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Uma vez que as exigências dos consumidores e varejistas em
relação a alimentos seguros e de alta qualidade, produzidos
de maneira ética e sustentável, geram mudanças e aumentam 
a pressão em toda a cadeia de fornecimento, garantir que o 
seu negócio tenha o parceiro de conformidade certo é mais 
importante do que nunca.

No Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), criamos um portfólio de serviços de 
avaliação considerando as necessidades dos nossos clientes, muitos deles contam 
com o suporte da moderna tecnologia que permitem a emissão de relatórios 
em tempo real para clientes em diferentes locais. Independente de se tratar de 
auditorias, treinamento ou de soluções específicas para cada cliente, temos 
as habilidades, o alcance global e a experiência específica no seu setor para 
melhorar o desempenho organizacional e ajudar a proteger a sua marca.

Oferecendo serviços de avaliação especializada e proteção da 
marca para processadores de alimentos em todo o mundo.

O LRQA ajuda a Cargill a analisar, por 
meio de serviços de terceira parte, 
como estamos cumprindo nosso 
compromisso com nossos clientes.
Mark Overland | Diretor, Certificação Global | Cargill
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As pressões de varejistas e 
consumidores sobre os fabricantes e 
processadores de alimentos nunca 
foram tão grandes e este aumento das 
expectativas elevou as exigências 
enfrentadas por quase todas as 
empresas do setor.

Considerando que, anos atrás, a 
segurança dos alimentos era a principal 
preocupação da linha de produção, a 
natureza evolutiva da cadeia global de 
fornecimento significa que áreas como 
sustentabilidade, rastreabilidade e 
comércio ético precisam ser abordadas 
para atender as partes interessadas.

Da mesma forma, em uma época em 
que as redes sociais podem 
impulsionar tendências ou destruir 
reputações, é essencial assegurar que 
você opere em um ambiente que 
propicie uma redução dos riscos para o 
nível mais baixo possível para a sua 
marca e o seu negócio.

Satisfazer esses requisitos não é fácil, 
mas se você fizer a parceria com o 
prestador de serviços de avaliação 
certo, sua empresa pode reduzir os 
encargos da auditoria e se beneficiar 
de um processo mais robusto e 
simplificado.

A resistência da sua cadeia de 
fornecimento é determinada pela 
resistência do seu elo mais fraco

A reputação e o sucesso da sua marca dependem da segurança dos seus 
produtos, independentemente da sua posição na cadeia de fornecimento 
de alimentos.
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Avaliação em tempo real com 
especialistas em supply chain

É cada vez mais importante controlar os principais riscos e 
complexidades da cadeia de fornecimento. As cadeias de 
fornecimento complexas – que podem, muitas vezes, abranger
diversos países e continentes – constituem um elemento 
importante de risco para qualquer organização.

Os principais riscos concentram-se em 
saber se as empresas em sua cadeia 
de fornecimento têm um programa de 
risco efetivo que seja favorável aos 
regulamentos das suas organizações. 
Para se manter competitivo e rentável, 
é necessária uma gestão rigorosa da 
cadeia de fornecimento.

Sua resiliência depende muito da taxa 
de sucesso ou fracasso do seu 
fornecedor, pois isso pode afetar a 
reputação, o valor da marca e o status 
de conformidade da sua organização.

Devido ao nosso trabalho em toda a 
cadeia de fornecimento, 
desenvolvemos o mais amplo 
portfólio de soluções, normas e 
esquemas do mercado para o setor de 
alimentos e trabalharemos com você 
para fornecer um serviço que atenda 
exatamente às suas necessidades.

Essas normas foram escolhidas, 
desenvolvidas e, muitas vezes, 
utilizadas pelos nossos especialistas 
para que possamos atender 
plenamente às crescentes demandas 
enfrentadas por nossos clientes.

