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Então, como tudo isso funciona e 
onde a Clear Labs e o DNA1 se 
encaixam nessa solução?

O DNA1 é baseado em dois elementos-
chave: o primeiro é um teste de DNA 
que utiliza a tecnologia de 
sequenciamento de nova geração (NGS) 
que é realizado de forma independente 
pela Clear Labs no produto alimentício 
por lote, e este procedimento confirma 
o conteúdo, a origem e a composição 
do produto. 

O segundo é que o LR realiza uma 
auditoria de sistema de gestão 
independente com certificação para 
garantir que o produto que é 
assegurado pelo DNA1 pelo número do 
lote, é do mesmo lote que foi testado.

Com relação à autenticidade, a Clear 
Labs oferece testes de DNA-NGS 
universais de alta resolução que 
cobrem todos os adulterantes 
biológicos possíveis. O que serve de 
base para sistemas de segurança de 
alimentos mais sólidos e garante a 
integridade de ingredientes e produtos.  
Para produtos não-OGM, um teste de 
DNA-NGS da Clear Labs fornece todas 
as sequências possíveis de OGMs 
presentes em uma amostra. Isso 
garante cientificamente que um 
produto é, de fato, livre de OGMs 
através da tecnologia NGS.

Você fala sobre a segurança do 
consumidor como sendo sua promessa 
de marca; o que isso significa?

Nos últimos anos, houve vários recalls e 
uma constante erosão na confiança do 
consumidor.   Com a tecnologia dando 
suporte à auditoria da cadeia de 
fornecimento de alimentos, o LR agora é 
capaz de fornecer informações 
diretamente nas mãos dos 
consumidores, de modo a restaurar a 
confiança de que os alimentos que eles 
estão comprando são autênticos e 
seguros para se comer.

No LR, estamos comprometidos em 
trabalhar juntos por um mundo mais 
seguro e isso inspira tudo o que fazemos.

Existe uma gama de serviços 
disponíveis que abrange a 
autenticação de produtos não-OGMs?

Sim. Percebemos que os consumidores 
precisam de garantias para uma série de 
atributos que lhes causam preocupação, 
e que vai além da segurança dos 
alimentos, como a autenticidade, se é 
OGM, se é livre de glúten e totalmente 
orgânico. Inicialmente nos 
concentraremos em dois serviços de 
DNA1: “100% autêntico” e “não-OMG”. 
Posteriormente, nosso foco será em 
“orgânico” e “sem glúten”.

Simon Batters fala sobre como 
a segurança do consumidor 
fornece proteção à marca e 
tranquilidade aos 
consumidores em todo o 
mundo.  

Os consumidores são inteligentes e 
criteriosos; eles querem uma garantia 
independente de que os alimentos 
que estão comendo são seguros e 
livres de modificação genética, além 
de serem sustentáveis e exatamente 
como descritos na embalagem.

A segurança do consumidor é a 
promessa da marca Lloyd’s Register. A 
nossa variedade de serviços, que vai 
da autenticação dos produtos à 
garantia como não-OGMs, tudo com o 
suporte da mais recente tecnologia da 
Clear Labs e DNA1, significa que o 
Lloyd’s Register pode aumentar a 
confiança do consumidor com relação 
às marcas, reduzindo o risco de recalls 
onerosos para os fabricantes.

Simon Batters – Nossa Voz sobre 
Soluções Tecnológicas – fala sobre 
como a segurança do consumidor 
fornecerá proteção à marca e 
tranquilidade aos consumidores em 
todo o mundo.



o banco de dados de certificação do LR e 
o banco de dados de resultados de testes 
de DNA-NGS da Clear Labs.
 
O DNA1 realiza o teste de DNA-NGS no 
produto efetivamente a ser exportado, 
por lote, antes do embarque, e o DNA não 
mente!

A tradição do LR abrange mais de 250 
anos e você fala que a garantia do 
consumidor está no seu DNA. O que 
você quer dizer com isso?

