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PARCEIROS GLOBAIS DA FAZENDA ÀS LOJAS DE ALIMENTOS™ 

A GloboFruit é uma Empresa de Serviço Completo para uma grande variedade de produtos frescos e outras 

mercadorias a nível mundial. É sediada em Center City, Philadelphia, PA, operando em Santiago do Chile e em 

Porto de Espanha, na Ilha de Trinidade, nós fornecemos inspeção, representação, expedição, auditoria, 

formação, etiquetagem, rastreabilidade da produção, engenharia, logística de cadeias de distribuição, e serviços 

de consultoria relacionados. Abrangemos um raio de 50 milhas incluindo os principais portos da área tri-estadual 

(Pennsylvania, New Jersey, Delaware, e todos os armazéns dentro dessas áreas). Os serviços em outros Portos 

e localizações estão disponíveis como parte dos nossos “Serviços Especiais ou de Consultoria”.   

Somos fornecedores excepcionalmente qualificados de informação imparcial e serviços relacionados, baseados 

nas normas e regulamentos da indústria atual. Não somos importadores, intermediários ou compradores, e não 

participamos no processo de compra ou venda de qualquer produto. Nós fornecemos informação e serviços que 

podem influenciar a decisão de comprar produtos específicos e fazendo-o com o máximo cuidado e aderência às 

boas e melhores práticas da atualidade. O nosso objectivo é simples, nós fornecemos aos nossos clientes a 

informação mais exacta possível, permitindo-lhes fazer uma compra instruída e vendendo decisões.    

O.K. O SEU PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO ™ 

 

A Empresa 

Inspeção 
Pré-

Carregamento

Inspeção à 
Chegada

Supervisão 
dos 

Carregamentos

Re-
Inspeção

Inspeções 
Finais/

Aleatórias

Auditoria  do 
Pomar/Fazenda

Ações 
Corretivas/ 
Preventivas 

(sigla em inglês: 
CAPA)



  
  
  

 W W W . G L O B O F R U I T . C O M  
 

 

 
Philadelphia, PA +1 (215) 240 - OKYS (6597) • www.globofruit.com • Santiago, Chile + 56 (2) 938 - 2492 

 

REPRESENTAÇÃO |  INSPEÇÕES |  CONSULTORIA |  AUDITORIAS |  FORMAÇÃO 
 

 

 
 

Gerida pelo perito global Dr. Hernandez, a equipa opera à mais de  75 anos nos sectores regulamentados 

(alimentos, produtos químicos, biológicos e aparelhos), trabalhando para agências privadas e governamentais, 

através de ações de interação direta, negociação e representação em nome dos nossos clientes, com as 

seguintes entidades Americanas: U.S. Food and Drug Administration (FDA), U.S. Department of Agriculture 

(USDA), Ministries of Health (MoH), Ministries of Agriculture (MoA), e outras autoridades em todo o mundo. 

 O processo O.K.Y.S ™ representa uma modalidade original 

 Nicho de Mercado: Produtos frescos à chegada a Philadelphia, Holt e Wilmington 

 Fundada em 2010; Equipa de gestão excepcional ~12 

 Tecnologia própria que acelera rapidamente o “tempo de entrega” (“time-to-market”)™ 

 Conhecimento Dominante; +75 anos em setores regulamentados 

 Experiência em normas e diretrizes internacionais 

 Sistemas estabelecidos e validados com procedimentos operacionais normalizados (SOPs-

standard operating procedures) no local 

 
 

Porquê a GloboFruit? 
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Nossos peritos profissionais, experientes, altamente qualificados e com formação na área de qualidade, podem 

estar presentes no local para assegurar  que nossos clientes recebem o produto da mais alta qualidade, ou para 

verificar que os factos encontrados são “verdadeiros e precisos”. Nós acreditamos que, promovendo um serviço 

preciso, honesto, confiável e imparcial aos nossos clientes, a um custo acessível, estamos lhe dando qualquer 

possível vantagem no ato de tomar decisões críticas de distribuição, planejamento, compra ou venda. 

Somos uma espécie de apoiantes dos nossos clientes com um conhecimento especializado da normalização de 

tamanho, tolerâncias e defeitos comuns em mais de 40 diferentes tipos de frutas e legumes. Temos um 

conhecimento profundo das diretrizes de uma boa entrega e das Práticas estabelecidas pela USDA/AMS/PACA 

para interpretar as tolerâncias máximas permitidas para as várias frutas e legumes transportados para 

localizações que estão a cinco (5) ou mais dias de distância do local de envio. Apesar de os números poderem 

dar  uma orientação em relação ao facto de o contrato F.O.B. ter ou não sido violado, muitos fatores entram em 

consideração ao determinar se um carregamento de mercadoria está de acordo com os termos de um 

determinado contrato ou não.  

A nossa perícia é inestimável porque nós protegemos o fruto do seu trabalho desde a fazenda até às lojas de 

alimentos, de forma a poder maximizar os seus lucros e se focar  no coração do seu negócio de produzir fruta 

fresca de qualidade. Nos considere os seu parceiro global e nos deixe representar os seus interesses. 

 

 
 

Nossos consultores são dinâmicamente treinados  e experenciados para fornecer serviços de acordo com as 
diferentes necessidades dos nossos clientes. 

1. Part-time: Nosso Cliente nos fornece informação acerca do produto/remessa a ser inspecionado; nós 
revemos as premissas, realizamos a inspeção e criamos um abrangente relatório com imagens.   

2. Full-Time/Dedicado: Nossos consultores excepcionalmente qualificados trabalham lado a lado com 
os clientes, onde quer que os serviços sejam necessários (colheita, linha de embalagem, 
destino/origem, armazenagem, etc.). Para otimizar e aumentar a sua produtividade, nós lhe 
fornecemos a informação e os serviços necessários para suportar a sua operação. 