•  Gerenciar o risco associado à cadeia 
de fornecimento através da criação 

 de sistemas robustos para identificar 
perigos e riscos e controlá-los no 
ponto certo da cadeia de fornecimento

•  Conformidade com as principais 
normas e esquemas de segurança de 
alimentos do mundo

•  Identificar as áreas que precisam 
 de melhorias

•  Reputação da marca e engajamento 
dos grupos de interesse

•  Aquisição ética de fornecedores

•  Análise de dados e insights para 
promover a vantagem competitiva

•  Incorporar uma cultura de segurança 
de alimentos na sua organização 

É por isso que as organizações levam 
a gestão e a avaliação da cadeia de 
fornecimento a sério. A gestão eficaz 
da cadeia de fornecimento pode 
representar um desafio e, 
independentemente de suas 
preocupações serem relativas ao 
fornecimento sustentável, à 
identificação e à validação de seus 
fornecedores ou da ética no 
fornecimento, o LRQA pode ajudar as 
organizações a identificar e mitigar 
quaisquer riscos potenciais e 
proporcionar a avaliação necessária 
para impulsionar as estratégias da 
cadeia de fornecimento. 

Também podemos realizar 
auditorias que avaliam os seus 
sistemas de gestão, a qualidade dos 
produtos, a segurança, a 
sustentabilidade, a procedência e a 
rastreabilidade. Vários desses 
serviços podem ser combinados em 
uma única visita, reduzindo o tempo 
e o transtornos enfrentados por 
suas equipes técnicas e os 
colaboradores da unidade de 
produção local.

•  A extensão do serviço nos permite 
atender às demandas de clientes 
maiores e mais complexos

•  Uma sólida equipe de 
especialistas com ampla 
experiência prátic no setor

•  Nossos serviços podem ser 
adaptados para atender às 
necessidades e expectativas 
específicas dos nossos clientes

•  Uma solução baseada em 
tecnologias acessíveis ao cliente, 
criada para o setor de alimentos 
por pessoas qu conhecem a 
indústria

•  Atuando há mais de trinta anos 
 no segmento
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Insights da cadeia de fornecimento em tempo real

A Arla é uma das maiores empresas 
de produtos lácteos do mundo e, só 
no Reino Unido, sua cadeia de 
fornecimento depende de mais de 
2.500 fazendas leiteiras espalhadas 
pelo país.

Necessidades do cliente

A Arla contratou o LRQA para promover 
a qualidade e obter mais insights em 
tempo real de toda a sua cadeia de 
fornecimento de leite e seus níveis de 
conformidade.

Nossos serviços

Durante um período de seis meses, o 
LRQA reuniu mais de 2.500 fazendas 
da Arla em uma única plataforma 
tecnológica. Simultaneamente, o LRQA 
desenvolveu um aplicativo de auditoria 
off-line personalizado para a realização 
de inspeções nas fazendas e treinou 
com rigor uma equipe de mais de 40 
auditores da área de produtos lácteos 
no novo sistema.

Além disso, devido à nossa abordagem, 
tecnologias, recursos de auditoria e 
capacidade de pioneirismo e de 
conduzir projetos piloto com as normas, 
a Arla procurou o LRQA para ajudar a 
desenvolver o Programa de Auditoria de 
Qualidade Arlagården (Arlagården) no 
Reino Unido.

Atualmente, este programa é 
conduzido por auditores do LRQA em 
todo o país em conjunto com as 
auditorias da Red Tractor.

Benefícios para o cliente

A Arla agora tem acesso a um panorama 
instantâneo e em tempo real do status 
de conformidade de suas fazendas 
leiteiras. Por meio do portal de clientes 
do LRQA, sua equipe de gestão pode 
obter insights e informações relativas 
aos riscos específicos do local de 
produção, bem como analisar as 
tendências e progressos regionais de 
modo a promover a melhoria contínua.

Além de ter acesso a informações mais 
detalhadas sobre a cadeia de 
fornecimento, a Arla também ganhou 
maior consistência dos auditores, já 
que são treinados e calibrados pelo 
LRQA para garantir que atendam aos 
critérios rigorosos.

As soluções personalizadas significam 
também que o programa Arlagården 
não traz benefícios apenas para a Arla, 
mas também para os fazendeiros que 
fazem parte da sua cadeia de 
fornecimento, que agora recebem 
apenas uma visita dos auditores do 
LRQA no local de produção, reduzindo 
o tempo, os transtornos e os custos.

Estudo de caso – Arla
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Uma ampla variedade de serviços
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para encontrar 
o serviço certo que atenda às suas necessidades específicas.

1. BRC

A norma de Segurança de Alimentos do 
British Retail Consortium (BRC) versão 8 
é a auditoria de referência do setor, com 
uma certificação de sucesso, muitas 
vezes essencial para que um produto 
seja aceito pelos varejistas.

