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REGULAMENTO DE NÃO ALIMENTOS DO PROGRAMA GLOBAL MARKETS APAS 
Versão 1 

 
Adoção 
A adoção do checklist Não Alimentos foi determinada especificamente para o Programa 
Global Markets APAS, em que as redes varejistas participantes têm fornecedores de 
produtos que são categorizados como Não Alimentos. 
 
Nota: por mera conveniência produtos Não Alimentos foram incluídos dentro do 
Programa Global Markets APAS, embora não façam parte do Global Markets da GFSI, 
portanto não há implementação escalonada nem é exigida alguma certificação, embora 
recomendável. 
 
As regras abaixo são válidas para Não Alimentos do Programa Global Markets APAS 
 
COMPROMISSO PÚBLICO DE ADOÇÃO 
As redes de supermecados Grupo BIG, Carrefour e Makro aderiram ao Global Markets 
APAS para Não Alimentos. 

 Grupo BIG – produtos marca própria.   
 Carrefour – produtos marca própria. 
 Makro – produtos marca própria. 

 
Cronograma de adesão: 

 Grupo BIG – adesão afetiva em Novembro de 2019. 
 Carrefour – adesão efetiva em Março de 2020. 
 Makro – adesão efetiva em Janeiro de 2020. 

 
1. DA OBRIGATORIEDADE DE ADESÃO 
A adoção do Programa Global Markets APAS  é  facultado a qualquer empresa. Uma vez 
adotado, passa a ser obrigatório para as empresas fornecedoras de Não Alimentos, que 
de ora em diante serão denominadas simplesmente de fornecedor(es).  
 
a) Global Markets APAS  
Regras da adesão: 

 Qualquer fornecedor que queira adotar o Programa Global Markets APAS poderá 
aderir ao Programa Global Markets APAS, a seu critério. 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 de tais empresas clientes, pois a adoção do 
Programa Global Markets APAS não representa de per si nenhuma garantia de 
aprovação. 

 
b) Categorias de risco 
Os Não Alimentos podem ser divididos em duas categorias de produtos: 
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 Críticos (risco maior): são aqueles produtos que têm contato direto com: a pele ou 

mucosa, ou contato indireto com a pele e mucosa; ou os que contato indireto com os 

alimentos como artigos e utensílios de cozinha, 

Como exemplo: Cosméticos e perfumaria, fraldas, produtos de higiene, 
embalagens primárias, entre outros, shampoo, brinquedo para criança ou para 
pet 
 

 Não críticos (risco menor): são produtos que não entram em contato direto com 
a pele e não oferecem perigo para a saúde e. nem para integridade do 
consumidor.  
 

      Como exemplos: 
- Artigos de limpeza: panos, baldes, esponjas, vassouras, rodo, entre outros. 
- Outros: acessórios automotivos, artigos de papelaria, eletrodomésticos, entre 
outros. 

 
a) Outros requisitos ou grupos de requisitos 
Podem ser adotados outros requisitos ou grupos de requisitos a mais, para qualquer 
categoria de risco, 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. 
 
2. DA PONTUAÇÃO  
Considerar grau de cumprimento do requisito, conforme abaixo relacionado: 
- Conforme 
- Parcial 
- Não Conforme 
- Não aplicável 
 
2.1 Requisitos Imprescindíveis 
Categoria Críticos: requisitos imprescindíveis, denominados de KO, estão identificados 
no checklist com cor vermelha. Poderá ser dada pontuação “Parcial” para desvios 
pontuais. No caso de em requisito KO ser considerado atendido, portanto com 
pontuação Conforme: será obrigatório o auditor justificar sucintamente o racional de 
ter considerado atendido, para que o cliente possa acompanhar a evolução da empresa 
ao longo das próximas auditorias. 

