envio relatório final pela a Certificadora 

ou Prestador de Serviço por e-mail é 15 dias corridos (duas semanas). 

A Certificadora ou Prestador de Serviço deve conferir as ações corretivas 

propostas em até 15 dias corridos (duas semanas) do envio pelo fornecedor. 

Após o recebimento do resultado da auditoria o fornecedor terá direito à 

apelação, que deverá ser formalmente apresentada à Certificadora dentro do prazo 

máximo de 5 dias úteis a contar da data do recebimento do resultado da auditoria. 



Ao abrir apelação do resultado da auditoria o fornecedor deverá obedecer às 

regras da Certificadora, fornecendo pelo menos a referência ao requisito da norma 

contestado, a argumentação, evidência objetiva com base em fotos, documentos e 

legislações aplicáveis entre outras evidências relevantes.  

Após conclusão do processo de apelação, a Certificadora deverá posicionar 

formalmente a conclusão a todas as partes envolvidas no processo. Caso o resultado do 

processo de apelação favoreça o fornecedor a Certificadora deverá proceder 

imediatamente com a retificação do resultado. 

 

10.2. Nível Certificação 

Valem as mesmas regras do esquema de certificação e de acreditação ISO 

17065. Consulte sua Certificadora. 

 

11. DO PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS 

 

11.1. Níveis Básico e Intermediário 

O plano de Ações Corretivas, após auditoria é obrigatório sempre que itens 

parciais e ou não conformidades forem identificados. Ausência de resposta será 

comunicada pela Certificadora ou Prestador de Serviço ao varejo, que tomará medidas 

a seu critério. 

Os Planos de Ações Corretivas devem ser avaliados e aprovados pela 

Certificadora ou Prestador de Serviço que realizaram a auditoria. Cada Certificadora ou 

Prestador de Serviço fica encarregado de informar o resultado para o fornecedor 

auditado e para a(s) empresa(s) cliente(s). 

 

NOTA: a Certificadora ou Prestador de Serviços envia um esboço do Plano de Ações 
Corretivas juntamente com o envio do resultado. Este esboço é um formulário onde 
constam todos os itens classificados como Parciais e Não Conformes. 
 

11.2. Nível Certificação 

Valem as mesmas regras do esquema de certificação. Consulte sua 

Certificadora. 

 



12. DOS PRAZOS PARA PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS 

 

12.1. Níveis Básico e Intermediário 

O fornecedor deve complementar o Plano de Ações Corretivas para todas Não 

Conformidades e Parciais identificados na auditoria em até 15 dias corridos (duas 

semanas) do recebimento do resultado por e-mail. 

Esse Plano deve incluir a correção, causa básica e ações corretivas, propostas 

para todos os itens parciais e não conformes apontadas pelo auditor.  

Recomenda-se que todas as ações corretivas propostas no plano tenham prazo 

para implementação de no máximo até a próxima auditoria prevista no programa. Se 

não for possível cumprir esse prazo, o cronograma excedente deve ser acordado entre 

a empresa cliente e Certificadora ou Prestador de Serviço.  

 

NOTA: processos diferentes para elaboração do relatório e esboçar o plano de ação 
podem ser acordados com as empresas clientes, mas nesse caso gerenciamento deve ser 
feito pela própria empresa. 
 

O prazo para a Certificadora ou Prestador de Serviço avaliar, aprovar ou 

reprovar o Plano de Ação Corretiva é de 15 dias corridos (duas semanas). 

Se o Plano de Ações Corretivas é aprovado, a comunicação será feita pela 

Certificadora ou Prestador de Serviço que deve devolvê-lo para o fornecedor auditado 

e para a empresa cliente junto com o relatório em até 15 dias corridos (duas semanas). 

Se reprovado, a comunicação será feita pela Certificadora ou Prestador de 

Serviço e enviada ao fornecedor auditado em até 15 dias corridos (duas semanas). O 

fornecedor auditado deve fazer nova complementação em prazo definido entre as 

partes, (fornecedor auditado, empresa cliente e Certificadora ou Prestador de Serviço) 

e desde que esse prazo somado aos demais não ultrapasse o prazo total máximo das 

oito semanas. 

Para casos de falta de informações fornecidas pelo fornecedor no plano de ação 

(ações corretivas, documentos de referência etc.), de não atendimento aos prazos 

estabelecidos neste regulamento e que resultem em uma segunda reprovação do plano 

de ação,  a Certificadora deve comunicar à(s) empresa(s) cliente(s) e uma nova auditoria 



completa deverá ser realizada dentro do prazo de 4 meses após a data da última 

auditoria. Automaticamente o fornecedor receberá o Status REPROVADO. 

