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Soluções Descrição

Rotulagem de alimentos e bebidas
Planejar, elaborar e adequar rótulos dos produtos à legislação vigente e/
ou normas regulamentadoras (MAPA, ANVISA e INMETRO) e aos requisitos 
mercadológicos.

Soluções em adequações de layout
Desenvolvimento de layouts de processos produtivos com o objetivo de 
aperfeiçoar a produção e assessorar no dimensionamento e especificação de 
equipamentos e máquinas para automação dos processos.

Consultoria em processo produtivo 
de alimentos

Promove soluções tecnológicas para problemas específicos de produtos e 
processos, visando o aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos 
processos produtivos da empresa.

Consultoria em segurança de 
alimentos - APPCC

Consultoria para implantação e implementação do Sistema de APPCC em 
empresas do segmento alimentício, utilizando a metodologia do PAS - 
Programa de Alimentos Seguros.

Consultoria e projeto arquitetônico Desenvolver projetos arquitetônicos e elaboração de memorial descritivo, 
com o objetivo de atender a legislação sanitária vigente.

Consultoria em segurança de 
alimentos - BPF

Consultoria para implantação e implementação de Boas Práticas de 
Fabricação em empresas do segmento alimentício, utilizando e metodologia 
do PAS - Programa de Alimentos Seguros.

Assessoria para registro de produtos Assessoria para registro e/ou dispensa de registro de produtos alimentícios 
junto à ANVISA.

Implantação de Normas de 
Segurança de Alimentos (NBR ISO 
22000, BRC Food, FSSC 22000, 
Global G.A.P. PAS 220, NBR 15635)

Consultoria para implantação e implementação da NBR ISO22000.

Auditoria em Segurança
de Alimentos 

Realizar auditoria de sistemas de gestão, verificando suas conformidades com 
as normas e legislações vigentes e de programas de qualidade assegurada, 
avaliando os requisitos da qualidade e segurança dos alimentos estabelecidos 
pelo cliente, para seleção e qualificação de fornecedores/distribuidores ou 
para acompanhamento de desempenho.

Desenvolvimento de produtos
Pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos integrados de acordo com 
a necessidade do cliente e as tendências de mercado promovendo soluções 
efetivas para os negócios.

Desenvolvimento de processos
Pesquisa, desenvolvimento e inovação de processos integrados de acordo 
com a necessidade do cliente e as tendências de mercado promovendo 
soluções efetivas para os negócios.

Orientação para implantação da 
Norma Regulamentadora NR 12

Elaboração de laudos técnicos, elaboração de inventário de maquinário, 
realização de análise de riscos e auditoria interna, elaboração de manuais 
de instruções nos requisitos da Norma NR-12, treinamento, capacitação e 
qualificação de funcionários nos critérios estabelecidos pela NR-12 e emissão 
de laudos com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
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