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A “AprendizAgem dAs 

pArtes pArA sucesso 

do todo” requer umA 

mudAnçA positivA 

de comportAmento 

decorrente de novos 

conhecimentos, 

hAbilidAdes, Atitudes, 

conceitos e filosofiAs

Black Star/Michael Falco/FDA

segurAnçA dos Alimentos

José Carlos Giordano

O início da agora propalada 
“Década de Ouro Brasileira” 
dá incentivo, estímulo a um 

processo decisivo na configuração de 
um mercado de alimentos diferenciado 
no Brasil. Sob ‘nova gerência’ desde 1º 
de janeiro, o horizonte de nossa terra se 
mostra promissor. 

Vivemos um vaticínio para o surgi-
mento de uma cultura mais voltada à 
Qualidade, muito mais profissionaliza-
da e exigente, fundamentada em crité-
rios técnicos e direcionada à satisfação 
e segurança do mercado consumidor 
interno e de exportação. Há muitas dé-
cadas antes, era promessa um ‘Brasil 
celeiro do mundo’, hoje esse mesmo 
mundo coloca-nos em evidência, muito 
mais do que só um país emergente do 
BRIC. A América Latina tende a ser 
integrada, fortalecida nessa nova ótica 
política, herança bendita que sinaliza 

aparentemente bons agouros. Muita 
sustentabilidade, infraestrutura, energia 
e alimentos serão requeridos.     

Segurança desses alimentos no mun-
do exige processos íntegros e seguros, 
conforme dita o Codex Alimentarius: 
“Todos, todos tem o direito de esperar 
que os alimentos sejam inócuos e aptos 
para consumo”. Para atender a esses 
requisitos universais, ações de preven-
ção e controle são primordiais. Foram e 
continuam sendo base do GMP – Good 
Manufacturing Practices, pré-requisito 
obrigatório para assegurar integridade 
no processamento, manufatura, fabrica-
ção dos alimentos. Validação dos proto-
colos é a palavra chave requerida, todos 
os fornecedores são chamados a serem 
partícipes em tangenciar a Gestão Inte-
grada em “Quality Assurance”. 

As NBR 22.000 e 22.004 desde 
2006 fazem uma releitura onde a visão 
agrega importantes responsabilidades 
ao profissional gestor, ao profissional 

educador. Indicadores da Qualidade 
que exigem oportunidades de melho-
rias, detectadas e implementadas por 
equipes ágeis em constante capacita-
ção e educação continuada. Qualidade 
oriunda de profissionais cada vez mais 
capacitados em buscar a excelência em 
tudo e todos. Excelência em reduzir/ 
eliminar o perigo da ‘contaminação’. 
Excelência, maestria em dominar os 
perigos. Excelência de sermos “exper-
tises” em minimizar riscos de falhas. 
Há sim os que não compartilham dessa 
mudança inexorável, mas seu destino é 
como fixa John Ruskin na citação: ‘Di-
ficilmente existirá algo que alguém não 
possa fazer pior e vender mais barato e 
quem considerar só preço será mereci-
da vítima’. O inverso - a correta postura 
que se busca hoje - é planejar ‘bem’ o 
fazer, realizar ‘bem’ o plano e docu-
mentar ‘bem’ o ‘bem’ feito. Informação 
e aprendizado incessante em novas téc-
nicas e conceitos urge. 

gestão sistêmicA em gmp  
integra o controle do todo com 
a visão das partes
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segurAnçA dos Alimentos

Elementos que compõem as Boas 
Práticas (Good Practices) são base prio-
ritária para o HACCP, buscando asse-
gurar que ninguém seja surpreendido 
por tais perigos e riscos. Organismos 
oficiais e clientes exigem o GMP/BPF 
porque colocam a responsabilidade pela 
segurança do produto - no produtor. 
Se uma contaminação eventualmente 
ocorrer, produtos  são rejeitados e até re-
colhidos do mercado. O retrabalho pode 
ser infelizmente, parte dos negócios. E 
retrabalho dá trabalho, é prejuízo, é má-
cula em arranhar para sempre no dossiê 
do produto - e do produtor.   

Deste modo, há exponencial espaço 
para melhoramentos e para permane-
cermos competitivos, é prioridade exa-
tamente melhorar continuamente essas 
Boas Práticas. A nova diretiva mundial 
sobre a responsabilidade do produto e 
serviços, originária da Europa, torna-
nos vulneráveis em mercados importan-
tes que exigem conceitos Food Safety de 
forma mandatória. Protocolos dos mer-
cados chileno e americano são sempre 
rigorosos, só para citar 2 exemplos pró-
ximos. Para atender a expectativa que se 
faz em qualidade nesse mundo que nos 
reverencia e ao mesmo nos exige compe-
tência, é realmente oportunidade de ouro 
otimizar e investir em Qualidade com 
Q maiúsculo. Q de querer evoluir. Q de 
questão de sobrevivência para esses pró-
ximos 10 anos e os outros 10 depois...   

