
Dr. Paul A. Hall, Presidente da AIV

Microbiology & Food Safety Consultants, LLC,

tem mais de 30 anos de experiência, é

reconhecido mundialmente como líder em

inocuidade de alimentos pela indústria de

Alimentos e Bebidas.

Dr. Hall esteve em cargos de 
liderança ligados à inocuidade de
alimentos em empresas como ConAgra Foods,
Matrix MicroScience, Kraft Foods, Anheuser
Busch Companies e Ralston Purina. Ele foi agraciado 
com o título de “Fellow” da International Association for
Food Protection (IAFP) da qual foi também Presidente.

Ele também tem envolvimento ativo em outras organizações
profissionais incluindo International Life Sciences Institute,
American Society for Microbiology, Institute of Food
Technologists, National Center for Food Safety and Technology,
Food Products Association entre outras.

Dr. Hall tem apresentado palestras ao redor do mundo sobre
temas relacionados com inocuidade de alimentos, HACCP,
métodos de detecção de microrganismos em alimentos e gestão
de risco microbiológico. Ele recebeu inúmeros prêmios sendo
que merece destaque o “Harold Barnum Industry Award”
concedido pela IAFP em 2006 pela excelência na liderança e
contribuições à área de inocuidade microbiológica para a
indústria. Foi sob sua liderança que a Kraft Foods recebeu o
tão desejado “IAFP Black Pearl Award” conferido a empresas
por sua dedicação e excelência na área de Inocuidade de
Alimentos.

AIV Microbiology & Food Safety Consultants, LLC

17 Tournament Dr South
Hawthorn Woods, IL 60047
Estados Unidos da América

Tel: 001 (847) 769-5739

paul.hall@aivfoodsafety.com
www.aivfoodsafety.com

Consultoria

Serviços Especializados

Apoio em Litígios

Programas de Inocuidade e Qualidade

Nossa Missão

Fornecer a nossos clientes serviços de

excelência em consultoria em inocuidade

de alimentos, qualidade, adequação às

legislações/ regulamentações e gestão de

crises para sua tranqüilidade – 

Hoje, Amanhã e Sempre.

Soluções em Inocuidade de
Alimentos para sua Tranqüilidade

Hoje, Amanhã e Sempre



EXPERIÊNCIA TÉCNICA

• Gestão de crises e Assistência a recolhimentos
(“recalls”)

• Inocuidade de Alimentos e avaliações de
estabilidade

• Investigações para determinar causas de
deterioração

• Trabalhos como “testemunhas técnicas” 
(Apoio a litígios)

• Avaliações de providências adequadas

• Auditorias em Inocuidade de Alimentos

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

• Desenvolvimento e revisão de programas 
HACCP e de pré-requisitos

• Desenvolvimento de programas de
monitoramento ambiental

• Pesquisa e desenvolvimento de estudos-desafio

• Desenvolvimento de planos de amostragem
com base estatística

• Avaliações e auditorias em laboratórios

• Treinamentos em Inocuidade de alimentos

AIV Microbiology and Food Safety Consultants, LLC
fornece serviços de consultoria e assistência

seguros, e com experiência, a seus clientes ao
redor do mundo para garantir que a inocuidade e a

qualidade de seus produtos sejam tratadas de
maneira rápida e compreensiva. 

soluções em segurança de acordo
com as suas necessidades

NÓS TRABALHAMOS COM UMA CLIENTELA DIVERSA.

COMO PODEMOS AJUDÁ-LO ?

GESTÃO DA INOCUIDADE DOS ALIMENTOS

AIV Consultants fornece apoio personalizado ao redor do mundo

para indústrias que enfrentam riscos relacionados à inocuidade

dos alimentos e pressões regulatórias.

AIV Consultants pode ajudar os clientes a minimizar estes riscos

garantindo a adequação a regulamentos e legislações

governamentais.

BENEFÍCIOS PARA VOCÊ

• Melhora na Qualidade e Inocuidade

• Conhecimento de peritos e domínio dos Regulamentos e

Legislações dos EUA e outros países

• Exames complementares que podem resultar na redução

das responsabilidades legais

• Soluções personalizadas específicas para seus problemas 

Soluções em Inocuidade e Microbiologia
de Alimentos Efetivas para seu Negócio.

Hoje, Amanhã e Sempre


