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Como especialistas dedicados no
setor, nós trabalhamos ao longo de
toda a cadeia de suprimentos,
formando relacionamentos de
trabalho colaborativos e duradouros
com fazendas, pesqueiros, fabricantes
de alimentos, restaurantes, hotéis e
varejistas ao redor do mundo.

Nós fornecemos soluções de ponta a
ponta, desde treinamento, certificação
e auditoria de terceira parte
independente até serviços de
consultoria e programas de auditoria
personalizados usando inovações
tecnológicas para proporcionar a você
garantia em tempo real. 

 Seja você um fabricante com um único site e com uma cadeia de suprimentos 
complexa, um negócio regional multi-site ou uma organização global com 
instalações em muitos países, nós podemos ajudá-lo a:

•  Proteger sua marca e reputação

•  Aumentar a transparência e a visibilidade da sua cadeia de suprimentos

•  Atender às expectativas dos consumidores e varejistas

•  Consolidar o processo em várias auditorias

•  Verificar suas credenciais éticas e sustentáveis

• Criar relatórios em tempo real com recursos de informações 
 gerenciais superiores

•  Fornecer treinamento adicional à sua mão de obra, a fim de construir 
 os melhores conhecimentos e recursos da área

Como podemos ajudá-lo?
O LRQA é um fornecedor líder global de serviços de 
risco e conformidade para mais de 40 mil negócios 
de alimentos, bebidas e hotelaria.

Nossa equipe de especialistas trabalha
em parceria com os seus profissionais
de qualidade, conformidade e risco
para garantir que você receba o serviço
exato de que o seu negócio precisa hoje
e futuramente. Nosso modelo de
negócio permite que nos adaptemos a
você, conforme seu negócio evolui e
muda ao longo do tempo. Os clientes
nos dizem que isso, somado ao
conhecimento técnico, é o que nos
destaca de nossos concorrentes.
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Por que trabalhar com o LRQA?
Nós trabalhamos com os maiores negócios do setor

Serviços totalmente
personalizados
para atender a
necessidades
específicas

Duração média de 
relacionamento com 
o cliente 
18 anos

1º esquema
de alimentos
acreditado pelo
UKAS desenvolvido
por nós

Equipe focada em 
alimentos, contratada 
para atender as
expectativas dos
nossos clientes

Mais de 1000  
fornecedores
gerenciados por
nossos especialistas

de frutos do mar
certificados, mais do
que qualquer outro

2 milhões
de refeições protegidas 
por nossa tecnologia 
todas as semanas

Maior fornecedor
de inspeções de
pesca sustentável
do mundo

Especialistas
nos setores de
carne vermelha
e laticínios

Parceiros 
confiáveis
para agricultores, 
pesqueiros e marcas globais

Alcance global
com respaldo em
conhecimento
local

Nossos especialistas
são pioneiros em
normas inovadoras
do setor

Mais de 50 organismos
de acreditação 
reconhecem o LRQA ao redor do mundo

Mais de 500
especialistas em
alimentos

Más de 250 años
de história do Grupo LRQA11

£ 44 milhões 
doados para a 
Lloyd’s Register Foundation
em 2016/2017

Más de 
30 años 
de experiência em 
alimentos e bebidas

1º sistema de
auditoria baseado
em tablet usado
por nossas equipes

Mais de 100 espécies
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Recursos para a cadeia de
fornecimento de ponta a ponta
Agricultura e pecuária 

Apoiamos os agricultores em todo
o mundo por meio de nossos
serviços de asseguramento
agrícola, sustentabilidade, ética e
consultoria.

Pesquerías y acuicultura 

Somos os maiores fornecedores
de inspeções de pesca sustentável
do mundo. Nós ajudamos a criar a
primeira norma de certificação de
aquicultura e, desde então,
trabalhamos com polos de
piscicultura ao redor do mundo no
programa de auditoria de garantia
personalizada e certificação de
esquemas.

Produção, processamento 
e embalagem

Uma ampla variedade de normas
GFSI junto a auditorias de
fornecedores e soluções de
tecnologia: nossas equipes de
processamento podem entregar o
serviço exato de que você precisa.

