
Fortaleça a sua cultura de segurança.

A prosperidade agora, como 
sempre, depende das ligações 
humanas. Um mundo, mais do 
que nunca, populoso e 
integrado, continuará a 
enfrentar riscos e surtos de 
segurança alimentar. 

A capacidade de 
resistência das operações 
tornou-se um imperativo 
estratégico.



Ao criar orientações fiáveis e sólidas para a segurança dos seus colaboradores e clientes.

As nossas soluções de Segurança Alimentar

Implementação

Avaliação e Concepção

A Diversey Consulting presta soluções consistentes 
para a segurança alimentar e a protecção da marca.  
 
A Diversey Consulting é a área de negócio de consultoria da Diversey, especializada em serviços de 
segurança  alimentar, gestão de riscos, eficiência operacional, formação profissional e proteção da marca.

Com a nossa ampla experiência, somos capazes de prestar soluções completas desde a concepção 
de um sistema de segurança alimentar sólido, passando pela formação, até à monitorização da 
eficácia do seu sistema de segurança alimentar.

Verifcação

A Diversey Consulting ajuda-o a construir o seu sistema de segurança alimentar, que
 compreende, respeita e facilita os seus procedimentos. Juntos fazemos uma análise 
de processos para elaborar um sistema de segurança alimentar coerente, 
simplificado e actualizado, baseado nas suas necessidades, riscos, actividades e 
produtos.

Com uma auditoria externa à sua operação, controlamos a sua organização para 
assegurar o cumprimento dos valores e procedimentos definidos no seu sistema de 
segurança alimentar. A Diversey Consulting colabora com os retalhistas, operadores 
alimentares e empresas de restauração na realização de um programa de auditoria a 
fornecedores alimentares para avaliar de forma independente o cumprimento ao longo da 
cadeia de abastecimento.

Uma cultura de segurança alimentar
 solidamente implementada tem 
tudo a ver com a atitude das 
pessoas e com o facto de serem 
pró-activas. 
A Diversey Consulting oferece 
formação abrangente através de 
soluções únicas e rentáveis, que 
são concebidas para optimizar a 
consistência nas organizações.
Formação em sala e em 
contexto de trabalho, temos
 um conjunto completo de 
formações de segurança 
alimentar, além disso 
podemos ajudá-lo a definir 
um programa de formação 
totalmente à medida das 
suas necessidades.

As nossas ferramentas de auditoria

Obtenha uma visão clara sobre o estado do seu sistema de segurança 
alimentar com as nossas ferramentas de auditoria.  



A Diversey Consulting fortalece a sua cultura
 de segurança.
Sejam quais forem os seus desafios de 
segurança, conte connosco para aconselhar.

Estes  materiais  são  fornecidos  apenas  para  fins  de  informação  geral  e  não  substituem  a  responsabilidade  de  cada  utilizador  de  avaliar  os  requisitos operacionais, legais e 
outros aplicáveis a cada organização.
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Para mais informações, visite-nos em www.diversey.com ou siga-nos nas redes socias.

O objectivo do Diversey é proteger e cuidar das pessoas pela liderança da higiene, prevenção de infecções e soluções limpeza. 
Fornecemos continuamente tecnologias inovadoras de limpeza e higiene que proporcionam total confiança aos nossos clientes em 
todos os nossos sectores globais. 

Análises laboratoriais com o objetivo de monitorizar 
a higiene e segurança alimentar

Temos uma parceria com laboratório acreditado 
pelo IPAC

Recolhemos  amostras  de  alimentos,  
superfícies,manipuladores de alimentos, água. 

O plano de avaliação e análises a realizar irá ao 
encontro das necessidades de cada organização.

Obtenha uma visão clara sobre o ponto de 
situação do seu sistema de segurança 
alimentar com as nossas ferramentas de 
verificação.

FLEXIBILIDADE E ABORDAGEM À MEDIDA

ESPECIALISTAS NO SECTOR

COBERTURA GLOBAL

ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS MODERNAS

Com a nossa presença significativa em todo o mundo, 
podemos implementar programas globais ou serviços 
locais, conforme necessário. O resultado é uma 
abordagem standard mas localmente personalizada.

A nossa equipa de consultores qualificados são 
especificamente seleccionados e formados de acordo 
com as necessidades específicas de cada projeto. A 
nossa equipa tem formação em segurança alimentar, 
microbiologia e prevenção de infecções.

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

A equipa que lhe for atribuída será seleccionada com 
base no seu conhecimento pessoal e experiência de 
acordo com suas necessidades específicas do seu 
negócio.

Ouvimos os nossos clientes, e trabalhamos com eles 
para desenvolver e entregar programas detalhados e 
eficazes para cumprir os seus objectivos.

Fortalecemos a sua cultura de Segurança Alimentar e 
Gestão  de  Risco  disponibilizando  uma  plataforma 
digital  para  a  gestão  de  dados.  A  nossa  visão  é 
estabelecer  a  simplificação,  com  maior  precisão  e 
menos burocracia. e  continuamente atualizados com 
novos  contributos  legislativos,  recomendações  e 
conhecimentos do mundo científico e das operações 
comerciais.  Ganhe conhecimentos operacionais  com os
 nossos painéis de controlo intuitivos e visão global 
sobre  a  sua  atividade  de  segurança  alimentar, 
incluindo  ações  corretivas  desencadeadas  pelo 
sistema.


