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Dentre as mais famosas siglas 
atualmente adotadas em food safety 
como FSSC, GFSI, BRC, PAS 220, 
Lean Manufacturing, FMEA, IFS, 
6 Sigma, HACCP, ISO 22.000, mais 
uma bala na agulha surge na atuali-
zação do arsenal de busca de melho-
rias e proteção dos alimentos, cosmé-
ticos, embalagens, ambientes contro-
lados  e também serviços, como 
Logística e Controle de Pragas. 

A lei, ou “Ato de Modernização” 
do FDA, é forte reforma e incre-
mento nos níveis de segurança dos 
alimentos, repercutindo já no mundo 
todo. Assinada em 4 de janeiro de 
2011 por Barack Obama, tem focos 
em: garantia do abastecimento 
seguro e saúde pública, rastreabili-
dade, auditorias, food defense, regis-
tros de ações corretivas, gestão de 
crises, pleno plano HACCP, monito-
ramento eficaz dos processos e emba-
lagens, desenhos sanitários seguros, 
logísticas, proteção contra fraudes, 
violações, crimes e atentados terro-
ristas – infeliz realidade hoje.

O centro de controle de 
doenças dos EUA (CDC) estimou 
naquele mesmo ano de 2011, cerca 
de 128 mil  casos de hospitali-
zação e 3.000 óbitos relacionados a 
contaminações. Associou-se nesse 
desafio de redução de intercorrên-
cias alimentares, um fator cada 
vez mais importante na rotina dos 
países alvos de ações políticas de 

sabotagem e terrorismo: o controle 
e monitoramento das vulnera-
bilidades decorrentes de maior 
número de processos, mais e mais 
pessoas atuando nas operações, 
complexidades crescentes com vari-
áveis dos sistemas, e a possibilidade 
de ocorrências da chamada “Lei 
de Murphy” intencional ou não. 
A importância dada aos pequenos 
detalhes é cada vez mais vital (e 
sempre foi!) no sucesso de um 
produto ou serviço bem feito, com 
credibilidade.

O Failure Modes and Effects 
Analysis (FMEA) foi uma das bases 
para o HACCP e agora um deri-
vativo dessa ferramenta aplicada 
a sistemas de defesa: o Failure 
Modes, Effects and Criticality Analysis 
(FMECA) – um FMEA inicialmente 
focado (leia-se “EUA”) à defesa aero-
espacial e adaptado à detecção de 
fraude/sabotagem e biossegurança/
bioterrorismo pelo FDA /FBI. 

“Ficamos estatisticamente suscep-
tíveis a perigos e riscos quando 
deixamos de atuar em itens essenciais 
ou nos esquecemos de tratar causas 
fundamentais de erros/falhas recor-
rentes” e não conformidades sinali-
zadas em toda cadeia de produção 
e logística, assim como serviços 
terceiros de efetivo Controle de 
Pragas, boa manutenção preventiva e 
eficaz qualificação de fornecedores de 
embalagens. 

Tais situações provêm não só 
de quaisquer fases de produção 
interna, como também advindas 
da somatória de etapas idem dos 
fornecedores assim como da distri-
buição logística pós fabril! A famosa 
expressão “farm to fork” levada à 
minúcia. Um sistema de gestão 
completo, feito por equipes eficazes.

Inúmeros exemplos de empresas 
líderes em sucesso de produtos 
nacional e internacionalmente 
adotam exigentíssimos critérios food 
safety: Unilever, Coca Cola, Nestlé, 
Mondelez, Pepsico, Cargill, Hormel, 
Danone, Walmart, Diversey, 
Ajinomoto, Outback, Kerry, JBS, 
Smucker’s, Ecolab, M. Dias Branco, 
Bimbo, Amcor, Tetra Pack, Rexam, 
ProCert  dentre tantas. 

Nos processos de homologação 
de parceiros fornecedores, não só 
Food Defense tem sido requerido 
como é item mandatório das orien-
tações PAS 220, 223 e 96 (guide-
lines 2014). Como também, novos 
conceitos FSMA dentro do escopo de 
auditorias pela maior globalização 
técnico comercial, inexoravelmente 
frequentes e obrigatórias, onde o  
Controle de Pragas sempre se reveste 
de prevalentes itens decisivos.

Conhecimento e experiência 
são cada vez mais determinantes 
na pesquisa do alimento seguro; do 
alimento inteligente sem vulnerabi-
lidade em toda sua extensa linha de 

José Carlos Giordano, Márcia Pires Borges*

Mercado

...
...

...
...

...
.

e a Food Safety Modernization Act 
repercussão em alimentos

Controle de Food Fraud  
‘Vulnerabilidades’

Vetores 39 - Sobras.indd   26 3/18/2015   9:37:21 AM



ve tore s  &  pragas      27

fabricação – das cadeias primárias 
iniciais e insumos; a obtenção do 
produto íntegro inócuo e saudável; 
até finalizar na distribuição/
consumo e logística reversa. Micro-
biologia “Bingo OK” e isenção de 
riscos físicos/químicos. O FDA 
cita nos HACCP Guidelines: “A CCP 
decision tree is not a substitute for 
experts knowledge”.

Essa avaliação das ameaças e 
vulnerabilidades tem origem de 
conceitos TVA (Theath and Vulne-
rability Assesment) que FDA/USDA 
usaram junto com metodologias de 
prevenção/peritagem e prospecção 
antecipada de possíveis acidentes, 
como o Carver Shock. Traduzindo 
as etapas dessa nova outra expressão 
de regulamentação temos:

Critically > Avalia a “medida dos 
impactos” à saúde, o ataque ao ser 
humano ou animal.                  