 

12.2. Nível Certificação 

Valem as mesmas regras do esquema de certificação. Consulte sua 

Certificadora. 

 

13. DAS AUDITORIAS PARA AVALIAR NÃO CONFORMIDADE EM REQUESITO 

OBRIGATÓRIO 

Para o Programa Global Markets APAS, no caso de não conformidades em 

REQUESITO OBRIGATÓRIO mesmo havendo somente uma não conformidade, 

obrigatoriamente deve haver uma auditoria pontual com foco no Plano de Ações 

Corretivas, feita pela Certificadora ou Prestador de Serviço. O resultado será 

considerado no relatório, podendo haver melhoria da pontuação. Entretanto, se ao 

longo dessa auditoria pontual, novos desvios e ou não conformidades em REQUESITO 

OBRIGATÓRIO forem visualizadas, esses deverão ser apontados e haverá 

consequentemente piora da pontuação. 

Caso reprovado novamente, nova auditoria completa deverá ser realizada. 

Se o prazo total não for respeitado, a empresa deve ser submetida a uma nova auditoria 

completa. 

 

 

 

14. DAS AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO (FOLLOW UP)  

Para o Programa Global Markets APAS, poderá haver auditorias de 

acompanhamento. 

 

14.1. Níveis Básico e Intermediário 

Auditorias de acompanhamento podem ser solicitadas a critério da empresa 

cliente ou do próprio fornecedor auditado. O resultado será considerado no relatório, 

podendo haver melhoria da pontuação. Caso a auditoria de acompanhamento detecte 



outras situações de desvios ou Não Conformidades, as mesmas serão apontadas em 

relatório e incorrerão em alteração do resultado. 

Os prazos envolvidos são os mesmos já mencionados anteriormente. 

 

14.2. Nível Certificação 

Valem as mesmas regras do esquema de certificação. Consulte sua 

Certificadora. 

 

15. DO PONTO FOCAL 

O Ponto Focal tem como objetivos: 

• Harmonizar as informações de auditorias de fornecedores; 

• Garantir a integridade do programa; 

• Ser o Canal de Reclamações e apelações garantindo neutralidade em suas 
tratativas; 

• Suspender Certificadoras ou Prestadores de Serviços enquanto eventuais ações 
corretivas necessárias não sejam validadas. 

 

16. DO CRITÉRIO PARA APROVAÇÃO DAS CERTIFICADORAS E PRESTADORES DE 

SERVIÇO 

 

16.1. Para Global Markets APAS Produção Primária FLV Harmonizado 

16.1.1. Níveis Básico e Intermediário 

A auditoria nesses dois Níveis pode ser feita por qualquer uma das 

Certificadoras ou por Prestadores de Serviço aprovados pelo Grupo de Trabalho. 

 

Critérios de aprovação: 

1) Ser apresentada por um dos integrantes do Grupo de Trabalho, com aprovação 
do restante do Grupo de Trabalho ou sua maioria (50% + 1); 

2) Fazer um treinamento de calibração, que será oferecido anualmente em data a 
ser comunicada nesse site; 

3) Haverá um limite de 10 Certificadoras/ Prestadores de para protocolo indústria 
e 10 Certificadoras/ Prestadores de para protocolo produção primária; 

4) Ser acreditado ISO 17065 por órgão oficialmente reconhecido em escopos 
voltados para boas práticas agrícolas reconhecidos pelo GFSI como por exemplo 
GLOBALG.A.P.; PrimusGFS. 

 



NOTA: à medida em que houver necessidade de alteração desses critérios por razão de 
demanda, ou por outras razões, cabe ao Grupo de Trabalho decidir sobre isso. 
 

16.1.2. Nível Certificação 

Neste Nível, somente Certificadoras acreditadas por acreditadores oficiais 

relacionados ao sistema das normas reconhecidas pela GFSI podem ser escolhidas para 

fazer as auditorias de Certificação na Norma reconhecida pela GFSI. Fica a critério de 

cada fornecedor a escolha da Certificadora. 

 

16.2. Para “coração” Global Markets GFSI 

 

16.2.1. Níveis Básico e Intermediário 

A auditoria nesses dois Níveis pode ser feita por qualquer uma das 

Certificadoras ou por Prestadores de Serviço aprovados pelo Grupo de Trabalho. 

 

Critérios de aprovação: 

1) Ser apresentada(o) por um dos integrantes do Grupo de Trabalho, com 
aprovação do restante do Grupo de Trabalho ou sua maioria (50% + 1); 

2) Fazer um treinamento de calibração, que será oferecido anualmente em data a 
ser comunicada nesse site; 

3) Para facilidade de gestão e de cumprimento dos critérios, haverá um limite de 
10 Certificadoras/ Prestadores de Serviço para protocolo indústria e 10 para 
protocolo produção primária; 

4) Ser acreditado ISO 17065 por órgão oficialmente reconhecido em escopos 
voltados para boas práticas agrícolas reconhecidos pelo GFSI como por exemplo 
GLOBALG.A.P.; PrimusGFS. 