As aptidões diversas inerentes das 
equipes precisarão ser desenvolvidas. 
Como ilustra Kiyoshi Suzaki em 2005 
no livro ‘The new shop floor man-
gement’ o nível dessas aptidões deve 
requerer um volume coeso e sólido de 
grande número de pessoas dominando 
o conhecimento intelectual da empresa. 
Muitas vezes temos somente o núcleo da 
direção apta e a área operacional rota-
cionando na base, ignorando informa-
ções técnicas. Existe até evolução, mas 
aos trancos, o célebre modelo ‘serrote’ 
do vai e vem. É urgente a fixação em to-
dos, de corretos procedimentos de Qua-
lidade e Higiene no dia a dia: ‘O início 
de um hábito é como um fio invisível; a 
repetição reforça o fio até que o cabo nos 
prenda de forma irreversível no pensa-

Numero de pessoas

Organização Tradicional
Pequeno número de 
pessoas possui aptidões, 
e elas dirigem pessoas 
de poucas aptidões.

Organização Progressista
Grande número de 
pessoas tem aptidões.
Elas são autocontroladas, 
auto-pensantes, e 
automotivadas.

Nível de 
aptidões

Numero de pessoas

mento e ação’ escreveu S. Marden.    
Prevenir o impossível será na maio-

ria das vezes, impossível. Nós todos 
podemos, entretanto, prevenir o que 
podemos pensar. Analisar previamente 
os possíveis riscos potenciais e tentar 
eliminá-los ou controlá-los é papel vital 
na Garantia de Qualidade do Alimen-
to Seguro. Estudo e aprendizado são 
o diferencial para as equipes como já 
demonstrado. Somos o que pensamos, 
e pensamos o que lemos e vemos. E so-
mos o que fazemos pelo intermédio do 
que pensamos... 

Jamais deve-se desconsiderar os prin-
cípios e regras de GMP no treinamen-
to básico para estrutura de sustentação 
HACCP, BRC, FSSC, Codex, EFSIS, 
FDA, ou seja o requisito que for: Quan-
do as Boas Práticas de Fabricação - as 
‘Melhores Práticas’ não são respeitadas, 
não há como e nem porque implementar 
o HACCP ou outros modelos evoluídos 
em Food Safety. 

Cada projeto precisa ser único, com 
conteúdo aplicado conforme necessi-
dades a cobrir. Normalmente um bom 
grupo de treinandos GMP abrange 
carga horária inicial de 6 a 24 horas, 
de acordo com o escopo da proposta. 
E reciclagens - contínuas. Importante é 
prover a interatividade, proporcionando 
o desafio de um aprendizado real e apli-
cação prática eficaz.  Didática criativa 
e modelos pedagógicos planejados são 
essenciais. Fontes de treinamento são 
encontradas no site www.qualidadeem-
quadrinhos.com.br. Ferramentas de ca-
pacitação em ‘Higiene e Segurança dos 
Alimentos’ e conhecimento do ‘Mundo 
Invisível dos Microrganismos’ se faz 
indispensável. Aprender e aplicar tais 
Ferramentas da Qualidade, executando 
integralmente os Padrões & Procedi-
mentos, gera somatória do bem feito. 
Michel Weill em 2005 na conclusão do 

livro ‘A Gestão da Qualidade’ já preco-
nizava: ‘Qualidade Total se baseia no 
conjunto da empresa, particularmente 
nos recursos humanos, para enfrentar 
pressões concorrenciais crescentes, ao 
mesmo tempo em que deve satisfazer o 
conjunto das partes envolvidas para jus-
tificar seu lugar na sociedade’.  

A “Aprendizagem das partes para 
sucesso do todo” requer uma mudança 
positiva de comportamento decorrente 
de novos conhecimentos, habilidades, 
atitudes, conceitos e filosofias. As capa-
citações para uma boa visão sistêmica 
em quaisquer Boas Práticas precisam 
envolver: transmissão de informação, 
modificação de atitudes, desenvolvi-
mento de habilidades e modificação de 
conceitos, gerando daí os meios para 
proporcionar a aprendizagem. Final-
mente, buscar o desenvolvimento das 
pessoas sempre estruturado em longo 
prazo, num incessante desdobramen-
to em lapidar as potencialidades das 
equipes na capacitação contínua. Nos-
so desafio nessa vindoura, esperamos 
mesmo, Década de Ouro...      

Pense nisso!

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