 
2.2 Categoria Não Críticos: requisitos imprescindíveis KO não é aplicável. 
 
2.3 Pontuação “Conforme”: obrigatório o auditor justificar que está conforme, 
registrando a evidência. 
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3. DO TEMPO E FREQUÊNCIA DAS AUDITORIAS 

 Tempo mínimo in loco indicado em HD (HD = Homem Dia, que corresponde a 8 horas 
de trabalho), deve seguir o tempo conforme a tabela abaixo: 

 

 COLABORADORES 

RISCO De 1 a 100 De 101 a 500 Mais que 500 

Menor (Não Críticos) 1 HD 1,25 HD 1,5 HD 

Maior (Críticos) 1,5 HD 1,75 HD 2,0 HD 

 
Nota válida para qualquer das categorias de risco: 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. 
 
4. DO TEMPO PARA RELATÓRIO 
Tempo mínimo in loco indicado em HD (Homem Dia corresponde a 8 horas de trabalho): 
 

 Para Críticos: 0,5 HD 

 Para Não Críticos: O,25 HD 

Nota: quando forem auditadas as duas categorias de produtos totalizar 0,5 HD de 
tempo de relatório. 

 
5. DA FREQUÊNCIA DAS AUDITORIAS  
Para Críticos: 

  

Pontuação atingida Nível aprovação Frequência 

Acima de 70,0%  Aprovado Anual  

  
Para Não Críticos: 
  

Pontuação atingida Nível aprovação Frequência 

85,0% a 100,0% Aprovado Full A cada 2 anos 

70,0% a 84,99% Aprovado Anual 

  
Nota: essa frequência poderá ser maior ou menor, a critério do cliente.  

 
 Nota: Certificação: não será aplicável para Não Alimentos. Diferentemente das 

auditorias para alimentos, mesmo que o fornecedor se certifique em ISO 9001, 

outros pontos igualmente relevantes para a qualidade e segurança do produto 

poderão não estar cobertos. O fornecedor deverá continuar a ser auditado 

mesmo que certificado em ISO 9001.  
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6. DA AMOSTRAGEM POR LINHA DE PRODUTO 
A amostragem deve ser consensada entre a empresa cliente e sua Certificadora ou 
Prestador de Serviço, considerando a similaridade ou a diversidade de linhas de produto, 
critérios tecnológicos e ou riscos de segurança para o usuário, ou ainda ser relacionada 
a número de SKUs.  
 
7. DOS NOVOS PRODUTOS 
A) Sempre que algum produto novo tiver produção iniciada após auditoria ter sido 
realizada, e se tratar de nova categoria de produto, deverá ser feita uma auditoria 
completa.  
B)  Sempre que algum produto novo tiver produção iniciada após auditoria ter sido 
realizada e se tratar de nova versão, não será necessária nova auditoria. 
 
8. DOS PRAZOS ENTRE A DATA DA AUDITORIA E O UPLOAD DO RELATÓRIO FINAL 
O prazo entre a data da auditoria e o upload do relatório final na plataforma é 
determinado como segue:  

• 15 dias corridos (duas semanas) para a Certificadora ou Prestador de Serviço para 
elaborar o Plano de Ações Corretivas 

• 15 dias corridos (duas semanas) para o fornecedor auditado complementar o 
Plano de Ações Corretivas para os todos as não conformidades e observações 
identificado(s)  

• 15 dias corridos (duas semanas) para o auditor conferir as ações corretivas 
propostas e fazer o upload do relatório da avaliação, Plano de Ações Corretivas na 
plataforma. 
No total: seis (6) semanas entre a data da auditoria e upload do relatório e Plano 
de Ações Corretivas . 

 
Prazo total 

 Ideal é o de seis (6) semanas mencionado acima   

 Prazo máximo com tolerância: máximo de oito (8) semanas.   

Nota: variações sobre a forma de apresentação do relatório, carta de confirmação 
e delineamento do Plano de Ações Corretivas podem ser acordadas com o parceiro 

de negócios.   
 
9. DO PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS 
Plano de Ações Corretivas após auditoria é obrigatório sempre que não conformidades 
sejam identificadas, bem como observação de “Conforme” mas com algum pequeno 
desvio.  
O auditor fazer constar uma Ausência de Resposta e cabe à Certificadora ou Prestador 
de Serviço comunicar ao cliente, que tomará as ações que entenda cabíveis.  
 

