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José Carlos Giordano

Formação de especialistas em 
Qualidade Sanitária 

Implementar efetivas práticas que favoreçam a 
produção de alimentos em processos sanitaria-
mente seguros é a base de competência nas orga-

nizações que alcançam sucesso no desenvolvimento, 
fabricação e comercialização de produtos íntegros, 
isentos de contaminação.    

As equipes atuantes nessas instalações em todos 
os níveis de interface precisam dominar as variáveis 
dos possíveis perigos e dar real confiança aos pro-
cessos. A constante preocupação em obter serviços 
e alimentos seguros, a impetuosa dinâmica de atu-
ação no mercado e a competitividade em todos os 
setores exigem destreza numa gama de fundamentos 
que transcende não só a formação acadêmica dessas 
equipes, mas resgata o requerimento de atitudes e 
posturas contínuas no dia a dia fabril.   

Em recente artigo na imprensa o geógrafo professor 
John Adams, da Universidade de Londres, afirma: 
“Os homens que tudo controlam não vão dominar o 

que tudo arriscam”. Num momento próximo passado 
em que uma má função numa peça Pitot de 20 cm. 
pode estar associada a uma tragédia aeronáutica de 
228 vítimas num equipamento de última geração de 
240 toneladas, essa afirmação se retrata verídica. E 
a mesma relação se aplica aos pequenos detalhes que 
se apresentam a todo momento na labuta de criar e 
oferecer não só alimentos sãos bem como produtos e 
serviços seguros. O conceito ideal é sermos peritos 
antes de tudo, evitando perdas, danos e tragédias – 
nessas infelizmente é rotina a peritagem depois do 
fato ocorrido...          

No alinhamento mundial de incentivo às melhores 
práticas, na área farmacêutica / cosmética existe já 
em comum por exemplo o Plano de Gerenciamento de 
Riscos (em alimentos chamam de Matriz, Esquema 
de Monitoramento Geral da Qualidade), que orienta 
equipes multiprofissionais para rastrear o máximo de 
conformidades via um sistema que detecta desvios e 

proFissional precisa dispor de 

experiência, boa base de dados, 

conhecimento e domínio das diversidades 

que podem impactar em anomalias

www.lisburncity.gov.uk

segurança dos alimentos
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segurança dos alimentos

incertezas antes que ocasionem perdas. O “Assegu-
ramento da Qualidade” não só de alimentos prontos 
mas em todas as matérias-primas, ingredientes, em-
balagens e serviços, cobra insistentemente evidên-
cias objetivas de bons conhecimentos técnicos dos 
profissionais que lidam com o produtor, distribuidor, 
funcionários em suas especialidades, empresários e o 
consumidor final, buscando integrar com eficácia as 
facetas da cadeia produtiva - seja ela qual for.      

O expertise em Qualidade e Segurança (seja na 
conformidade técnica, operacional, administrativa, 
sanitária etc) tem em mente as definições:

- Risco: Incerteza que afeta negativamente as chan-
ces de alcançar os objetivos traçados, gerando defici-
ência, na esfera da ISO 14.001 como os “aspectos”.

- Probabilidade: Chance atribuída a possibilidade 
de ocorrência de um evento, seja um defeito, seja um 
ajuste positivo.

- Impacto: Unidade mensurável que representa o 
efeito desse evento, no âmbito HACCP equivale ao 
grau de severidade.

- Avaliação do risco: Identificação, análise crítica 
/ interpretação de riscos e também de oportunidades 
para saná-los.

- Oportunidade: Incerteza que afeta positivamente 
as chances de alcançar os objetivos, gerando ganhos 
e melhorias.

Tais conceitos híbridos se aplicam perfeitamente 
aos contextos de Seguridade dos processos e Segu-
rança dos Alimentos, mostrando o quão similares em 
objetivo são o HACCP, FMEA, Seis Sigma, GMP, 
Gestão a Vista, WCM (Word Class Manufacturing) 
Engenharia Reversa, Causas-raiz etc. É uma releitura 
de várias vertentes, todas com foco comum em evitar 
problemas, prever falhas : “Xô Contaminação – aqui 
não! ”. Será sempre o conceito da boa prevenção an-
tes, predominando sobre o desgastante e custoso da 
correção depois.

Sempre alerta!
A Gestão de Riscos implica dispor de especialistas 

aptos em Ferramentas da Qualidade para rastrear as 
sinalizações de perda de controle, numa varredura 
para estudar e propor medidas de ajuste e compen-
sação de desvios. O profissional tanto em área far-
macêutica / cosmética, ambientes sensíveis / contro-
lados como em setores alimentícios e afins, precisa 
dispor de experiência, boa base de dados, conheci-
mento / habilidade / domínio das diversidades que 
podem impactar em anomalias. É dever constante a 
premissa do Capital Intelectual da empresa voltado 
à precaução de erros – a bússola aferida e orientada 
para o norte da prevenção.       

