A empresa global de segurança de alimentos NSF International e a Euro Consultants Group
unem forças
A fusão fortalece os serviços de segurança de alimentos de ambas as organizações no mercado EMEA
ANN ARBOR, Michigan, EUA e Wavre, Bélgica - A NSF International, uma organização global com mais de 70 anos de experiência em
auditoria de segurança de alimentos, treinamento e consultoria, concluiu a aquisição da Euro Consultants Group (ECG), uma
empresa líder em serviços para segurança de alimentos e qualidade com sede em Wavre, Bélgica.
A NSF International e a Euro Consultants Group compartilham um compromisso semelhante com segurança de alimentos,
treinamento, auditoria e consultoria, que lhes confere uma sólida reputação dentro da indústria de serviços de alimentação. Esta
fusão com a ECG expande a área de cobertura da NSF International por toda a Europa, Oriente Médio e África (EMEA), bem como as
suas capacidades técnicas em segurança e qualidade de alimentos, o que ajuda as empresas e instituições a construir e integrar
sistemas de segurança de alimentos e de gestão da qualidade eficazes por toda a cadeia global de abastecimento. Os serviços
oferecidos incluem auditoria de segurança em cadeias de abastecimento e varejo de alimentos, treinamento em segurança de
alimentos e normas de higiene, bem como em exigências legais e de mercado e projetos de consultoria financiados por doações da
Autoridade de Segurança Alimentar da UE. Clientes assistidos através destes serviços incluem grandes varejistas da UE, serviços
europeus de alimentação e o setor de restaurantes de fast food. A ECG também ajuda pequenas e médias empresas e instituições na
obtenção de financiamento e no acesso ao mercado para os seus produtos.
Jean-Jacques Adam, fundador e Presidente da ECG, e Philippe Pierco, CEO da ECG permanecem em suas funções. A organização
agora será chamada NSF Euro Consultants e se tornará uma parte importante do grupo de Consultoria e Serviços Técnicos da Divisão
Global de Alimentos da NSF International, que é liderada pelo Diretor Serban Teodoresco.
A ECG, fundada em 1990, promove o conceito de balcão único (one-stop shopping) e altos valores de flexibilidade e serviços em toda
a Europa, África e Oriente Médio, por meio de 14 subsidiárias que abrangem dez países: Bélgica, França, Tunísia, Bulgária, Romênia,
Canadá, Marrocos, Polônia, Ruanda e Costa do Marfim.
Benefícios da fusão para os clientes de segurança de alimentos da NSF International e NSF Euro Consultants
Como resultado da fusão, a NSF International terá um alcance geográfico mais amplo para os seus serviços de consultoria de
segurança de alimentos, auditoria, certificação e treinamento, que são oferecidos em toda a região da EMEA em apoio às
organizações de serviços de alimentos regionais e globais e varejistas. Os clientes da NSF Euro Consultants agora terão acesso à
extensa gama de serviços globais de segurança e qualidade de alimentos da NSF International, que ajudam empresas do setor de
alimentos a proteger seus clientes e suas marcas em todos os mercados em que operam. Estes incluem serviços credenciados e
conhecimento técnico em todos os setores da cadeia de abastecimento, incluindo agricultura, alimentação animal e bem-estar,
produção, processamento, distribuição, laticínios, frutos do mar, software de gestão da qualidade, varejo e restaurantes. Os clientes
também terão o apoio dos auditores e consultores de segurança de alimentos da NSF International que operam em mais de 160
países.
Juntos, NSF International e NSF Euro Consultants oferecem serviços globais, incluindo:
1.

Mitigação de fraude alimentar– Além da forte experiência em consultoria da ECG, a NSF ajuda as empresas a identificar e
minimizar o risco de fraude alimentar em toda a sua complexa rede de abastecimento . A NSF também fornece análise forense e
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2.

3.

4.

5.

capacidades de teste avançados: tais como testes de identidade de DNA e análise química para criar uma abordagem
abrangente, baseada em ciência para prever e prevenir fraudes.
Segurança de alimentos na cadeia de abastecimento – Juntas, NSF e ECG podem oferecer serviços de certificação de segurança
de alimentos em todo o mundo para empresas que buscam a conformidade com as normas do GFSI - Iniciativa Global de
Segurança Alimentar (em inglês Global Food Safety Initiative - GFSI) - normas de referência para ter acesso aos mercados locais
ou internacionais. A NSF também traz novas tecnologias inovadoras, como TraQtion, um software de qualidade e conformidade
desenvolvido pela NSF que ajuda varejistas, restaurantes e fabricantes a gerenciar proativamente suas cadeias de
abastecimento, estabelecimentos e a qualidade do produto em um só lugar.
Segurança de alimentos no varejo – A principal competência da ECG em consultoria de varejo e serviços de alimentação
combinada com a liderança da NSF em treinamento e certificação de equipamentos para indústria de alimentos proporciona
uma abordagem abrangente de treinamento, auditoria e consultoria para a segurança de alimentos, particularmente para redes
internacionais de varejo, restaurantes e empresas de catering que exigem medidas de proteção de marca consistentes em todos
os mercados.
Lei de Modernização da Segurança de Alimentos (em inglês Food Safety Modernization Act - FSMA) – A adição das operações
europeias da ECG às capacidades de auditoria abrangentes da NSF permite que as organizações forneçam auditoria consistente
e serviços de consultoria para empresas produtoras de alimentos dentro e fora dos EUA para verificar o cumprimento dos
requisitos da FSMA. Como a Europa é um exportador principal para os Estados Unidos, a indústria de alimentos pode contar
com a nossa presença geográfica em ambos os lados do Atlântico.
Percepção do consumidor – Os clientes da NSF têm acesso a laboratórios de análise sensorial exclusivos da ECG e equipes de
pesquisa de mercado, proporcionando aos clientes serviços de pesquisa de mercado relacionados ao posicionamento
estratégico, potencial comercial, estudos de viabilidade, posicionamento competitivo, avaliação comparativa do produto,
pesquisa de satisfação com clientes e pesquisas de mercado para praticamente qualquer categoria de produtos de consumo.

