
Se.me.ar
1. Lançar sementes para que germinem; v.t.d e int.

2. Espalhar, propagar; t.d. fig.

3. Ser causa de, promover. Semeador adj. s. m.



Semear informações de 
qualidade, cultivando 

conhecimento para colher 
e disseminar uma sólida

cultura de segurança dos 
alimentos.

Nosso Propósito



Quem somos

Um grupo multidisciplinar – com 
profissionais das áreas de administração, 

gestão de pessoas, psicologia, tecnologia, 
garantia da qualidade, segurança dos 
alimentos e nutrição – absolutamente 

apaixonados pelo o que fazem, com muita 
experiência e capacidade de engajar e 

cativar pessoas.



Geramos conteúdo para disseminar informação de 
qualidade e seguras para a cadeia de alimentos, buscando 

esclarecer dúvidas, mudar hábitos, compartilhar 
responsabilidades, envolver pessoas.

O que fazemos

Para os profissionais de Segurança dos Alimentos e demais 
gestores levamos conteúdo específico para ajudá-los a serem 

influenciadores, para empoderá-los com informação técnica 
e estaremos sempre disponíveis para atender estes 

profissionais e ajudá-los nesta missão de construção de uma 
cultura de segurança de alimentos positiva!



Porque fazemos?

Acreditamos que a segurança dos alimentos deve fazer parte da 
rotina e da estratégia das organizações devido à responsabilidade 
da empresa com o seu consumidor quanto à preservação da saúde 
dos mesmos. E que pessoas que trabalham com manipulação de 
alimentos devem entender a sua responsabilidade em relação a 
saúde do outro.

Entendemos que o conhecimento liberta e que 
somente através dele é que mudanças são 

possíveis e por isso, acreditamos que dividir 
conhecimento é também aprender e ajudar 

na construção de uma sociedade melhor! 



Porque fazemos?

Queremos levar informação além da indústria. Queremos alcançar 
a sociedade como um todo, para que crianças, jovens, adultos e 
idosos entendam e desmistifiquem temas relacionados à segurança 
dos alimentos.

Estamos plantando uma semente, estamos 
SEMEANDO algo e buscamos pessoas que nos 

ajudem a regar, pessoas que estejam envolvidas no 
mesmo propósito, de, através do seu conhecimento, 
buscar alguma mudança positiva na construção de 
uma Cultura de Segurança dos alimentos não só na 

indústria, mas também na sociedade!



ÁREAS
DE ATUAÇÃO



Consumidores

Organizando informações e eventos para 
levar informação correta, desmistificar 
crenças , explicar conceitos e assim, causar 
um movimento que poderá levar a 
mudanças positivas nos consumidores, 
mudando o olhar e a forma de conduzir em 
casa os assuntos relacionados a segurança 
do que consome e do que manipula.

Clique aqui para baixar



Crianças

São o nosso futuro e sabemos que é nesta 
fase que construímos conceitos. Assim, 
trabalhos específicos, que servirão como 
estudos de caso, são direcionados com 
crianças.



Manipuladores de alimentos

Informações para o profissional que 
manipula alimentos, para que ele entenda 
seu papel e que as Boas Práticas de 
Fabricação tornem-se hábitos, pois, com a 
construção de um hábito é possível mudar 
a cultura existente.

Clique aqui para baixar



Profissionais de Gestão de Segurança 
dos Alimentos e Gestores de Industria 
de Alimentos

Fazemos uma curadoria didática e acessível de todas 
as informações relacionadas ao sucesso da 
construção da Cultura de Segurança de Alimentos.
Nosso objetivo é ajudar este profissional a se 
posicionar de forma positiva, ocupando seu 
importante papel dentro deste cenário. 

Auxiliamos levando conhecimento técnico e de 
gestão de pessoas para que se tornem protagonistas, 
que consigam engajar pessoas na construção desta 
mudança positiva.

Atuamos como catalisadores apoiando estes 
profissionais, que encontram no SEMEAR tudo que 
precisam para essa maravilhosa e desafiadora 
jornada.



COMO
FAZEMOS



Seminários e Webinars 

1.314 inscritos, contando com participantes dos 27 
estados brasileiros e de 14 outros países.

Clique aqui para saber mais



Blog Semear 

Artigos sobre cultura de segurança dos alimentos,
gestão organizacional, gestão de equipes,
segurança dos alimentos e muito mais.

Clique aqui para acessar



Vídeos no YouTube 

Mais de 4 mil inscritos, contando com
mais de 207 mil visualizações
dos vídeos.

Clique aqui para acessar o canal



Clique aqui para acessar

Podcasts

Episódios sobre cultura de segurança dos
alimentos, gestão organizacional, gestão
de equipes, segurança dos alimentos e
muito mais.



“A neve e as tempestades 
matam as flores, mas nada 
podem contra as 
sementes” 

Khalil Gibran



E-mail para dúvidas e ajuda:
semearfoodsafety@gmail.com

WhatsApp para dúvidas e ajuda:
(32) 99992-8541

mailto:semearfoodsafety@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5532999928541&text=Ol%C3%A1,+Gostaria+de+saber+mais+sobre+a+Semear&app_absent=0

