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HACCP 

Identifique seus perigos e riscos de 
segurança de alimentos antes que ocorram 
com certificação e treinamento de nossos 
especialistas em HACCP.

Nossa Especialidade.
Sua Garantia.
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O HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) é um método 
operacional estruturado baseado em risco internacionalmente reconhecido, 
que ajuda as organizações da indústria de alimentos e bebidas a identificar 
riscos de segurança de alimentos, prevenir os perigos de segurança de 
alimentos e cumprir a conformidade legal.

Requisito regulatório

Obrigatória em muitos países, inclusive nos EUA 
e na UE, o HACCP foi desenvolvido para o setor 
alimentício pela Comissão do Codex Alimentarius, 
estabelecida conjuntamente pela Organização 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Aplicabilidade

A certificação HACCP se aplica à 
indústria alimentícia desde o cultivo, a colheita, 
o processamento, a fabricação, a distribuição e 
a comercialização até a preparação do alimento 
para o consumo.  

Projeto

O HACCP é baseado em sete princípios 
e inclui uma abordagem tanto corretiva quanto 
preventiva à segurança de alimentos.

Flexibilidade

As organizações que usam o HACCP têm a 
flexibilidade de progredir facilmente para a ISO 
22000:2018 ou a FSSC 22000, pois os princípios do 
HACCP são a base de ambas.
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A análise identifica 
os perigos em 
potencial que 
precisam ser 
controlados para 
evitar qualquer 
risco para o 
consumidor

Aplicando o HACCP, é 
possível assegurar que 
quaisquer objetivos 
definidos pelo CODEX 
ou por autoridades 
regulatórias estejam 
sendo atendidos por 
sua organização

Preventiva
Corretiva

Por que HACCP?
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Seja você um fabricante com um único site com uma cadeia de 
fornecimento complexa, um negócio regional multi-site ou uma 
organização global com instalações em muitos países, nossos 
serviços de gap analysis, certificação e treinamento para 
HACCP podem ajudá-lo a: 

Nossa equipe de especialistas em HACCP 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.

Como iniciar

Nosso modelo de negócio permite 
que nos adaptemos junto a você, 
conforme seu negócio evolui e muda 
ao longo do tempo.

Participe
•  Fale conosco: 
 como especialistas 

em HACCP, podemos 
orientá-lo sobre o 
que precisa fazer 
para atingir suas 
metas

Pesquise
•  Inicie 

entendendo os 
princípios mais 
importantes

 do HACCP
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Planeje
•  Comece formalizando um plano e um 

processo e assegure que suas equipes de 
liderança estejam envolvidas desde o início

•  Identifique quaisquer requisitos de 
treinamento que possa ter
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• Proteger sua marca 
 e reputação 

• Demonstrar seu 
compromisso com a 

 segurança de alimentos

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

• Acessar novos mercados em 
que a certificação HACCP 
é um pré-requisito para 
comercializar

• Consolidar o processo em 
torno de várias auditorias, 
economizando assim tempo 

 e dinheiro

• Atender às expectativas dos 
consumidores e dos varejistas 

• Verificar suas credenciais 
éticas e sustentáveis 

• Aprimorar sua própria 
mão de obra para criar 
os melhores recursos 
e conhecimentos da 
categoria a partir de nosso 
conjunto de soluções de 
treinamento em HACCP

Benefícios

Os clientes nos dizem que isso, 
somado ao conhecimento técnico, 
é o que nos destaca de nossos 
concorrentes.



Como podemos ajudá-lo

Nós trabalhamos com os maiores negócios do setor

Serviços totalmente 
personalizados para 
atender a necessida-
des específicas

Duração média de 
relacionamento com o 
cliente 18 anos

1º esquema 
de alimentos acre-
ditado pelo UKAS 
desenvolvido por nós

Equipe focada em 
alimentos, contratada 
para fazer acontecer 
para nossos clientes

Mais de 1000  
fornecedores geren-
ciados por nossos 
especialistas 

Mais de 100 
espécies de 
frutos do mar certifi-
cados, mais do que 
qualquer outro

Especialistas 
nos setores de 
carne vermelha e 
laticínios

Alcance global 
com respaldo em 
conhecimento local

Nossos 
especialistas são 
pioneiros em 
normas inovadoras 
do setor

Mais de 500
especialistas em 
alimentos

2 milhões de 
refeições protegidas 
por nossa tecnologia 
semanalmente

Maior fornecedor 
de inspeções de 
pesca sustentável 
do mundo

Parceiros 
confiáveis  
para agricultores, 
pesqueiros e marcas globais

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

Mais de 250 anos
de história do 
Grupo Lloyd's Register
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Mais de 30 
anos de experi-
ência em alimen-
tos e bebidas

£ 64,2 milhões 
doados à LR 
Foundation nos 
últimos três anos

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

Sobre os Serviços de Alimentos do 
Lloyd's Register

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

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

Somos um fornecedor líder global de serviços de conformidade e risco 
para mais de 40 mil empresas de alimentos, bebidas e hospitalidade.

Lloyd's Register é um nome comercial do Lloyd's 
Register Group Limited e suas subsidiárias. Para detalhes 
adicionais, acesse www.lr.org/entities © Lloyd's Register 
Group Limited 2019.

Tomamos cuidado para garantir que todas as informações 
fornecidas sejam precisas e atualizadas. No entanto, o 
Lloyd's Register não se responsabiliza por imprecisões ou 
alterações nas informações. 
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