"Agora podemos oferecer aos nossos clientes serviços onde quer que eles precisem", disse Jean-Jacques Adam, fundador e
Presidente do Euro Grupo Consultants. "Isto inclui a expansão de teste, treinamento e serviços educacionais e softwares de
segurança de alimentos e gestão da qualidade da cadeia de suprimentos de ponta da Divisão Global de Alimentos da NSF
International. Estamos orgulhosos de fazer parte da NSF International porque acreditamos que eles compartilham nossos valores e a
nossa paixão. Esta fusão irá beneficiar grandemente nossos atuais e novos clientes e abrir novas oportunidades de desenvolvimento
de carreira para os nossos funcionários. "
"Euro Consultants Group traz novos e expandidos serviços de consultoria, auditoria e treinamento para nossos clientes de cadeias de
varejo multinacional, serviços de alimentação e restaurante, especialmente para os nossos clientes que operam em toda a região da
EMEA", disse Tom Castanha, Vice-Presidente Sênior da Divisão Global de Alimentos da NSF International. "A Euro Consultants Group
tem uma sólida rede de consultores experientes e tem mantido uma forte reputação dentro da indústria de serviços de alimentação
e em um nível institucional mais amplo. Agradecemos a reputação robusta, a experiência técnica e o apoio operacional que eles
trazem à NSF International, juntamente com a sua proficiência em pesquisa, treinamento e supervisão para melhorar a segurança e
qualidade dos alimentos ".
Clientes que procuram mais informações podem entrar em contato com Serban Teodoresco, Diretor de Gestão Global do Grupo
Técnico e de Consultoria da NSF International, pelo e-mail steodorescu@nsf.org ou pelo telefone +1-514-457-7029, ou Dan Fone,
Diretor de Desenvolvimento Comercial Global para Segurança de Alimentos, pelo e-mail dfone@nsf.org ou pelo telefone +1-734214-6241.
Nota do Editor: Em caso de dúvidas, por favor contate Kelly Ingerly, Gerente de Mídia, pelo e-mail media@nsf.org ou pelo telefone
+1 734-827-6850, ou Candice Adam, Gerente de Comunicações para Bélgica e França pelo e-mail c.adam@euroconsultants.be ou
pelo telfeone+32-496-62-08-10.
Sobre o Euro Consultants Group www.euroconsultants-group.com/en/
A Euro Group Consultants foi fundada em 1990 em Wavre (Bélgica). A ECG fornece uma gama completa de serviços de segurança,
qualidade e consultoria em alimentos . A ECG é um balcão único que ajuda a melhorar a eficiência e a competitividade de uma
789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105-9723 USA
T + 1 734 769 8010 F + 1 734 769 0109
www.nsf.org

empresa por meio de consultoria de gestão. A ECG opera principalmente nos campos agroalimentar e agroindustrial e é ativa no
desenvolvimento de atividades B2B e B2I com os seus clientes. Para as atividades de B2B, a ECG é especializada em consultoria de
gestão para aumentar a eficiência das indústrias de alimentos, varejistas e fornecedores. A ECG é um parceiro totalmente integrado
em todas as fases de desenvolvimento e visa otimizar os sistemas e processos de produção, P&D, serviços e marketing pós-venda.
Outros serviços incluem aconselhamento, assessoria, treinamento, auditoria, assistência operacional, investigações laboratoriais,
gestão de reclamações e pesquisa. A ECG oferece uma ampla gama de atividades em assistência técnica e desenvolvimento de B2I.
Ao trabalhar em desenvolvimento de projetos e na prestação de orientação de assistência técnica, a ECG pode contar com um grupo
interno de especialistas (por exemplo, veterinários, engenheiros agrônomos, dentistas), além de mais de duas mil equipes de
gerenciamento de projetos, bem como especialistas. Devido ao seu conhecimento abrangente tanto da gestão pública como
privada, a ECG tem uma experiência significativa na busca de financiamento institucional para as organizações no mercado. Desde
2015, a ECG desenvolveu uma parceria estratégica com a Belgian Bankers Academy
Sobre a NSF International www.nsf.org
A NSF International é uma organização global independente que desenvolve normas e testa e certifica produtos para as indústrias
de alimentos, água e bens de consumo para minimizar os efeitos adversos para a saúde e proteger o ambiente (nsf.org). Fundada
em 1944, a NSF está empenhada em proteger a saúde e a segurança das pessoas em todo o mundo. A NSF International é uma
Organização de Saúde Panamericana/Centro de Colaboração da Organização Mundial de Saúde sobre Segurança Alimentar,
Qualidade da Água e Ambiente Interno.
A Divisão Global de Alimentos da NSF oferece conhecimento e serviços credenciados para cadeia de abastecimento de todos os
setores, incluindo guloseimas, agricultura, alimentação animal e bem-estar, produção, processamento, distribuição, laticínios, frutos
do mar, softwares de gestão de qualidade, varejo e restaurantes. Os serviços incluem a Iniciativa Global de Segurança Alimentar,
certificação de equipamentos de serviço alimentar e compostos não alimentares, validação do plano HACCP e inspeção, verificação e
certificação das alegações dos rótulos, testes de DNA e de embalagem de alimentos, desenvolvimento de produtos e processos e
certificação orgânica e Certificado Transicional pela certificadora Quality Assurance International (QAI). A NSF também oferece
auditoria, consultoria e treinamento especializados.
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