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Introdução

UM MUNDO. UM PADRÃO.
Nossa missão é oferecer programas de certificação de segurança de 

alimentos e qualidade consistentes,  reconhecidos globalmente com 

base em princípios científicos sólidos, aplicados de forma consistente

em todos os setores da indústria e valorizados por todas as partes

interessadas.



HISTÓRIA DO SQF

1994 – Primeira Publicação na Austrália

2003 – Adquirido Food Marketing Institute
(Associação Internacional de Varejistas de Alimentos)

2004 – Primeira verificação junto ao GFSI

2012 – Edição 7 Reconhecida

2018 - Lançamento da Edição 8
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O que é o SQF?

Ø SQF certificação de terceira parte credenciada (sob ISO 17065);

Ø SQFI é uma divisão do Food Marketing Institute (FMI);

Ø Modulado para prover uma solução “farm to fork”, ou seja, da “fazenda ao garfo”;

Ø Projetado em torno dos escopos da indústria GFSI;

Ø Inclui 30 categorias diferentes do setor de alimentos para atender às necessidades

de todos os fornecedores;

Ø Os auditores são credenciados por categoria do setor de alimentos;

Ø Certificação de Qualidade Independente.



O que é o SQF?

Ø O Código SQF é desenvolvido com a contribuição das partes

interessadas:

! Preocupações dos varejistas;

! Revisão do Conselho Consultivo Técnico;

! Grupos de Trabalho Técnico;

! Feedback do organismo de certificação;

! Entrada do Fornecedor;

! Período de comentários públicos;



CCT – Membros Representantes
Por Região

– US - 11
– AU- 2
– CANADA- 1
– MEXICO - 1
– ASIA - 1  

Por Escopo da Indústria
– Acadêmicos - 1
– Varejistas (2 US, 1AU) - 3
– Embalagem 1 
– Feed/Pet food – 1
– Fabricação - 5
– Produção Primária – 3 
– Distribuição - 2



FMI  - Associação Internacional de 
Varejistas de Alimentos



Cobertura mundial dos membros varejistas / 
atacadistas do FMI



Organismos de Acreditação

Organismos de Certificação



Certificados SQF por País 
(June 2018)

7,201

799

1,478

262

348

‘Others (576) includes:
S Korea 69
New Zealand 42
Guatemala 18
China 18
India 16
Puerto Rico 15
Thailand 14
Taiwan 14
Fiji 14
Brazil 7
Indonesia 4
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GFSI Esquemas Reconhecidos
(2017)
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Certificações SQF: 
Abordagem Passo a Passo



Qual programa é ideal para mim?

A obtenção da certificação SQF não é apenas para grandes fornecedores. A

certificação SQF é possível para todos os fornecedores em todos os níveis da indústria

de alimentos, da fazenda ao garfo. Iniciar sua jornada de segurança de alimentos

nunca foi tão fácil! Se você é uma pequena empresa familiar ou uma grande cadeia de

empresas - tudo começa com a escolha do Programa SQF mais adequado.

Os seguintes programas SQF estão disponíveis para implementação em seu empresa:

Ø Programa de Fundamentos do SQF;

Ø Programa de Segurança de Alimentos SQF;

Ø Programa SQF de Segurança e Qualidade dos Alimentos;

Ø Programa de Compras Éticas SQF.

DA FAZENDA AO GARFO.



Que Código eu preciso?
SE… ENTÃO…

Você precisa de um programa aprovado para sites 
pequenos e médios e que atenda ao Programa de 
Mercados Globais da GFSI (GFSI Global Markets).

Use um dos seguintes programas de princípios básicos do SQF:
• Fundamentos do SQF para Produção primária, básico;
• Fundamentos do SQF para Produção primária, intermediária;
• Fundamentos do SQF para Fabricação, Básicos;
• Fundamentos do SQF para Fabricação, Intermediário.

Você precisa de um programa reconhecido pelo GFSI

Use um dos seguintes códigos de segurança de alimentos SQF:
• Produção primária;
• Fabricação;
• Armazenamento e Distribuição;
• Fabricação de Embalagens de Alimentos.