Logística

Redes de distribuição e cadeias de
suprimentos globais cada vez mais
complexas exigem maior transparência 
e visibilidade e nossos especialistas 
podem ajudar nisso.

Varejo

Sejam soluções de segurança de
alimentos realizadas in company ou
serviços de rastreabilidade da
cadeia de suprimentos, nós
trabalhamos com varejistas para
proteger seus clientes e a reputação
da marca.

Catering e hospitalidade

Ajudamos a desenvolver e proteger
algumas das marcas de hospitalidade 
líderes no mercado por meio de nossa 
oferta de conformidade e segurança,
incluindo o desenvolvimento de 
programas de garantia personalizados 
para empresas individuais.
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Programas de garantia
personalizada

Fornecemos programas sob medida
com serviço completo para lidar
com problemas de gestão de risco e
conformidade nos negócios, com o
objetivo fundamental de proteger
marcas e reputação. Esse serviço
inclui consultoria e aconselhamento,
além de resolução e gestão de
problemas.

Certificação e inspeções

Nossos auditores de terceira parte
independentes são renomados e
respeitados em todo o mundo.
Especialistas em suas áreas e em seu
setor, os auditores podem ajudá-lo a
verificar as normas nas quais você
opera, sejam elas esquemas da
indústria ou suas próprias.

Treinamento e eLearning

Nossas academias de eLearning,
módulos e cursos personalizados
são desenvolvidos por nossos
especialistas para ajudar seus
colaboradores a aprender e
desenvolver processos de boas
práticas e formas de trabalhar.
Cursos específicos do setor podem
ser desenvolvidos e entregues
conforme for conveniente para você.  

Soluções de dados
e tecnologia

Você pode utilizar relatórios e
monitoramento de garantia em
tempo real por meio de nossas
soluções de tecnologia, permitindo
que você visualize o status de
conformidade em toda a sua
instalação a qualquer momento, em
qualquer lugar. 

Fornecendo soluções sob medida à 
nossa base de clientes global

Nossos sistemas também garantem 
que você seja alertado imediatamente 
sobre qualquer comprometimento 
de seus processos para ajudá-lo a 
gerenciar riscos com mais eficiência.

Conformidade e aprovação 
de fornecedor

Usando nossas ferramentas de
gerenciamento online e nossos
programas de auditoria de
fornecedor testados, podemos
oferecer transparência em toda a
sua cadeia de fornecimento, o que
tem sido exigido por um número
cada vez maior de clientes.
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No confíe solo en lo que le decimos...

A abordagem pragmática, flexível, profissional e rigorosa do LRQA 
ajuda a reduzir riscos e melhorar o desempenho de forma contínua 
e eficiente.
Hershey’s

O LRQA entregou uma grande auditoria com excelente abordagem 
que foi recebida positivamente em todas as áreas.
Waitrose

Observando nossos sistemas de gestão e segurança de alimentos, vemos 
que não estamos nisso apenas pelo certificado. O objetivo da Cargill é 
focar no desenvolvimento de nossos sistemas de gestão. O certificado é 
a primeira etapa e um requisito para fazer negócio com nossos clientes. 
O Business Assurance do LRQA ajuda a Cargill a perceber, por meio 
de uma terceira parte, quão eficiente nós somos no atendimento aos 
requisitos do cliente, quão robustos são os nossos sistemas e como 
estamos cumprindo o nosso compromisso com o cliente.
Cargill

O profundo conhecimento histórico, a abordagem profissional e 
rigorosa, a busca incessante pela qualidade máxima, as normas 
profissionais líderes no setor, a cultura corporativa e a filosofia de 
negócios vívidas do LRQA s são muito consistentes

Eles fornecem um excelente serviço orientado ao cliente, que é 
respeitado com profissionalismo e dedicação.
Bright Dairy Group



LRQA – especialistas no setor de alimentos  | 7

Normas líderes da indústria
Fornecemos auditoria e avaliação para as normas mais respeitadas 
disponíveis na indústria

®

Certi f icat ion Mark

®

PRODUCTOS MARINOS
SUSTENTABLES
CERTIFICADOS
MSC
www.msc.org

TM

GLOBALG.A.P.

TM
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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/

