
Embalagens Alimentícias



Institucional



Você conhece a Falcão Bauer?

Somos uma empresa com mais de 65 anos de história, sempre voltada para a realização 

de ensaios auxiliando a indústria no controle da qualidade de seus processos. 

A Falcão Bauer é pioneira no quesito de ensaios e certificação para o setor automotivo.

Sua sólida e moderna estrutura, contando com o apoio de mais de 2.000 colaboradores, 

constitui hoje um dos mais avançados e reconhecidos centros tecnológicos do País. 

HISTÓRIA



NOSSA LOCALIZAÇÃO

MATRIZ
São Paulo - SP 

FILIAIS
Bauru – SP 

Belo Horizonte – MG 

Campinas – SP

Macaé – RJ 

Rio de Janeiro – RJ 

Santos I – SP 

Santos II – SP 

São José dos Campos – SP

São Luís – MA 

FILIAL EXTERIOR
Hong Kong



DIVISÃO DE NEGÓCIOS

• Laboratórios (Unidades Químico, Mecânico, Elétrico, 

Móveis, Merceologia, Construção, Petróleo e Gás)

• IFBQ - Instituto Falcão Bauer da Qualidade (Auditorias, 

Certificação de Sistemas, de Produtos, Inspeção, 

Treinamentos)

• Petróleo e Gás – Engenharia

• Construção Civil – Gestão de Projetos, Controle da 

Qualidade, Supervisão

• Meio Ambiente – Auditoria, Diagnóstico, Remediação



Certificação de Embalagens Alimentícias



Certificação de Embalagens Alimentícias

Com o intuito de garantir a integridade dos alimentos e a

saúde dos consumidores, a Falcão Bauer, apresenta a

Certificação Voluntária de embalagens!

A certificação poderá ser realizada em embalagens

elastoméricas, poliméricas, de papel e celulose, de vidro,

cerâmicas, metálicas, semi rígidas, entre outras.



Certificação de Embalagens Alimentícias

A certificação garantirá que as embalagens não tornarão perigosos os

produto nelas acondicionados. Ainda, poderão garantir que o gosto ou

cheiro dos alimentos não serão alterados por algum componente

presente na embalagem.

Além de agregar valor ao produto, a certificação voluntária mostra que a

empresa está preocupada com a qualidade final de seus produtos, bem

como a saúde e satisfação de seus clientes.



Como funciona a Certificação de Embalagens Alimentícias

• Etapas do processo:

o Análise de documentação técnica (incluindo composição) do produto;

o Auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ);

o Auditoria de tratamento de reclamação (SAC);

o Coleta de amostras;

o Ensaios no produto;

o Análise do relatório de ensaios;

o Emissão do certificado.

• Validade do certificado:

o 36 meses (mediante a realização e aprovação das manutenções anuais)

• Manutenção:

o Anual.



Selo Ecológico



Sustentabilidade Ambiental 

A Certificação Voluntária com foco em sustentabilidade é um grande diferencial e

mostra que sua marca/empresa são preocupadas com os impactos ambientais gerados

decorrentes de suas atividades e o futuro das novas gerações.

O foco é demonstrar que o seu produto é fabricado sob políticas de respeito ao meio

ambiente, biodegradável e/ou possui um diferencial ecológico, seja no produto e/ou no

processo produtivo.



Selo Ecológico Falcão Bauer

Trata-se de uma certificação voluntária de produto, acreditada pela Coordenação Geral de acreditação

do INMETRO (CGCRE) e destinada a demonstrar o diferencial ecológico do produto determinado pelo

fabricante e/ou solicitante da certificação.

As regras são definidas através de um procedimento específico, elaborada com base nas Normas NBR

ISO 14020, 14024 e conceitos de ciclo de vida do produto de modo a garantir a confiabilidade no

processo de certificação.

Apesar de ser uma certificação de produto, o procedimento prevê que sejam verificados alguns

requisitos relativos ao processo produtivo, pois não basta o produto possuir um diferencial ecológico, o

seu processo produtivo também deve atender os princípios da sustentabilidade ambiental.



Selo Ecológico Falcão Bauer - Benefícios

• Comprovar seu diferencial ecológico através de uma instituição de terceira parte, maior credibilidade

associada à emissão de um certificado de conformidade.

• Uso do Selo Ecológico nos rótulos dos produtos para diferenciá-los dos concorrentes dando destaque ao

desempenho ambiental do produto para seus consumidores.

• Para determinados segmentos, a certificação acreditada pela CGCRE do INMETRO fomenta algumas

vantagens em alguns setores governamentais, por exemplo, pontuações em licitações e facilidades para

empréstimos BNDES.