Você precisa de um programa reconhecido pelo GFSI que 
inclua Qualidade

Use um dos seguintes códigos de segurança de alimentos SQF E o Código SQF 
de Qualidade

Você não tem uma exigência do comprador, mas quer 
medir seu programa fundamental de segurança de 
alimentos que é baseado no APPCC.

Use o Programa SQF Fundamentos, Básico

Você não tem uma exigência do comprador, mas quer 
medir seu programa de segurança de alimentos com base 
no APPCC.

Use o Programa SQF Fundamentos, Intermediário

Se você não possui uma exigência do comprador, mas 
deseja um programa que avalie seu programa de segurança 
de alimentos com base no HACCP e inclua padrões mais 
rigorosos de segurança de alimentos.

Use um dos seguintes códigos de segurança de alimentos SQF:
• Produção primária;
• Fabricação;
• Armazenamento e Distribuição;
• Fabricação de Embalagens de Alimentos.



SQFI Forças

1. Reconhecido pelo GFSI desde 2004 – atingindo todos os requisites técnicos;
2. Certificação da fazenda ao garfo com certificação de qualidade opcional; 
3. SQFI Controle sobre treinamentos e registros dos Auditores;
4. Política forte sobre a retirada de certificados:

todos sites com certificados recolhidos são publicados no site sqfi.com;
12 meses de aguardo para solicitar nova auditoria;

5. Auditorias não anunciadas obrigatórias:
requerida 1 a cada 3 auditorias;
opção de ter todas não anuciadas;

6. Monitoramento Ambiental requerido para todos os fabricantes;
7. Certificação de qualidade separada;
8. Visão geral de conformidade forte por meio de análise estatística e de dados;
9. Treinamentos acessíveis para todos os programas SQFl e dicas de implementação 

dos programas (TIP SHEET’s);
10. Todos os códigos estão disponíveis para dowload gratuitamente.



Farm to Fork Certification

Característica
• O padrão SQF pode ser aplicado a toda a cadeia de alimentos, da fazenda ao garfo até os

varejistas.
• Único esquema reconhecido pelo GFSI que abrange a toda a cadeia de alimentos.

Vantagens
• Permite que os sites entendam como o padrão pode ser aplicado ou como usar esse

conhecimento para influenciar seus clientes e fornecedores.
• A abordagem modular fornece aplicação específica a todos os setores de alimentos.

Benefícios
• Permite que os sites melhorem o gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos por 

meio de comunicações e expectativas claras e concisas.
• Permite que os sites tenham requisitos específicos aplicáveis ao seu setor industrial.



Certificação de Qualidade Única

Característica
• O padrão SQF possui uma opção distinta de certificação de gerenciamento de qualidade.
• Único esquema reconhecido GFSI para oferecer esta opção

Vantagens
• Permitir que as empresas apliquem seus processos de avaliação de riscos, estabelecidos

nos planos de segurança de alimentos, ao seu Sistema de Gestão da Qualidade.
• Permite que as empresas usem uma marca de qualidade SQF distinta em seus produtos e 

materiais promocionais como um símbolo de seu compromisso com os princípios da 
qualidade.

Benefícios
• Oferece as empresas a oportunidade de melhorar as vendas de seus produtos através do 

uso da marca como símbolo dos atributos de qualidade de seus produtos.



Prático SQF

Característica 
• O SQF mantém requisitos distintos e quantificáveis para o líder da equipe de segurança 

de alimentos. (SQF Practitioner)

Vantagens
• Estabeleceu uma orientação clara para a gerência com relação às responsabilidades e 

treinamento de um Prático SQF.

Benefícios  
• Reduz o risco de incidences relacionados a segurança de alimentos e não conformidade 

com SQF por meio de recursos adequados para a implementação e manutenção do 
sistema SQF.



Suporte e Recursos

Caracteristicas 
• A SQF mantém um Centro de Suporte ao Cliente e Representação Regional.
• SQF mantém documentos de orientação específicos do setor de alimentos
• Códigos e documentos de suporte disponíveis GRATUITAMENTE no SQFI.com
• Os códigos são traduzidos e estão disponíveis gratuitamente em 6 idiomas diferentes
Vantagens
• Permite que os sites acessem o suporte técnico e administrativo para estabelecer e 

manter a certificação SQF.
• Os sites podem acessar, por meio de downloads gratuitos, as melhores práticas do setor, 

específicas de seu setor e processo, para ajudá-los a gerenciar seu sistema SQF.
• Garantir a implementação de uma perspectiva mais ampla sobre avaliações e 

gerenciamento de riscos no site certificado.