Acessibility > Mede a “facili-
dade de acesso ao alvo”, o caminho 
de entrada para o dano, sequela da 
contaminação (ou terrorismo...).

Recuperability > Checa a “habili-
dade de recuperação” do sistema, da 
cadeia de alimentação, embalagem, 
serviço.

Vulnerability > Prospecta as 
“vulnerabilidades existentes”, faz 
uma varredura bem além dos 
PCCs anteriormente apenas físicos, 
químicos, biológicos.

Effect  > Estima as “perdas, 
prejuízos, injúrias e danos acome-
tidos” pela possível ocorrência do 
problema, do acidente (da contami-
nação/sabotagem...).

Recognizability > Estuda a 
“facilidade que se domina em reco-
nhecer” a rastreabilidade/tracea-
bilidade da ocorrência, do fato a 
ocorrer ou ocorrido...

O chamado “Ato de Moderni-
zação” do FDA, face o grande inves-
timento de milhões de US$ dotado 
em 2011 pelo governo dos EUA ao 
Food and Drug Administration (FDA), 
repercute em crivos mais detalhados, 
num filtro de significância impressio-
nante, atingindo requintes de filme 
policial. O Congresso dos EUA dá um 
aporte de estratégia militar global, a 
ponto de missões conjuntas do FDA 
e Federal Bureau of Investigation 
(FBI) - em termos de Brasil, reuniões 

abertas já ocorridas com eles no ano 
retrasado em Brasília, SP e RJ com 
apoio da ABIA tangenciando orga-
nizações FIFA e Olimpíadas. Muitas 
indústrias participaram e saíram 
na frente com ações contemplando 
quesitos, reforçando treinamentos, 
serviços de manutenção, aumento da 
equipe técnica em CQ GQ e assuntos 
regulatórios, gestão de documentos, 
embalagem e atualização/aprimora-
mento do Controle de Pragas. 

Independentemente da celeuma 
político/comercial, ainda existente 
entre a visão do FDA dos EUA e a 
visão do UE europeu a lição de casa 
de aderência em todos os tópicos 
GMP, que é por nós, da JCG Asses-
soria, recomendada há mais de 20 
anos!

A priori, em outubro de 2014 
finalizar-se-iam as discussões para 
implantação das inspeções com ótica 
FSMA e o mercado está ansioso em 
saber o que irá “pegar” nas visitas. 
Ora, a lição de casa GMP feita, e não 
só bem feita, mas muito bem feita!

Alinhadas com a visão interna-
cional bastante difundida do sistema 
Global Food Safety Initiative (GFSI), 
seis principais ações do FSMA 
compreendem inexorável tendência 
não futura – mas anteriormente 
sinalizada e atualmente já exigida:

	Aplicação racional do HACCP 
para determinar os perigos na 
segurança dos alimentos e afins, 
prevenindo obsolescência dos 
sistemas;

	Incremento de controles preven-
tivos para etapas de processo 
com vistas a minimizar e 
prevenir (eliminar?) possibili-
dades de riscos;

	Identificação e monitorização 
devidamente implementada dos 
procedimentos/protocolos para 
obter execução com consistência;

	Verificação da efetividade das 
medidas aplicadas incluindo 
revalidações periódicas para 
atualização das aderências neces-
sárias;

	Atenção a mais outra sigla que 
soma ao dicionário técnico – 
Food Fraud, item de checks e 
contemplado em fórum webinar 
internacional via @;    

	Registros eficazes dos esforços 
na correção dos problemas 
levantados e prospectados, asse-
gurando a não recorrência.

Brasil de desafios

Com essa nova ênfase técnica e 
constantemente diagnosticando ano 
após ano, auditoria após auditoria, 
que os itens arduamente implan-
tados nas empresas sempre estão 
aquém das exigências impostas pelo 
mercado, cabe a sapiência da sabida 
reflexão.

Educação em todos os níveis 
é aspecto absolutamente funda-
mental para criar nova consciência e 
postura em: cumprir o que se pede , 
treina, capacita, faz, melhora, valida 
e audita!  Pessoas, sempre pessoas 
são o alicerce para os processos 
fabris bem feitos – dentro dos requi-
sitos. Fomento de equipes técnicas 
capazes e com efetivo poder de 
decisão de fazer cumprir as normas 
não só bonitas no papel, mas na reali-
dade de um produto, processo real e 
confiável. Não é preciso toda hora 
“reinventar a roda”, mas sim “traçar 
uma rota” de qualidade e higiene 
crível, com necessários budgets para 
bons e verdadeiros resultados valo-
rados e percebidos pelo consumidor 
final. Evento como o VII Congresso 
Latino Americano, XIII Brasileiro 
de Higienistas e III Nacional de 
Vigilâncias das Zoonoses em abril, 
em Búzios, é imperdível de partici-
pação, atestando necessária atuali-
zação de todos em tudo.

Como vemos, muito, muito 
trabalho a executar, provar e 
comprovar o food safety na redução 
não só antes dos perigos e riscos, mas 
agora, de todas as vulnerabilidades...

A todos atuantes nos players de 
alimentos e áreas técnicas afins, 
pensem nisso e façam em realidade 
acontecer! 

Autografem com assinatura de 
profissionais da Qualidade, cada 
etapa profícua do seu trabalho... 
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