O extenso conjunto de auditores do 
LRQA tem a capacidade de fornecer 
auditorias para todas as categorias de 
alimentos do BRC e pode, muitas vezes, 
fornecer avaliações combinadas, caso o 
cliente prefira.

Além da Norma BRC Versão 8, também 
podemos oferecer uma ampla 
variedade de auditorias adicionais e 
módulos do BRC que trarão mais valor 
à sua auditoria.

2. FSSC 22000

A Certificação do Sistema de Segurança 
de Alimentos FSSC 22000 fornece um 
modelo para gerenciar de forma efetiva 
as responsabilidades relativas à 
segurança dos alimentos da sua 
organização. A FSSC 22000 é 
reconhecida pela Global Food Safety 
Initiative (GFSI) e baseia-se nas atuais 
normas ISO.

A referida certificação demonstra que 
uma empresa possui um sólido Sistema 
de Gestão de Segurança de Alimentos 
em funcionamento cujo objetivo é 
atender às necessidades de clientes e 
consumidores. Atualmente, com mais 
de 17.000 empresas certificadas na 
FSSC 22000, ela é considerada uma das 
normas de segurança de alimentos 
mais respeitadas e eficazes do mundo.

O LRQA é líder de mercado em 
certificação na FSSC 22000 e possui um 
longo histórico de realização de 
auditorias a uma ampla variedade de 
clientes globais. 

3. ISO 22000

A Norma Internacional referente ao 
Sistema de Gestão de Segurança de 
Alimentos, a ISO 22000, é reconhecida em 
toda a cadeia global de fornecimento de 
alimentos e a certificação nesta norma 
representa, frequentemente, uma forma 
de se tornar um fornecedor preferencial.
A certificação ISO 22000 demonstra 
publicamente o seu compromisso com a 
segurança dos alimentos.

O LRQA ajudou a desenvolver a 
ISO 22000 e nosso incomparável 
entendimento desta norma nos permite 
fornecer benefícios concretos, 
garantindo que nossas auditorias se 
concentrem nas áreas e questões que 
são importantes para o seu negócio.

4. Compra Responsável – SMETA

Desenvolvida pelo AIM (Association des 
Industries Marque) para ir além dos 
requisitos de uma norma de auditoria 
SMETA (Auditoria de Comércio Ético dos 
Membros da SEDEX), a metodologia 
SMETA 4-pilares é um formato comum 
de auditoria que destaca a integridade 
ambiental e empresarial.

A SMETA 4-pilares foi desenvolvida 
para atender a uma série de objetivos 
que incluem a promoção da compra 
responsável no âmbito da cadeia de 
fornecimento, além de melhorar a 
eficiência e a eficácia da avaliação 
utilizando uma metodologia comum 
e permitindo o intercâmbio dos 
dados da auditoria.

Como membro da Sedex, o LRQA faz 
parte da Sedex AAG (Sedex Associate 
Auditors Group), que é um grupo de 
trabalho formado por empresas de 
auditorias e ONGs envolvidas em 
auditoria comercial ética, que 
compartilham as melhores práticas e 
promovem a convergência no setor.

Além disso, através de nossa extensa rede 
de auditores especializados, podemos 
trabalhar com você para revisar e avaliar 
sua cadeia de fornecimento em todos os 
níveis, garantindo que seus fornecedores 
atendam às suas próprias normas de 
procedência, qualidade e práticas éticas.

5. Normas relativa à Cadeia de       
     Custódia de Peixes e Frutos do Mar

Como líderes globais na certificação de 
peixes e frutos do mar, podemos oferecer 
uma variedade de serviços que ajudarão 
você a atender aos seus requisitos de 
sustentabilidade e rastreabilidade. Entre 
esses serviços estão uma série de 
auditorias da cadeia de custódia que 
podem ajudar você a desbloquear o 
acesso a algumas das marcas de consumo 
mais prestigiadas do setor e a um 
segmento premium de mercado.

Estamos aptos a oferecer serviços de 
inspeção da cadeia de custódia do 
Marine Stewardship Council, Global 
G.A.P. e Aquaculture Stewardship 
Council, geralmente como parte de 
auditorias complementares.
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6. Variedade de Normas Regionais
     e Complementares

Pelo fato de estarmos comprometidos 
em oferecer aos nossos clientes os 
serviços de que necessitam, o LRQA se 
posiciona para oferecer auditoria e 
certificação para uma ampla variedade 
de normas complementares e 
específicas de cada país. Os serviços 
incluem de inspeções orgânicas, 
reconhecidas pela UE, até as populares 
normas Red Tractor. 