3. Serviços especiais: Oferecemos estes serviços nos casos  em que os clientes têm problemas 
específicos que requerem um aconselhamento ou assistência especial, tais como: rejeição frequente 
dos receptores, atrasos ou deficiências originados durante o transporte do produto, etc. Nós 
entregamos ações corretivas, formação e soluções.   

4. Verificação e controle da Cadeia de Frio: Para este serviço especializado, nós temos “temp tales” 
que são recuperadas pelos nossos inspectores, e lidas para obter um exemplo passo-a-passo da 
temperatura à qual os produtos têm sido expostos e que cobre a origem, o transporte e o destino. 

Representação 

Inspeções 
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Nossos consultores especializados são experientes em inspeções de carga, amostragem, testes e certificação 

de peso e qualidade. Nossos Serviços Especiais foram projetados para acelerar o “tempo de entrega” (em inglês: 

“time to market”) e maximizar os lucros, podendo ser rapidamente personalizados e implantados no Terminal 

Tioga Marine, Terminal Holt Marine, Porto de Wilmington e outros. Nossa consultoria e serviços especiais são 

oferecidos em todo o mundo, em estrito acordo com as normas e diretrizes internacionais incluindo: 

 ISSO - Organização Internacional da Estandardização (International Organization for 
Standardization)  

 GlobalG.A.P. - Boas Práticas Agrícolas (Good Agricultural Practices)  

 SQF  - Programa de Qualidade e Segurança Alimentar (Safe Quality Food Program)  

 IFS - Estandardização Alimentar Internacional (International Food Standard)  

 FSCS - Sistema Certificado de Segurança Alimentar (Food Safety Certification System)  

 GOST - Conselho Euro-Asiático para a Estandardização, Metrologia e Certificação (Euro-Asian 
Council for Standardization, Metrology and Certification)  

 TQSA - Auditoria da Qualidade Total de Sistemas (Total Quality Systems Audit) 

 USDA - Departamento de Agricultura dos EUA (US Department of Agriculture)  

 PACA - Decreto dos Produtos Agrícolas Perecíveis (USDA/ AMS - Perishable Agricultural 
Commodities Act)  

 FDA - Administração de Alimentos e Fármacos (Food and Drug Administration)  

 FOSFA - Federação das Associações de Óleos, Sementes e Gorduras (Federation of Oils, 
Seeds and Fats Associations)  

 GAFTA -  Associação de Comércio de Cereais e Ração (Grain and Feed Trade Association)  

 AOCS – Sociedade Americana dos Quimicos de Óleo (American Oil Chemists’ Society) 

 

  

 

Temos o compromisso da implementação da Boa Prática Alimentar (GAP), Boa prática de Fabricação (GMP) e 

Boa Prática de Logística (GLP) na produção, embalagem e manuseamento.  Trabalhamos com nossos clientes 

para avaliar e recomendar boas práticas de forma a minimizar as perdas e acelerar o tempo de entrega, 

maximizando assim, os lucros. Aconselhamos em questões que podem garantir uma completa rastreabilidade da 

fazenda até à loja de alimentos e suportar todos os aspectos  da diligência que é devida  à segurança alimentar e 

aos requerimentos regulamentares relevantes. Nossos consultores têm conhecimentos para criar sistemas que 

irão melhorar a transparência no que diz respeito ao seguinte: 

Logística 

      Consultoría 
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 Práticas que reflectem o uso do melhor conhecimento científico na produção, controle de pestes, 

rega, fertilização e preparação do solo com uma atenção especial para com a Segurança 

Ambiental e a Segurança Alimentar ao longo do processo de produção.   

 Assuntos de Saúde e Segurança do trabalhador e tratamento justo dos trabalhadores da 

fazenda.   

 Demanda de fruta proveniente de estações de  embalagem que tenham um nível de higiene 

mensurável e se comprometem com um processo  de melhoria contínua da qualidade do 

produto, sua conformidade, legalidade e segurança.  

 Implementação e manutenção de práticas logísticas que não comprometem a qualidade do 

produto  nem a sua rastreabilidade desde a fazenda até à  loja. 

  

  
 
Providenciamos formação na área da inspeção de produtos frescos, liderada por um instrutor no local de 

trabalho, a empresas de todo o mundo. Com mais de 75 de experiência regulamentar combinada, treinaremos os 

seu empregados de acordo com as práticas de inspeção mais atuais e as diretrizes de avaliação de defeitos 

mais actualizadas e as Boas Práticas correntes – Boa Prática Agrícola (GAP), Boa Prática de Fabricação (GMP) 

e Boa Prática de Logística (GLP) na produção, embalagem e manuseamento de toda a produção.     

Formação Personalizada: Treine seus empregados para inspecionar produtos frescos. Nós criamos um 

curriculum personalizado baseado nas necessidades do seu negócio e projetado para o seu pessoal. Viajamos 

até seu local de negócio e ensinamos seu pessoal, reduzindo assim os custos de formação.   

Contacte nossos peritos para que recebam uma turma em formação numa localização à sua escolha. Trabalhe 

connosco a preços garantidos assegurando que o conhecimento dos seus empregados está actualizado.   

TÓPICOS: Métodos de Amostragem Adequados | Métodos de Comercialização Adequados | Graus E.U.A ou 

Especificações de Empresas ou Tolerâncias | Revisões específicas de Mercadoria e Instruções | Identificação de 

Defeitos| Diretrizes para Avaliação de Defeitos | Calculando Percentagens| Uso Adequado do Equipamento de 

Inspeção | Formação SOP | Ações Correctivas/Preventivas. 

         Formação 

Logística 