 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).  
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10. DOS PRAZOS PARA PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS 
O fornecedor auditado tem até 15 dias corridos (duas semanas) para o envio do Plano 
de Ações Corretivas para a Certificadora ou Prestador de Serviço. Se este prazo não é 
cumprido, a empresa deve submeter-se a uma nova auditoria completa. Esse Plano deve 
incluir a correção, causa básica, ações corretivas propostas para todos as não 
conformidades e observações listadas pelo auditor. O fornecedor auditado deve 
claramente estabelecer as responsabilidades e prazos internos a sua empresa para 
efetivamente implementar as ações corretivas. Todas as ações corretivas devem ser 
tomadas com a prontidão necessária. Todas ações corretivas devem estar 
implementadas no máximo em três (3) meses. 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. 
 
11. DAS AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO (FOLLOW UP) 
 
Poderá haver auditorias de acompanhamento 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 não conformidades, as mesmas serão apontadas em relatório e incorrerão 
em alteração do resultado. Prazos envolvidos são os mesmos já mencionados 
anteriormente. 
 
12. DO CRITÉRIO PARA APROVAÇÃO DAS EMPRESAS AUDITADAS 
 

 Critérios para aprovação – Para Críticos: 
1) Nota maior ou igual a 70% e sem KO: Aprovada 

2) Nota acima de 70% e 1 e 2 KO: Reprovada – auditoria de follow up no KO 

reprovado 

3) Nota acima de 70% maior ou igual à 3 KO: Reprovada –  auditoria completa 

(Prazo para realização das auditorias: 90 dias). 

 

 Critérios para aprovação – Para Não Críticos: 

                 Nota maior ou igual a 70% - Aprovada. 

 
13. DO CRITÉRIO PARA APROVAÇÃO DAS CERTIFICADORAS E PRESTADORES DE 
SERVIÇO 
A auditoria pode ser feita por qualquer uma das Certificadoras ou por Prestadores de 
Serviço aprovados pelo Grupo de Trabalho. 

 Critérios para 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.  



6 
 

3) Para facilidade de gestão e de cumprimento dos critérios, haverá um 

limite de 7 Certificadoras/ Prestadores de Serviço homologadas para 

auditoria de não alimentos. 

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. 
 
 
14. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DO AUDITOR  
A qualificação do auditor deve contemplar os seguintes requisitos mínimos:  

a) ser auditor da ISO 9001 (por essa formação propiciar uma visão sistêmica) 
b) formação em uma das áreas: química, física, farmacêutica, bioquímica, técnica, do 
sistema de gestão da qualidade, engenheiro de produção, químico. 

 
OU 

 
c) ter tempo de atuação como auditor, experiência ou vivência na indústria de mínimo 
de 5 anos no segmento da empresa a ser auditada, ou de forma genérica, ou já ser 
previamente qualificado pelos níveis de não alimentos (categorias), uma vez que 
existem requisitos críticos e não críticos. 
d) ter realizado no mínimo 5 auditorias entre acompanhamento e realização de não 
alimentos. 

 
Nota: a certificadora que não cumprir os requisitos estabelecidos nesse regulamento 
será desqualificada. 

 
15. DISCLAIMER 
O Programa Global Markets APAS é uma contribuição para a melhoria da qualidade e 
segurança ao consumidor de Não Alimentos para 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 
qualidade e segurança ao consumidor de Não Alimentos. 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 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 
é uma aprovação de qualidade e segurança ao consumidor de Não Alimentos não uma 
garantia comercial. 
 
16. 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.  
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 Sugestões para melhoria serão bem vindas. Por favor enviar para Coordenador 
Geral: ellen.lopes@fooddesign.com.br e Relacionamento IRSFD: 
mayara.athayde@irsfd.org. 

 
APOIO: TRABALHO VOLUNTÁRIO DRA. ELLEN LOPES E MAYARA ATHAYDE, IRSFD. 

mailto:ellen.lopes@fooddesign.com.br

