
Nos dias de hoje, como sempre, a prosperidade depende das conexões humanas. Um mundo mais 
populoso e integrado do que nunca continuará a enfrentar surtos e riscos à segurança dos alimentos.
A construção de resiliência nas operações tornou-se um imperativo estratégico.

Potencialize sua cultura de segurança



A Diversey Consulting é o grupo independente de serviços da Diversey, especializado em soluções para segurança dos 
alimentos, gerenciamento de risco, eficiência operacional, gerenciamento de conformidade e proteção de marcas.
Ao criar diretrizes confiáveis e sólidas, ajudamos você a desenvolver um sistema completo: sua peça fundamental para a 
segurança de seus clientes e funcionários.

Graças à nossa ampla experiência, somos capazes de fornecer soluções abrangentes desde a construção de uma 
infraestrutura robusta de segurança dos alimentos, por meio de treinamento, até o monitoramento da eficácia de seu 
programa de segurança de alimentos.

A Diversey Consulting oferece soluções completas para 
segurança dos alimentos e proteção de marcas.

Nossas Soluções de Segurança de Alimentos

Nós somos seus arquitetos de segurança de alimentos. A Diversey Consulting o ajuda a construir um sistema de 
segurança de alimentos, que compreende, respeita e facilita seus processos. Juntos, discutimos um programa de 
segurança de alimentos coerente, simplificado e atualizado com base em suas necessidades, riscos, atividades e 
produtos.

Uma cultura de segurança de alimentos bem incorporada tem tudo a ver com a atitude das pessoas e com a sua 
proatividade.
A Diversey Consulting oferece treinamentos abrangentes através de soluções exclusivas e econômicas de e-learning, que 
são desenvolvidos para otimizar a consistência em todas as organizações globais.
Desde treinamentos presenciais até um conjunto completo de treinamentos de segurança de alimentos e módulos de 
e-learning, ajudamos você a criar seus próprios heróis de segurança de alimentos com nosso programa de treinamento 
totalmente personalizado às suas necessidades.

Avaliação e Projeto

Implementação

Oferecemos soluções de treinamento on-line 
abrangentes e econômicas para uma era global.

Verificação 
Nossas ferramentas de auditoria

Com uma auditoria externa à sua operação, monitoramos sua rede para assegurar 
o cumprimento dos valores e processos definidos em seu código de conduta. 
A Diversey Consulting ajuda varejistas, operadores de alimentos e empresas 
de serviços de alimentação a conduzir um programa de auditoria de 
fornecedores de alimentos para avaliar de forma independente a 
conformidade em toda a cadeia de fornecimento 

Obtenha uma visão clara sobre o status de seu 
sistema de segurança de alimentos com nossas 
ferramentas de auditoria.



Análises laboratoriais para ajudá-lo a 
monitorar seus alimentos e higiene

Coletamos amostras de alimentos, água e superfícies 
e podemos analisar a maioria dos parâmetros 
microbiológicos e químicos em conjunto com laboratórios 
credenciados e independentes.

Graças a uma rede global de cooperação com laboratórios de análises 
de alimentos credenciados pela ISO 17025, conduzimos seu programa 
completo de análises: alimentos, água e superfícies para análises microbiológicas 
de alimentos, análises nutricionais e análises químicas

Reduza os riscos de temperatura com um sistema sem fio.
O controle de temperatura não é apenas uma obrigação regulatória, mas um pilar fundamental de qualquer sistema de 
gestão de segurança de alimentos.
Para garantir o registro e monitoramento contínuo em tempo real das temperaturas, a Diversey Consulting oferece um 
sistema online e sem fio.
Com monitoramento de temperatura em tempo real e registrados 24 horas por dia, 7 dias por semana, através 
de sondas sem fio fáceis de instalar em todos os locais críticos, você terá relatórios pré-elaborados e notificações 
automáticas de desvio.

Obtenha uma visão clara sobre o status de seu sistema de 
segurança de alimentos com nossas ferramentas de verificação.