 

NOTA: à medida em que houver necessidade de alteração desses critérios por razão de 
demanda, ou por outras razões, cabe ao Grupo de Trabalho decidir sobre isso. 
 

16.2.2. Nível Certificação 

Neste Nível, somente Certificadoras acreditadas por acreditadores oficiais 

relacionados ao sistema das normas reconhecidas pela GFSI podem ser 

escolhidas para fazer as auditorias de Certificação na Norma referenciada pelo GFSI. Fica 

a critério de cada fornecedor a escolha da Certificadora. 

 



17. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DO AUDITOR 

 

17.1. Níveis Básico e Intermediário 

17.1.1. Requisitos gerais 

Os auditores de Global Markets APAS Produção Primária FLV devem cumprir os 

seguintes requisitos: 

a) Devem ter assinado um contrato com Certificadora ou Prestador de Serviço 
aprovados pelo Grupo de Trabalho. 

b) Devem ter apresentado toda a informação relevante sobre sua qualificação e 
competências para a Certificadora ou Prestador de Serviço que os contratou. 

c) Devem comunicar ao Certificadora ou Prestador de Serviço que os contratou se a 
imparcialidade necessária pode ou não ser assegurada. 

 
17.1.2. Requisitos Específicos 

Os requisitos do auditor para candidatura inicial são os seguintes: b.1.Formação 

universitária na área de alimentos/agrícola: 

a) Formação profissional em nível superior em áreas afins e no mínimo dois anos de 
experiência na área agrícola, experiência relacionada com atividades de produção 
de alimentos (garantia da qualidade, produção, P&D etc) 

OU 

b) deve comprovar no mínimo 80 horas de experiência profissional na área agrícola e 
indústria de processamento de alimentos como auditor. 

b.1. Ter comprovado participação em treinamento sobre Boas Práticas de Manipulação 
de no mínimo 8 horas. 
b.2. Ter conhecimento da legislação local e do país de destino, sempre que o produto 
for destinado à exportação, respeitando o escopo da auditoria. 
b.3. Ter conhecimento detalhado do produto e do processo dentro do escopo da 
auditoria. 
b.4. Ter conhecimento e fluência na língua local. Se o auditor(a) deseja realizar 
avaliações em língua(s) diferente(s) de sua língua nativa, deve apresentar evidências de 
sua fluência nesta(s) outra(s) língua(s). 
b.5. Ter sido aprovado em curso de Entendimento ou Interpretação do check list GFSI 
Global Markets, sendo esse curso de no mínimo 4 horas. 
 

 

17.2. Nível Certificação 

As Certificadoras devem garantir que os auditores tenham experiência 

associada a um ou mais escopo(s) de produto e de tecnologia, conforme classificação da 

norma escolhida. 



 

18. DISCLAIMER 

O Programa Global Markets APAS Produção Primária FLV é uma contribuição 

para a melhoria da segurança de alimentos e facilitação nos processos de qualificação e 

seleção de fornecedores. 

Como auditorias funcionam como ferramentas de avaliação, mas sempre são amostrais 

e não representam a totalidade de todos os atos desde entrada de matérias primas até 

saída do produto e ou entrega do produto final, não se pode garantir que a simples 

adesão a esse Programa possa assegurar a ausência de contaminantes acidentais ou 

propositais. Isso é responsabilidade única dos produtores. O Grupo de Trabalho não 

pode se responsabilizar por quaisquer ações de recolhimento ou recall, interdição ou 

bloqueio por algum órgão oficial. 

A aprovação do fornecedor pelos critérios do Programa Global Markets APAS 

Produção Primária FLV é uma ferramenta importante na manutenção e evolução da 

qualidade da cadeia e pode ser complementada com outras ferramentas, de acordo com 

as políticas internas de cada empresa cliente. Portanto a aprovação pelos critérios do 

Programa Global Markets APAS Produção Primaria FLV é uma aprovação de qualidade e 

não uma garantia comercial. 

 

19. ALTERAÇÕES DESSE REGULAMENTO 

Somente com aval do Grupo de Trabalho Global Markets APAS, pertenecente 

ao Comitê de Segurança Alimentar da APAS, com ciclo de melhoria de frequência anual 

ou se solicitado pela GFSI, ou ainda em caso de necessidade maior. 

Sugestões para melhoria serão bem vindas.  