O LR fornece auditorias independentes há 
258 anos. Ajudamos as empresas a 
gerenciar os riscos associados à 
segurança e autenticidade de alimentos e 
agora ajudaremos os consumidores a 
fazer escolhas seguras e saudáveis através 
da extensão da garantia independente 
aos consumidores.

Estamos aqui para garantir um futuro 
melhor para os nossos clientes, os seus 
clientes, os consumidores e o resto do 
mundo. Os lucros que geramos financiam 
a Fundação Lloyd’s Register, uma 
instituição sem fins lucrativos que apoia a 
educação, a pesquisa e o engajamento 
público em torno de tudo o que fazemos. 
Tudo isso nos ajuda a cumprir o propósito 
que nos motiva todos os dias e isso 
realmente está no nosso DNA!

Você fala sobre como a garantia do 
consumidor ajuda na proteção da 
marca. Como isso acontece?
Como as novas tecnologias facilitam que a 
garantia seja mais acessível e eficaz ao 
consumidor, essa mesma tecnologia pode 
ser empregada para oferecer maior 

Que tipo de informação um consumidor 
pode esperar ver em um código QR?

Quando um produto apresenta a marca 
de garantia DNA1 Assurance, ele também 
carrega um QR Code que os consumidores 
podem escanear e imediatamente 
visualizar o Certificado de Garantia DNA1 
(Certificate of Assurance) do LR para o 
produto, onde há todas as informações 
relativas à marca, nome do produto, 
número ‘SKU’ (Unidade de Manutenção de 
Estoque) e número de lote que passou no 
teste de DNA-NGS para ‘100% de 
autenticidade’ ou ‘Não-OGM’.

Qual é o valor da segurança do 
consumidor? Existem diferentes 
mercados de interesse?

Acreditamos que colocar, literalmente, a 
segurança nas mãos do consumidor no 
momento em que eles fazem escolhas 
importantes sobre o que sua família deve 
comer, é de extrema importância. 
Atualmente, a maioria dos esquemas de 
segurança relacionados a alimentos não é 
voltada para atender às necessidades do 
consumidor, uma vez que a maioria deles 
não têm clareza, objetividade ou 
independência.

Muito se fala no mercado sobre a 
segurança dos produtos. Neste 
contexto, o que torna a solução do LR 
única?

O DNA1 do LR oferece uma combinação 
única de fatores. O certificado digital de 
garantia do consumidor é fornecido via 
QR Code, em tempo real, a partir de duas 
fontes confiáveis e independentes:  
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proteção à marca através de um melhor 
controle em toda a cadeia de 
fornecimento.  As marcas que adotam 
produtos com uma Garantia 
Independente do Consumidor, como o 
DNA1, irão demonstrar uma abordagem 
proativa com relação à segurança do 
consumidor e à proteção da marca.

Como a garantia do consumidor 
funciona nas cadeias de fornecimento?

O DNA1 trabalha nos lotes finais de 
produção, antes do empacotamento e 
lançamento no mercado ou também ao 
longo das próximas etapas na cadeia de 
fornecimento. Portanto, trata-se de uma 
rede de segurança para cada fornecedor 
em toda a cadeia de fornecimento.

Por que uma organização deve escolher 
o LR para conduzir seus programas de 
Consumer Assurance?

O LR é um respeitado fornecedor de 
serviços de garantia independentes em 
praticamente todos os segmentos ao 
redor do mundo e, nos últimos 250 anos, o 
LR assumiu a liderança com abordagens 
inovadoras para garantir a segurança em 
todos os setores. Como mencionei 
anteriormente, estamos aqui para 
garantir um futuro melhor para os nossos 
clientes, os seus clientes, os consumidores 
e o resto do mundo. Os lucros que 
geramos financiam a Fundação Lloyd’s 
Register, uma instituição sem fins 
lucrativos que apoia a educação, a 
pesquisa e o engajamento público em 
torno de tudo o que fazemos. Tudo isso 
nos ajuda a cumprir o propósito que nos 
motiva todos os dias.
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