Na Diversey Consulting, tudo o que fazemos sustenta a crença de que podemos ajudar a proteger vidas, e nossas 
recomendações ajudam a manter operações eficientes, mas seguras.
Nessa perspectiva, nossa equipe de especialistas desenvolveu um programa de apoio às operações Covid-19 com o 
objetivo de proteger os colaboradores e os clientes, limitando as possibilidades de propagação de uma infecção

Apoio Operacional Covid-19

Desde o recebimento de mercadorias e manipulação de alimentos para o buffet, serviço de mesa, máquinas de venda 
automática, área para crianças até procedimentos de lavanderia, área fitness e spa. Reunimos todas as medidas 
preventivas em um único guia focado na melhoria da segurança dos alimentos, diretrizes de limpeza que abordam 
superfícies frequentemente tocadas, distanciamento social, higiene das mãos e experiência do cliente sem contato, 
uso de equipamento de proteção pessoal, triagem de funcionários e outras áreas de risco. Nós o apoiamos no 
desenvolvimento dos processos de avaliação de risco e o ajudamos a criar seu manual personalizado COVID-19 para 
guiá-lo em relação aos riscos e medidas preventivas.

A prevenção da COVID-19 é realizada através de comportamentos seguros e orientações criadas a partir do 
conhecimento para colaboradores e clientes. Descubra nossas ferramentas de treinamento on-line e webinars para 
fornecer aos membros de sua equipe as informações necessárias para operar com segurança em seu ambiente. Após a 
conclusão do curso, é fornecido um certificado de treinamento para os colaboradores que são aprovados no exame do 
curso.

Criamos seu protocolo COVID-19

Treinamos suas equipes

Monitoramos a conformidade

Através de auditorias regulares, validamos a eficácia de seu programa especial COVID-19. A Diversey Consulting o 
apoiará presencialmente para fornecer orientação pessoal, coaching, auditoria e suporte a ações corretivas.
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A comunicação eficaz dos padrões de segurança de sua empresa nunca foi tão crítica.
Como um player global na área da gestão de riscos, a Diversey Consulting lançou os selos (Shields) Covid-19 e o Food 
Safety.
Os Shields da Diversey Consulting comunicam efetivamente a seus clientes que a Diversey Consulting 
fornece as auditorias de segurança necessárias para que você mantenha o mais alto nível de 
prevenção de COVID-19 e de segurança de alimentos para manter seus funcionários e clientes os 
mais protegidos possível. As organizações e locais individuais autorizados pela Diversey Consulting 
exibem o selo Covid-19 ou o selo de segurança de alimentos quando atendem aos requisitos.
Demonstre seus esforços de segurança com os selos da Diversey Consulting.

Os selos (Shields) da Diversey Consulting: um sinal de confiança

COVID-19 SAFETY
PROGRAM
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COBERTURA GLOBAL
Com nossa presença significativa em todo o mundo, 
podemos implementar programas globais ou serviços 
locais conforme a necessidade. O resultado é uma 
abordagem padronizada, porém personalizada 
localmente. 

PERÍCIA TÉCNICA
Nossa equipe de consultores e auditores altamente 
qualificados é especificamente selecionada e treinada 
de acordo com as necessidades específicas de seu 
projeto. Nossa rede mundial de especialistas exclusivos 
tem uma sólida formação em segurança alimentar, 
microbiologia e prevenção de infecções.

EXPERIÊNCIA NO SETOR
A equipe designada a você será selecionada com 
base em seu conhecimento pessoal e experiência em 
suasnecessidades comerciais específicas.

ABORDAGEM FLEXÍVEL, FEITA SOB MEDIDA
Ouvimos nossos clientes e trabalhamos com eles 
para desenvolver e entregar programas detalhados e 
eficazes para atingir seus objetivos.

ABRAÇAMOS A TECNOLOGIA MODERNA
Fortalecemos sua cultura de saúde e segurança 
de alimentos , fornecendo-lhe os últimos avanços 
tecnológicos para o gerenciamento de dados. 
Nossa visão é estabelecer simplificação. Mais 
precisão e menos burocracia. Obtenha informações 
operacionais com nossos dashboards intuitivos e 
visão abrangente sobre suas ações em segurança de 
alimentos, incluindo ações corretivas acionadas pelo 
sistema.

Diversey Consulting fortalece sua cultura de segurança.
Sejam quais forem seus desafios de segurança, conte 
conosco e com nossos conselhos.

O objetivo da Diversey é proteger e cuidar das pessoas através de soluções líderes em higiene, prevenção de infecções e limpeza. 
Fornecemos constantemente tecnologias revolucionárias de limpeza e higiene que proporcionam total confiança a nossos 
clientes em todos os nossos setores globais. A Diversey está sediada em Fort Mill, S.C., EUA. 
Para mais informações, visite www.diversey.com ou siga-nos nas redes sociais.