O interessante é que justamente nesse roteiro de 
busca “Sherlock Holmes” daquilo que é improvável 
– mas pode acontecer! – surgem as oportunidades de 
melhorias otimizando a confiabilidade e credibilida-
de dos sistemas. A análise das informações é crucial 
no estabelecimento do nível de certezas em que os 
processos irão gerar bons resultados,ou melhor ain-
da, superá-los na Qualidade inicialmente estimada.         

Oportunidades de “empregabilidade” mostram ten-
dência crescente nesse momento onde o pico da crise 
sinaliza ter sido ultrapassado. O mundo precisa de ali-
mentos – e bons alimentos. Empresas requisitam cada 
vez mais atuação firme, forte e frequente  de gesto-
res que hoje em alguns casos tem jornada de 10, 12 
horas de dedicação, enfrentando desafios crescentes 
no drible das nuances que geram anomalias e falhas, 
todo dia. Os talentos traçados para alcançar uma boa 
gestão em Food Safety e áreas afins como indústria 
veterinária, rações alimentares, aditivos, embalagens 
e produtos food grade seguem caminho que compõe 
um diagrama com 5 peças indispensáveis:

- Atitude pró-ativa constante, buscando, prospectando e 
garimpando melhorias.

- Sinergia positiva, envolvendo TODOS na organização. 
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- Espírito de equipe, em todos os níveis de clientes 
internos e externos. 

- Fedback contínuo, estabelecendo as melhores ro-
tas e correções de leme.

- Competência técnica adquirida, retida, exponen-
ciada e compartilhada sempre.

Através desse ciclo que se retroalimenta diariamen-
te é constituído o reforço de três pilares indispensáveis 
conforme descreve o Gergia Institute of Technology:

- Desafios, que impulsionam os homens buscado-
res.

- Confianças, que estabelecem nos homens vínculos 
e verdades. 

- Aprendizado, que fazem os homens inteligentes 
evoluírem.

A matriz é engrenada pela Comunicação, que mo-
vimenta e aperfeiçoa essa mandala tornando o Food 
Safety vivo e mutante pela ação das pessoas. A pró-
pria norma ISO 22.000 dá um relevante peso nos 
processos de Comunicação transparentes, calibrados 
e intensos, visando estabelecer Melhorias Contínuas 
e tornando o “Conhecimento Compartilhado” o dife-
rencial das equipes de Qualidade que fazem e sabem 
o que fazem. Equipes que carecem cada vez mais de 
especialistas formados em carreiras com aderência ao 
aperfeiçoamento e voltadas à excelência.

Novamente reforçamos que o profissional com op-
ção dirigida a essa linha de atuação dispõe de um ce-
nário promissor a despeito daqueles que só vêem o 
“copo meio vazio” no horizonte.

É clara a necessidade de harmonização de critérios 
e agilidade e foco naquilo que é importante na relação 
clientes-fornecedores. Unificação de plataformas de 
auditorias e consenso de conceitos requer especialis-
tas que saibam gerir, negociar e mensurar a evolução 

das regras e protocolos, relacionamentos e perfor-
mances. Indicadores de desempenho são requisitados, 
que por sua vez tangenciam técnicos experientes e vi-
vidos na prática, que conheçam a fundo mecanismos 
da Qualidade para primeiro aprovar, depois qualificar 
e ao final certificar uma parceria boa a todas as par-
tes envolvidas. Cria-se uma forte interação entre as 
empresas, reforçando o aspecto humano imprescindí-
vel nos processos, pois bem sucedidos programas de 
Qualidade dependem desse relacionamento técnico 
aberto e próximo. Todos “dependem de todos”, numa 
trama que se busca positiva. 

Objetivo final é comemorado: indicadores de desem-
penho evidenciando que o retrabalho – que dá muito 
trabalho - é sim reduzido ano a ano. Reclamações de 
clientes internos e externos também diminuindo, da 
unidade % passando para ppm e alcançando ppb con-
forme o produto.

ViSão de futuro 

A percepção do “Aperfeiçoamento Global” se re-
flete dia a dia mais no nosso meio. Grandes grupos 
– independentemente da área de atuação – lapidam 
suas estratégias e aprimoram as redes comerciais e 
técnicas reduzindo tempo / custos interagindo tudo e 
todos numa tendência que vem da Europa e se irradia 
para os grandes mercados. Os próprios conteúdos téc-
nicos na Controle de Contaminação são cada vez mais 
frequentes na temática em Boas Práticas...                  

No ambiente da ISO, plantas de embalagens inje-
tadas na França e Suiça já dispõe de certificação na 
15.378:2006 que integra exigências da ISO 9.001 com 
padrões GMP (Good Manufacturing Practices) em 
design, manufatura e fornecimento de insumos para 
embalagens destinadas a medicamentos.