Tal como acontece com muitos dos 
nossos outros programas de auditoria, 
elas podem, geralmente, ser 
combinadas com outros serviços, 
reduzindo os encargos de auditoria, 
mas garantindo a obtenção da 
certificação de que necessita.

Muitas das normas de nicho que 
oferecemos são exclusivas do LRQA, 
permitindo que nossos clientes se 
beneficiem de uma abordagem 
altamente consistente e simplificada.

7. Auditorias de Fornecedores e
     Conformidade da Marca

Através do nosso trabalho em fazendas, 
indústria pesqueira, abatedouros, 
fabricantes e processadores de alimentos, 
temos uma capacidade inigualável de 
analisar a sua cadeia de fornecimento, 
identificar problemas potenciais e ajudar 
a proteger a sua empresa da exposição a 
fraudes alimentares ou questões éticas.

Além disso, muitos locais de produção 
têm requisitos específicos que não 
podem ser resolvidos por auditorias 
“prontas”. Podemos trabalhar com você 
para desenvolver e implantar um 
programa de Conformidade da Marca 
que garanta que sua equipe atenda às 
suas próprias normas.

A variedade de serviços não 
acreditados do LRQA nos permite 
adaptar a forma como operamos, com 
foco em suas principais preocupações 
e nos permitindo fornecer consultoria 
sobre as soluções.

Sustentabilidade da cadeia de 
fornecimento de alimentos e 
responsabilidade corporativa.

Nossa abordagem vai além de analisar a 
segurança de alimentos. Ajudamos a 
gerenciar seus riscos e os riscos em toda 
a sua cadeia de fornecimento de 
alimentos em áreas vitais, como 
qualidade, saúde e segurança, meio 
ambiente e questões éticas e sociais.

Usando uma abordagem de sistemas de 
gestão, com base em normas e esquemas 
existentes ou desenvolvidos como uma 
solução adequada para as necessidades 
da sua empresa, garantimos que sua 
organização e sua cadeia de 
fornecimento continuem sustentáveis e 
rentáveis no futuro.

Nossos serviços associados incluem:

–  qualidade (ISO 9001)
–  saúde e segurança ocupacional 
 (ISO 45001)
–  meio ambiente, mudanças climáticas e 

gestão de energia (incluindo as normas 
ISO 14001, ISO 14064 e 

 ISO 50001)
–  responsabilidade corporativa 
 (SA 8000, ISO 26000)
–  segurança da cadeia de fornecimento 

(ISO 28000).
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O LRQA ajuda a ACP Europe a 
promover uma cultura de segurança dos 
alimentos com a FSSC 22000

O LRQA nos ajuda a promover a melhoria contínua do 
nosso sistema e mitigar nosso risco, levando a uma 
redução global dos custos ao longo do processo.
Stefan Speelmans | Gerente de Saúde e Segurança | Meio Ambiente e Qualidade | ACP Europe

A ACP Europe é uma das principais 
empresas purificadoras de dióxido de 
carbono da Europa para a indústria de 
alimentos e conta com fábricas na 
Bélgica, Holanda, França e Polônia.

A empresa comercializa CO2 a granel e 
em cilindros, além de gelo seco e 
equipamentos de gelo seco para 
jateamento. As empresas subsidiárias 
incluem a Eurocylinder e a Cardigas.

A jornada rumo à FSSC 22000

A ACP Europe foi uma das primeiras 
empresas a receber a certificação 
FSSC 22000 do LRQA. A certificação do 
sistema de segurança de alimentos 
FSSC 22000 fornece um modelo para 
gerenciar de forma efetiva as 
responsabilidades relativas à segurança 
dos alimentos da sua organização.

A FSSC 22000 é reconhecida pela Global
Food Safety Initiative (GFSI) e baseia-se 
nas atuais normas ISO. 

A referida certificação demonstra que 
uma empresa possui um sólido sistema 
de gestão de segurança de alimentos 
em funcionamento cujo objetivo é 
atender às necessidades de clientes e 
consumidores. Atualmente com mais 
de 17.000 empresas certificadas na 
FSSC 22000, ela é considerada uma das 
normas de segurança de alimentos 
mais respeitadas e eficazes do mundo.

