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IFS – INTERNATIONAL FOOD STANDARD
Uma exigência do retalho alimentar alemão e francês para fornecedores
de qualquer parte do mundo

A segurança alimentar continua a ser uma
preocupação mundial. Associações de comércio de alimentos da Alemanha e de França,
com o apoio de outros retalhistas internacionais, desenvolveram o referencial normativo International Food Standard (IFS).
A criação deste referencial teve por objectivo
concentrar as diversas exigências dos retalhistas num padrão único.
Os benefícios do referencial IFS incluem uma
maior transparência ao longo da cadeia alimentar e uma redução do número de auditorias a clientes, resultando numa economia
de custos para o sector. A certificação segundo o IFS por uma terceira parte independente, como o Bureau Veritas Certification,
ajuda os fornecedores junto das cadeias
de retalho a demonstrarem que a segurança
alimentar dos seus produtos, assim como
a qualidade e as obrigações legais são respeitadas.

Destinatários
O IFS é particularmente adequado a uma
organização que, independentemente da sua
dimensão, sector ou localização, seja fornecedor de retalhistas alemães ou franceses
de produtos alimentares de marca. À medida que a indústria alimentar e estes retalhistas ganham penetração internacional, a
norma torna-se aplicável aos fornecedores
de todo o mundo.

Requisitos
O IFS está dividido em cinco capítulos:
, Responsabilidade da gestão de topo
, Sistema de gestão da qualidade
, Gestão de recursos
, Processo de produção
, Medida, análise e melhorias
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A estrutura do IFS corresponde à norma ISO
9001, mas com um foco na segurança alimentar, HACCP, higiene, processo de fabricação e
na envolvente à actividade da organização.

q O processo de certificação apoia a melhoria contínua através de uma vigilância
constante e das respectivas acções correctivas.

Benefícios da certificação

IFS Standard Logística

q Demonstra um compromisso de fornecer
um produto seguro e de qualidade;
q Ajuda a garantir que se está a cumprir as
obrigações legais e regulamentares;
q Aumenta a capacidade de fornecimento a
retalhistas pela garantia que a certificação proporciona internacionalmente;
q Suporta a segurança nos produtos, minimizando os riscos e o número de reclamações;
q É reconhecido pela Global Food Safety
Initiative, uma task-force que lidera as
cadeias globais de retalhistas alimentares, o que reforça ainda mais a sua reputação;
q A certificação IFS pode reduzir os custos
nas auditorias internas e externas, utilizando um padrão uniforme;
q A certificação IFS pode aumentar a reputação da empresa, marca e imagem;

Em Agosto de 2006, o IFS padrão de logística foi desenvolvido para ajudar a fechar a
lacuna entre a produção e o comércio, para
assegurar a transparência em toda a cadeia
de fornecimento. Esta norma é aplicável
a todos os prestadores de serviços logísticos que trabalham junto com os retalhistas,
englobando todos os tipos de transporte –
rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo ou
qualquer outro tipo de transporte de temperatura e ambiente controlados.
Desta forma, os fornecedores deste importante sector, o sector retalhista alimentar,
têm uma norma que poderá torná-los mais
competitivos e confiáveis.
A certificação, desde que realizada por parte
de uma entidade acreditada para o efeito,
dá garantias de consistência nas auditorias
IFS, independentemente do ponto do globo
em que estas são realizadas. A acreditação
é também uma garantia que o organismo de
certificação tem auditores com competências definidas pelo IFS em termos de experiência de auditoria, conhecimento efectivo
dos princípios HACCP, qualificação em gestão
da qualidade e, ainda, que realizaram um
exame oral e escrito exigente com aproveitamento.
Estas são algumas das razões que tornam o
International Food Standard um referencial
incontornável, fazendo dos organismos acreditados para auditorias IFS os parceiros obrigatórios para as empresas atingirem novos
patamares de desempenho.