• Redução nos impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.

• Mostrar de forma clara e confiável ao mercado consumidor, a preocupação da empresa com o meio

ambiente.



Como funciona a Certificação de Produto + Selo Ecológico

• Etapas do processo:

o Análise de documentação técnica (incluindo composição) do produto;

o Auditoria – Foco na verificação do ciclo de vida do produto, indicadores ambientais, gestão ambiental e da

qualidade, entre outros;

o Auditoria de tratamento de reclamação (SAC);

o Coleta de amostras;

o Ensaios no produto;

o Análise do relatório de ensaios;

o Emissão do certificado.

• Validade do certificado – Integrado produto e selo ecológico:

o 36 meses (mediante a realização e aprovação das manutenções anuais)

• Manutenção:

o Anual.



Ensaios para Embalagens Alimentícias



Ensaios

A Falcão Bauer é o 1° Laboratório de Tecnologia de Matérias e
Produtos (RBLE) privado do Brasil a ser acreditado de acordo
com a ABNT NBR ISO IEC 17025, onde hoje integramos;

RBLE - Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio - ABNT NBR
ISO/IEC 17025.

RBC - Rede Brasileira de Metrologia / Calibração - ABNT NBR ISO
IEC 17025.

Cada embalagem possui um tipo de ensaio especifico de acordo
com as normas de vigilância sanitária. Portanto, iremos auxilia-
los, com base nas suas necessidades, a identificar quais os
ensaios necessários para os seus produtos.



Auditoria de Fornecedores



Auditoria de fornecedor

A auditoria de fornecedor tem o objetivo de verificar se a
produção, embalagem, armazenamento, transporte e
distribuição do produto atende os padrões de qualidade,
sejam da sua empresa ou de algum órgão fiscalizador.

Essa auditoria diminui os riscos de que terceiros possam
prejudicar a qualidade, seja do seu serviço e/ou produto,
minimiza os riscos de que a reputação da sua empresa e/ou
marca, seja afetada.

Entre em contato conosco para entender melhor como
funciona cada uma dessas soluções!



Outros Serviços



 Artigos escolares e para Festas

 Arla 32

 Arquivos Deslizantes (voluntária)

 Bandas de Rodagem (voluntária)

 Barras e fios de aço

 Bicicleta Infantil

 Brinquedos

 Capacetes de condutores e passageiros de motocicleta

 Cestas de alimentos

 Chupetas e Mamadeiras

 Colchões de Espuma e Mola

 Componentes Automotivos

 Componentes de Bicicletas de uso adulto

 Componentes dos sistemas de descarga de combustível

 Eletrodomésticos

 Equipamento de proteção individual (EPI)

 Equipamentos para consumo de água

Instaladores de SASC

Luvas cirúrgicas e luvas não cirúrgicas

Materiais para Construção Civil

 Panela de pressão

 Panela e utensílios metálicos

 Peça de Reposição para Filtros e Bebedouros (Selo Abrafipa)

 Pneus novos (veículos, bicicleta, moto)

 Preservativos masculinos

 Rodas Automotivas

 Tanques de armazenamento subterrâneo de combustíveis

 Tubulação não metálica

 Vidro para segurança veicular

 Vidro para segurança veicular Blindado (voluntária)

 Vidro temperado plano

 Entre outros.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE



INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE

Certificação de Sistemas

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 13485

• ISO 45001 (OHSAS 18001)

• SASSMAQ

• PBQP-H/SiAC 2018

• NBR 9050

• Selo Ecológico

Treinamentos

• Interpretação de Normas

• Formação de Auditor Interno

• Formação de Auditor Líder

• Ferramentas da Qualidade

• Setoriais

• Customizados.

Gestão de Fornecedores

• Diagnóstico

• Elaboração de Requisitos

• Auditorias de 2ª Parte

• Avaliação de Resultados

• Eventos

Inspeção

• Pré-Embarque

• Pós-Embarque

• Linha de Produção

• Recebimento

• Customizada



(11) 3611-0833 – R. 376

CONTATOS

jessica.mota@falcaobauer.com.br

Liliane Escobar
Desenvolvimento de negócios
Instituto Falcão Bauer

liliane.a.escobar

Jéssica Mota
Desenvolvimento de negócios
Instituto Falcão Bauer

liliane.escobar@falcaobauer.com.br

(11) 3611-0833 – R. 381

jessica.mota

Alex Fernandes
Desenvolvimento de negócios
Instituto Falcão Bauer

alex.fernandes@falcaobauer.com.br

(11) 3611-0833 – R. 488