Estudo de caso – ACP
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Fatores organizacionais para
a certificação FSSC 22000

Para a ACP Europe, a segurança dos 
alimentos está integrada à sua cultura. 
Como especialista no no fornecimento 
de dióxido de carbono, a ACP não pode 
permitir que ocorra nenhum problema 
relacionado à segurança dos alimentos. 
“A FSSC 22000 oferece uma abordagem 
totalmente nova para a gestão de riscos 
e auditoria de qualidade”, disse 
Speelmans, “Através do LRQA, toda a 
rede de processos de interação é 
avaliada e monitorada e, assim, 
proporciona maior segurança aos 
stakeholders internos e externos e 
protege a reputação da nossa marca”.

Por que o LRQA?

Para a ACP, o LRQA fornece uma 
perspectiva externa para ajudar a 
empresa a proteger a reputação da sua 
marca e seus consumidores ao abordar 
os diversos riscos, do início ao fim da 
cadeia de fornecimento, e garantir a 
segurança e a sustentabilidade dos 
alimentos. A ACP precisa estar ciente de 
que a sua cadeia de fornecimento está 
livre de riscos, é segura e sustentável. 
As auditorias externas realizadas por 
auditores de terceira parte são vitais 
para a ACP. Auditores de terceira parte, 
acreditados e independentes ajudam as 
empresas a desenvolver e manter a 
confiança, proporcionando integridade 
e credibilidade ao processo.

A ACP selecionou o LRQA devido à sua 
sólida reputação internacional, 
juntamente com os conhecimentos 
técnicos e a experiência dos auditores do 
LRQA em setores específicos. A ACP 
destaca muito a importância da melhoria 
contínua no processo de certificação.

Benefícios organizacionais da
certificação na FSSC 22000

Conforme Stefan Speelmans resumiu,
 “a certificação na FSSC 22000, através 
do LRQA, tornará muito mais fácil para 
produtores e fornecedores, como a ACP, 
vender para uma gama variada de 
clientes. Temos maior controle sobre 
nossos processos e, como resultado, 
uma visão mais holística da nossa 
organização. Quando dizemos que a ACP 
é a melhor, a melhor em controle de 
qualidade e com os melhores produtos, 
nossos clientes acreditam”.

Sumário

Em toda a cadeia de fornecimento de 
alimentos, as organizações estão 
enfrentando demandas mais rígidas das 
partes interessadas, condições de 
negócios que mudam rapidamente e 
uma maior concorrência. 
Consequentemente, elas buscam um 
controle mais eficaz das operações, 
melhor desempenho e melhor gestão 
dos riscos em todo o seu negócio.

Como a ACP demonstrou, a certificação 
FSSC 22000 com o LRQA ajuda a agregar 
mais valor às organizações em todo o 
setor de alimentos.

Para a empresa, foi natural mudar para a 
certificação na FSSC; aliás, a ACP foi uma 
das primeiras organizações na Bélgica a ser 
certificada na FSSC 22000. Os auditores do 
LRQA entendem a nossa empresa e a nossa 
cadeia de fornecimento e agregam valor real 
aos nossos negócios.
Stefan Speelmans 
Gerente de Saúde e Segurança | Meio Ambiente e Qualidade | ACP Europe
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O que fazemos

Ajudamos as empresas a evoluir, 
conectando-as com o pensamento de 
amanhã, hoje.

Combinando profunda especialização 
técnica e de domínio, conhecimento 
do setor e uma empatia baseada em 
mais de 250 anos de experiência, 
estamos aqui para garantir um futuro 
melhor para os nossos clientes, seus 
consumidores e o mundo.

O que nos torna únicos

Profundo conhecimento técnico 
e do setor

Não somos especialistas apenas em 
entender o potencial de ideias 
inovadoras, mas em aplicar isso de forma 
pragmática com o objetivo de garantir o 
impacto hoje e no longo prazo.

Também participamos de vários comitês 
que ajudam a desenvolver normas e 
esquemas específicos do setor como 
associados da Independent International 
Organisation for Certification (IIOC).

Dedicação à avaliação

Exploramos cada problema com exatidão 
e precisão analítica. Não poupamos 
esforços e não deixamos nenhuma 
pergunta sem resposta, de modo que 
nossas conclusões são precisas.