Benefícios  
• Acelera ou fluxo de informações que ajudam os sites a não gerenciar oportunidades de 

certificação com o SQF e o organismo de certificação selecionado.



Programas de Treinamento

Caracteristicas 
• O SQF mantém programação flexível de treinamento e educação através de seus centros 

de treinamento licenciados e opções on-line.
• Os auditores são aprovados, registrados e treinados diretamente pelo pessoal do SQF.
• O treinamento adota uma abordagem tripla, incluindo ferramentas on-line, presenciais e 

auto-iniciantes
Vantagens
• Indivíduos e sites podem personalizar seu aprendizado e atualizações no SQF usando 

uma variedade de opções. Por exemplo. on-line, on-line, seminários on-line gratuitos, 
conferências.

• Os sites têm acesso a um pool de auditores competentes, que são específicos do setor 
em seu conhecimento e aplicação do padrão SQF.

Benefícios  
• Ensures the sites can be kept up to date on the SQF standard, resource materials etc, in a 

manner that suites their budget and timelines.
• Allows sites to complete their certifications in a timely manner with consistent & fair 

assessment of compliance to the SQF standard.



Opção Multi-Site

Caracteristicas 
• O SQF possui um processo de certificação de Grupo (Multi-site) flexível e econômico. (até 

50% menos custos de registro quando comparados ao CanadaGap e GlobalGap)

Vantagens
• Sites e / ou cadeias de suprimentos podem aplicar consistentemente o padrão SQF

Benefícios 
• Reduz os custos da cadeia de suprimentos para a certificação e garante um 

gerenciamento consistente e preventivo dos riscos à segurança de alimentos, que podem 
ser específicos a cada mercadoria



Abordagem Baseada no Risco

Caracteristicas
• O SQF possui uma abordagem flexível baseada em risco para os requisitos de avaliação 

para layout de instalações e riscos de produtos, pessoas e equipamentos.

Vantagens
• Os sites podem documentar e avaliar riscos específicos para sua aplicação e 

conhecimento de seus processos e produtos.

Benefícios  
• Permite resultados flexíveis e gerenciamento dos riscos que incluem a minimização de 

gastos de capital e o aumento geral de custos.



Implementação do Programa
Fundamentos SQF

Liberado
Junho 2018

Inscrições iniciaram
em 2018

Auditorias iniciaram
em Jan/2019



Programa Fundamentos SQF

A SOLUÇÃO DE 

SEGURANÇA DE 

ALIMENTOS PARA 

PEQUENAS E 

MÉDIAS 

EMPRESAS.



Programa Fundamentos SQF

Ø O foco está mais na implementação da segurança de alimentos, menos

sobre documentação;

Ø Configuração para atender ao Programa de Mercados Globais da GFSI e

aos requisitos do varejista;

Ø Dois níveis para você começar a implementar a segurança de alimentos;

Ø Inclui outros códigos de segurança alimentar SQF;

Ø Treinamento especializado para ajudar você a começar.



Programa Fundamentos SQF
Ø Sem auditoria inicial de documentos;

Ø Nenhuma pontuação com um método de pontuação opcional - com base nos requisitos do

cliente;

Ø Nenhuma auditoria sem aviso prévio;

Ø Auditoria de documentos inicial opcional;

Ø Janelas de auditoria estendidas. (+/- 45 dias);

Ø Somente CBs licenciados para SQF podem emitir um certificado contra o Código de Fundamentos

do SQF;

Ø Somente auditores registrados no SQF podem auditar o Código de Fundamentos do SQF;

Ø Os requisitos técnicos em todos os códigos fundamentais de segurança de alimentos atendem aos

requisitos do programa GFSI Global Markets.





Visite nosso site:
www.sqfi.com

http://www.sqfi.com/




THANK YOU! 

Palova Dieter Marques
Representante SQFI LATAM

pmarques@sqfi.com

http://sqfi.com

