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Segurança doS alimentoS

o conceito de 

SuStentabilidade prevê o 

uSo correto de recurSoS 

naturaiS para atender 

àS neceSSidadeS humanaS 

Sem eSgotá-loS, de 

modo que eSSaS fonteS 

permaneçam diSponíveiS 

para atuaiS e futuraS 

geraçõeS

nova poStura em conhecimentoS, 
Habilidades e atitudes para uma 
sustentabilidade e Qualidade consistentes

José Carlos Giordano

A demanda por competências globais na última 
década tem traçado em paralelo com os crité-
rios mais rígidos em Segurança dos Alimen-

tos um cenário amadurecido de consenso que converge 
para o novo paradigma da sustentabilidade. 

Quais atividades e decisões asseguram a sobrevivên-
cia em longo prazo das empresas, num mercado tur-
bulento? A Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento da ONU, no chamado relatório 
Brundtland desde 1991 estabelece: “Para que qual-
quer empreendimento humano possa ser considerado 

sustentável, tem de ser: ecologicamente correto, eco-
nomicamente viável, socialmente justo e culturalmen-
te aceito”. Hoje diariamente os apelos que nos cercam 
falam da bioconsciência, desenvolvimento sustentável, 
abrindo perspectivas tanto nas pequenas atitudes di-
ferenciadas de comportamento quanto nos processos 
produtivos. Revisão de Missões e Princípios em várias 
empresas é tema de reflexão da alta cúpula ao chão de 
fábrica.          

O conceito de sustentabilidade prevê fazer uso cor-
reto de recursos naturais para atender às necessidades 
humanas sem esgotá-los, de modo que essas fontes per-
maneçam disponíveis para atuais e futuras gerações. 
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– Bélgica; Mercúrio na Baia Minemata – Japão; Usina 
nuclear Chernobyl – URSS; Césio 157 – Brasil; Eutro-
fização de águas pelo excesso de nutrientes e algas por 
lixo – mundo todo; BHC no ambiente – São Caetano 
do Sul; Talidomida – mundo todo; Poços deliberada-
mente incendiados – Guerra do Iraque; Mortandade de 
peixes por rompimento de dique tóxico – Mogi Gua-
çu; Ilhas de lixo – Pacífico, Fracasso da COP-15 – Ko-
penhagen, e mais recente os 10.000 km/quadrados de 
óleo da plataforma Deep Horizon sinistrada no golfo 
mexicano / Louisiana. Sejam casos antigos ou recentes, 
internacionais ou aqui perto, todos geraram impacto. 
O passivo ambiental, social e econômico é cada vez 
maior. O compromisso com melhor desempenho de so-
brevivência das gerações com acesso a água potável e 
alimentos seguros precisa urgentemente passar por um 
repensamento individual. O descompasso hoje é evi-
dente através da crescente falta de saneamento - em ter-
mos estruturais e da falta de engajamento - em termos 
comportamentais. Os valores visam o ‘vender’ – e não 
o ‘entender’, pessoas hoje requerem 3 celulares touch + 
aplicativos e fibra de carbono para depois desligarem 
quando não querem ser localizadas no GPS da vida. 
Em ‘cápsulas metálicas rodantes de ar condicionado’ 
nos isolamos da natureza e das pessoas. O tempo para 
refletir / optar e acertar é cada vez menor. E o risco de 
errar cada vez maior! Seja na Lei de Murphy, teoria do 
Caos ou Parkinson – ‘Em um sistema fechado, o nº de 
erros se expande para preencher a capacidade disponí-
vel de inspeção’.        

O preço da ignorância e mesmice será alto se não 
formos impelidos na convicção de articular  novas pos-
turas nas maneiras de aprender, fazer e comunicar. Um 
olhar incisivo para o futuro é vital nesse raciocínio em 
busca de percepção mais inteligente de Ferramentais 
da Qualidade não só para Food Safety, como em Life 
Safety.  Tendências em certificação / comprovação dão 
legitimidade num alinhamento onde detalhes técnicos 
são seletivos:

O ‘comércio justo’ praticado para desenvolvimento 
de produtores rurais tem o selo Fair Trade. O Processa-
mento Orgânico assegura ao consumidor procedência 
isenta de contaminação química respeitando o meio 
ambiente e o trabalhador. Produtos fabricados obede-
cendo normas da dieta judaica ortodoxa levam o selo 
Kosher. Por sua vez os rituais das normas islâmicas tem 
seu correspondente Halal. Mercado Russo exige crité-
rios que atendem por Rostest. Cafés se diferenciam 
com o UTZ Certified de Boas Práticas Agrícolas e Res-
ponsabilidade Social e Ambiental, com selos de ‘Em-
presa Carbono Neutralizado’ onde o CO2 tem emissões 
controladas e de voluntariado de trabalhos oferecidos 
como Make Your Mark da Starbucks. SA 8000 atende 
os princípios ONU de cidadania das 11 convenções da 

Missão: Elaborar produzir e distribuir produtos 
de Qualidade satisfazendo clientes e consumido-
res com resultados positivos e crescimento sólido 
da empresa, em harmonia com necessidades da 
sociedade e meio ambiente.  
Visão: Ser uma marca conhecida e em cons-
tante evolução, firmada nos ideais e tendo a 
excelência como ponto de partida e propulsora 
da Qualidade e serviços prestados.   
Valores: Ética, Respeito, Informação, 
Honestidade, Trabalho, Disciplina, Integridade, 
Comprometimento, Responsabilidade.   
Política da Qualidade: Compromisso em 
produzir produtos e serviços com elevado 
padrão de Qualidade que satisfaça clientes e 
consumidores, com atenção a Sustentabilidade e 
Segurança Alimentar.