Independência

Nosso compromisso é fazer as coisas 
da maneira certa para atingir os mais 
altos padrões e os melhores 
resultados para todos, gerando em 
nossos clientes a confiança em todas 
as nossas decisões sempre.

Compreensão e empatia

Dedicamos tempo para entender as 
necessidades e circunstâncias únicas de 
nossos clientes e seus negócios, para agir 
com critério, sensibilidade e cuidado.

O que oferecemos 

Avaliação

Somos especializados em conformidade 
de sistemas de gestão, incluindo Gap 
Analysis, auditoria e certificação; e 
todos esses processos contam com o 
suporte de uma consultoria 
especializada desenvolvida para 
atender às necessidades do seu setor.

Treinamento

Oferecemos cursos práticos de 
treinamento para clientes em todo 
o mundo em diversos idiomas, com 
a supervisão de instrutores 
treinados e qualificados. Muitos dos 
nossos cursos são aprovados por 
importantes entidades profissionais 
e baseiam-se em nossa experiência 
em auditoria de sistemas de gestão. 
Oferecemos treinamento abertos e 
in company, inclusive soluções de 
treinamento personalizadas.

Auditoria personalizada

O desafio da globalização, das 
mudanças dos requisitos do cliente, da 
legislação e da tecnologia significa que, 
em todo mundo, as organizações estão, 
cada vez mais, voltando-se para 
programas de auditoria personalizados, 
com base em critérios específicos do 
cliente, para ajudálos a atingir as suas 
metas organizacionais.

As nossas soluções personalizadas têm 
como foco a geração de valor para o 
cliente, oferecendo uma variedade de 
ferramentas e técnicas para identificar 
a solução certa para o seu negócio. 

Assim que avaliamos as suas 
necessidades, podemos, então, 
identificar os melhores métodos para 
capacitá-lo com o conhecimento 
adequado e implementar as iniciativas 
de melhoria recomendadas.

Uma ampla variedade de serviços 
de avaliaçãon

Não deixe sua jornada de certificação 
parar por aqui; no LRQA, oferecemos 
serviços de certificação, validação e 
verificação para as principais normas e 
esquemas mundiais, incluindo aquelas 
relativas à qualidade, saúde e 
segurança, meio ambiente, 
sustentabilidade, gestão de energia, 
continuidade de negócios, 
cibersegurança e muito mais.

Sobre nós
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YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

Sobre  LRQA

Reunindo experiência incomparável em certificação, garantia de marca e 
treinamento, a LRQA é um dos fornecedores líderes mundiais de soluções 
de segurança e garantia de alimentos. Trabalhando em conjunto com 
fazendas, pescas, fabricantes de alimentos, restaurantes, hotéis e 
varejistas globais, ajudamos a gerenciar a segurança alimentar e os 
riscos de sustentabilidade em todas as cadeias de abastecimento 
e nos tornamos um provedor líder global de garantia. 

Estamos orgulhosos de nossa herança, mas é quem somos hoje 
que realmente importa, porque é isso que molda a forma como 
faremos parceria com nossos clientes amanhã. Combinando 
fortes valores, décadas de experiência em gestão e mitigação 
de riscos e um grande foco no futuro, estamos aqui para 
apoiar nossos clientes enquanto eles constroem negócios 
mais seguros e mais sustentáveis. 

De auditoria independente de terceiros, certificação 
e treinamento; a serviços de assessoria técnica; 
à tecnologia de garantia em tempo real; para a 
transformação da cadeia de suprimentos baseada em 
dados, nossas soluções inovadoras de ponta a ponta 
ajudam nossos clientes a gerenciar um cenário de 
risco em rápida mudança - certificando-se de que 
eles estão moldando seu próprio futuro, em vez 
de permitir que ele os molde.

Tomamos cuidado para garantir que todas as informações 
fornecidas sejam precisas e atualizadas. No entanto, 
o LRQA não se responsabiliza por imprecisões ou 
alterações nas informações.
Para detalhes adicionais, acesse 
www.lrqa.com/entities  
© LRQA Group Limited 2021. 

Entre em contato

LRQA Brasil  
www.lrqa.com/br
+55 11 3523 3940  

www.lrqa.com/entities
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/about/
https://www.lrqa.com/pt-br/