No Brasil para breve a Anvisa colocará em consulta 
pública um “Guia para Boas Práticas de Fabricação 
e Inspeção Sanitária em Estabelecimentos Produto-
res de Embalagens que Contatam Alimentos”. Cabe 
ao especialista buscador / empreendedor que tem in-
teresse em se atualizar e reciclar nesse segmento de 
especialização em Qualidade Sanitária, ficar antena-
do em tudo que acontece num constante “periscópio 
à vista”... Vamos precisar de gente boa qualificada e 
com desejo de trabalhar em prol da Qualidade.    

Os protocolos de higiene e de processos em GMP / 
BPF traçam exigências de forma a tornar os funcio-
nários cada vez mais hábeis a assimilar novos conhe-
cimentos, aptidões e atitudes. É importante que todas 
equipes operacionais em áreas sensíveis tenham base 
mínima de 2º grau para adequado aprendizado e os 
encarregados, líderes e supervisores formação supe-
rior nas engenharias correlatas (alimentos, química 
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ou agronomia), biomedicina ou medicina veteriná-
ria, nutrição, biologia, farmácia / bioquímica etc, 
cada qual na sua área de dominância, somando es-
forços para multiplicar sucessos.     

Os itens nos quais a formação de competências é 
indispensável formam extensa lista:

- Microbiologia e Processos de Higienização;
- Boas Práticas de Fabricação nível avançado;
- Aplicação de Ferramentas da Qualidade – do 5 

S ao FMEA; 
- Boas Práticas de Documentação Atualizada / 

Implementada e Rastreabilidade;
- Protocolos, Especificações, Fórmulas, Legisla-

ção e Documentos Regulatórios;
- Programas de Validação e Auditorias Internas 

e em terceiros;  
- Boas Práticas de Laboratório, Amostragem e 

Liberação de Materiais e Produtos;
- Calibração e Uso de Equipamentos, Ensaios e 

Inspeção; 
- Projetos, Desenhos, Instrumentação, Engenha-

ria e Manutenção Sanitária;
- HACCP interno integrado com os de Fornece-

dores e Co-fabricantes / Parceiros;
- Qualidade Assegurada em Insumos e Serviços 

(atuais e novos a desenvolver);
- Visão Sistêmica em Controle Integrado de Pra-

gas Urbanas Eficaz;
- Controles de Alergênicos, PCC’s, Patógenos po-

tenciais e Contaminantes; 
- Verificação de Não Conformes, Medidas Pre-

ventivas / Corretivas e Melhorias;    
- Requisitos de Armazenamento e Transporte de 

Matérias Primas e Acabados;
- Gestão de Contingências, Materiais Estranhos e 

status de Segregações;
- Desenvolvimento Contínuo de Pessoas, Talen-

tos e Resultados Orientados;    
- Treinamento, Reciclagens, Comunicação, Cria-

tividade e Motivação.      
E essa listagem evolui, conforme o melhor domí-

nio do conhecimento científico e as maiores neces-
sidades de produtos / serviços íntegros e seguros 
frente aos perigos e riscos de falhas. Para que tudo 
funcione a contento pessoas especialistas serão 
sempre requeridas para fazer acontecer de verdade 
os melhores padrões em Segurança da Qualidade. 
Pense nisso!

José Carlos Giordano    
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

segurança dos alimentos

EVENTOS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

Analitica Latin America – 10ª Feira Internacio-
nal de Tecnologia para Laboratórios,  Análises, 
Biotecnologia e Controle de Qualidade,  
de 8 a 10 de setembro, Transamérica Expo Center,  
São Paulo (SP)  
Informações: www.analiticanet.com.br

SETEmBRO

AGOSTO

2009  2009  2009  2009  2009  2009  2009

Febrava 2009 - 16ª edição da Feira Brasileira 
da Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento, 
de 22 a 25 de setembro, no Centro de Exposições Imigrantes, 
São Paulo (SP). 
Informações: Tel.: (11) 6283-5011 - www.febrava.com.br

11º Conbrava - Congresso Brasileiro de 
Refrigeração, Condicionado, Ventilação, 
Aquecimento e Tratamento do Ar, 
de 22 a 25 de setembro, no Centro de Exposições Imigrantes, 
São Paulo (SP). 
Informações:  Tel.: (11) 6283-5011 - www.conbrava.com.br

P-mEC South America 
– Feira Internacional 
de Fornecedores de 
Equipamentos, máquinas e 

Soluções para a Indústria Farmacêutica, 
de 26 a 28 de agosto, Transamérica Expo Center,  
São Paulo (SP). 
Informações: www.pmec-sa.com.br

ABRIL

2010 2010 2010 2010  2010  2010  2010  2010

Interphex, 
De 20 a 22 de abril, no Centro de Convenções Jacob 
K. Javits, em Nova York (EUA) 
Informações: www.interphex.com






