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Da Origem ao Consumidor
O consumidor antes baseava sua compra em
aspectos de variedade, fixação de preços e valor da
marca.
Atualmente avalia as características intrínsecas como
a qualidade dos produtos, valor nutritivo e aspectos
ambientais. Informações adicionais nas embalagens
também são consideradas atributos importantes para
o consumidor.

Missão

Controlar procedimentos, características,
composição, auditoria ou fiscalização,
permitindo o rastreamento de produtos de
quaisquer naturezas, por lote.
Apoiar o processo de decisão de compra dos
consumidores por meio da classificação de
Produtos em três categorias: Segurança,
Responsabilidade Social e Ambiental

Visão

Permitir
a
comunicação,
avaliação
e
classificação de produtos e marcas com seus
consumidores, por meio de uma plataforma
Online.
Servindo como fonte de referência para o apoio
a decisão de compra.
Incentivar a compra direta.
Apoiar os órgãos fiscalizadores.

Objetivos

Para Consumidores
Fornecer a rastreabilidade do produto por meio do lote;
Garantir acesso a segurança alimentar por meio da alta
disponibilidade de informações;
Facilitar a comunicação do consumidor com unidades de
controle e produção;
Garantir a possibilidade do consumidor avaliar o produto
consumido;
Disponibilizar a classificação de produtos por meio de
valores, procedimentos, características, certificações sócio
ambientais e /ou restrições de composição e riscos;
Alertas de perigos e recall de lotes.

Objetivos
Para Unidades

Controle de Qualidade
Controle de Produção
Controle de Inspeção - Privado
- Pública
Consumidora (venda) - Comércio
-Serviço Público
Controle de Logístico

- Transporte Interno
- Transporte Externo

Rastreabilidade de Alimentos
Permitir a comunicação, avaliação e classificação de
produtos e marcas com seus consumidores, por meio
de uma plataforma Online. Controlar procedimentos
operacionais de resoluções, instruções normativas e
leis.
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm

Lei 12.097 – de 24 de novembro de 2009. Dispõe sobre o
conceito e a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva
das carnes de bovinos e de búfalos.
Lei 8.078 – de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências.
Ferramentas de “Recall”

Rastreabilidade de Medicamentos
Permitir a comunicação, avaliação e classificação de
produtos e marcas com seus consumidores, por meio de
uma plataforma Online.
Servindo como fonte de referência para o apoio a decisão
de compra.
Lei 11.903 – de 14 de janeiro de 2009. Dispõe sobre o
rastreamento da produção e do consumo de medicamentos por
meio de tecnologia

Rastreabilidade de Produtos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o
conjunto de princípios, objetivos, instrumentos,
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo
Federal, isoladamente ou em regime de cooperação
com Estados, Distrito Federal, Municípios ou
particulares, com vistas à gestão integrada e ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos.
Lei 12.305 – de 02 de agosto de 2010. Institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e dá outras providências.

Rastreabilidade de Produtos
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e
de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim
como outros produtos cuja embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei

Rastreabilidade de Produtos
ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos
do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas
técnicas;
II - Pilhas e baterias;
III - Pneus;
IV - Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista;
VI - Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

A escravidão na cadeia da moda
Da ONG Repórter Brasil

Fiscalização associa Gregory à exploração de trabalho
escravo
Grupo de Combate ao Trabalho Escravo Urbano liberta 23
trabalhadores de condições análogas à escravidão em
quatro oficinas que produziam roupas da marca Gregory
http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-escravidao-na-cadeia-da-moda

A Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353), sancionada em 13 de maio de
1888, foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil. Foi precedida
pela lei n.º 2.040 (Lei do Ventre Livre), de 28 de setembro de
1871, que libertou todas as crianças nascidas de pais escravos, e
pela lei n.º 3.270 (Lei Saraiva-Cotejipe), de 28 de setembro de
1885, que regulava "a extinção gradual do elemento servil".

Banco de Alimentos
Lei 11.947 – de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro
Direto na Escola aos alunos da educação básica;

Art1 - IV - a participação da comunidade no controle
social, no acompanhamento das ações realizadas pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para
garantir a oferta da alimentação escolar saudável e
adequada;
Art1 - VI - o direito à alimentação escolar, visando a
garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos,
com acesso de forma igualitária, respeitando as
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde
dos alunos que necessitem de atenção específica e
aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.

Controle de Qualidade
no Estoque
A venda de produtos com prazo de
validade vencido fere a lei 8.137/94,
constituindo crime contra a ordem
tributária, econômica e contra o
consumidor.
A pena é uma multa que vai de R$ 416,00
a R$ 6 milhões, dependendo do porte do
estabelecimento, da gravidade do crime e
da vantagem obtida pelo criminoso com a
venda.

Controle de Qualidade
no Estoque
Código de barras que impede venda de
produto vencido.
"Hoje, acontece de gerente ser preso se o
supermercado vender produtos vencidos,
por isso a preocupação do setor",
Conta Eduardo Miguez, gerente comercial
da marca, que fornece balanças para redes
como Pão de Açúcar, Wal-Mart e Angeloni.

Regulamento torna
obrigatórias boas práticas
em lanchonetes e
restaurantes
O primeiro regulamento nacional sobre boas
práticas para serviços de alimentação contribui
para melhorar as condições higiênicas e sanitárias
desses locais.

Regulamento torna
obrigatórias boas práticas
em lanchonetes e
restaurantes
A medida foi editada pela ANVISA. Os
estabelecimentos comerciais têm 180 dias –
contados desde 16 de setembro de 2004 – para
se adequarem ao regulamento, que inclui
exigências como a capacitação de funcionários e a
presença de manuais de boas práticas nos locais.
As multas para os infratores são bem salgadas,
variando de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.

Responsabilidade Gôndola Segura

O crescimento do comércio eletrônico, dos telefones celulares com acesso a internet e a
redes sociais vai consolidar ainda mais o comércio social. Compra e venda de bens e
serviços na web ou ecossistemas digitais passaram a ser influenciado por plataformas de
controle social.

www.gondolasegura.com.br