Missão: Elaborar produtos de Qualidade supe-
rando as expectativas e confiança dos clientes e 
consumidores, em harmonia com as necessida-
des de todos os parceiros e do meio ambiente.  
Visão: Ser uma empresa em constante evolução 
mantendo a excelência na Qualidade e nos ser-
viços prestados, num exemplo de busca incansá-
vel em todos os níveis, com seus colaboradores, 
clientes e consumidores”.
Valores: “Respeito ao próximo, trabalho em 
equipe, desenvolvimento pessoal e profissional 
contínuos, ética e dignidade, transparência e 
cortesia.  
Política da Qualidade: Firme compromisso 
de produzir produtos e serviços com alto padrão 
de Qualidade e Segurança dos Alimentos, 
satisfazendo clientes e consumidores identi-
f icando e atendendo suas necessidades e da 
Sustentabilidade.   

vertenteS da SuStentabilidade

Vem a tona a lembrança de várias situações que colo-
caram em risco esse equilíbrio harmonioso do habi-
tat nosso, colocando-nos mais para homo lixus do que 
para homo limpus, distantes cada vez mais de homo 
sapiens. A história das más interferências depõe pre-
ponderantemente contra o ser humano na sua missão 
óbvia de tentar preservar onde habita e usuflui.

Vazamento isocianato de metilo em Bhopal - Índia; 
Petroleiro Exxon Valdez – Alasca; Leite com Dioxina 
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Organização Internacional do Trabalho mais direitos 
da criança e direitos humanos. As BPF tem avaliações 
Global Sourcing por grandes redes supermercadistas 
em seus fornecedores. Ícones dos cosméticos como Bo-
ticário tem Bioconsciência, Natura seu Espaço Caja-
mar. Em frutas o ‘PIF’ do INMETRO/MAPA trata da 
organização da base produtiva e rastreabilidade do pro-
cesso para desenvolvimento sustentável. Na linha ‘bem 
estar’ temos a filosofia Slow Food alimentando com 
harmonia / calma e a pesquisa para menor emprego de 
aditivos. É uma rota em índices menores de sódio / açú-
car / gorduras trans (abaixo Junk Food) e incremento 
dos  funcionais. Em Pupunha cultivado o selo Palmi-
to Seguro – da Floresta em Juquiá, atesta segurança e 
qualidade. Supermercado consciente já é ‘Supermer-
cado Verde’. Até em construção de Shoppings Centers 
encontramos o LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) para edifícios sustentáveis da Gre-
en Building Council EUA. O correspondente britânico 
nessa ‘engenharia’ é o BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method).  No Brasil o Instituto Ethos foca 
a longevidade dos negócios pois não existe consumo 
sem sociedade harmônica. Em suma, o profissional e a 
empresa que passar a desconsiderar questões ambien-
tais e sociais vai comprometer sua atuação.    

cha – conhecer, Ser hábil e ter atitudeS 

A aprendizagem de novas vertentes do conhecimento 
dá-se também na analogia de lacunas em falhas e nas 
trajetórias de correção. Numa incursão pela oficina de 
melhorias, nos últimos tempos muito se tem falado nos 
11.000.000 de veículos em recall pela Toyota, tida es-
cola de qualidade porém abalada recente pelo desleixo 
em cinco frentes: falhas nas ações corretivas em tempo 
hábil, redução de importância ao desenvolvimento de 
fornecedores, diminuição de treinamentos ministra-
dos, comunicação truncada entre pessoal e visão prio-
ritária a lucro. “Expandiu fornecedores sem o Dpto. 
da Qualidade  auditar a tempo” comentou prof. Tony 
Faria da Univ. canadense Windsor. Da Unicamp prof. 
Celso Arruda respondeu a revista Veja “Na ânsia da 
tecnologia deixaram de atentar as falhas”. A liderança 
nos EUA foi substituída por 150 processos, onde 40 % 
do mercado não adquiriria mais um carro da marca. 
Quase 20 tipos diferentes afetados.

Alguém lembra de Bhopal? Foram US$ 470 milhões 
suficientes para indenizar o desleixo em segurança 
e qualidade que afetaram 500 mil indianos e 27.000 
mortos por gás?      

Preço alto, tanto há 26 anos como agora, pela igno-
rância na renovação e investimento em posturas glo-
bais consistentes. A oportunidade hoje é rever pelos 
erros passados, a contribuição de que essa agora famo-
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sa sustentabilidade partilhe educação e respeito - im-
prescindíveis nas relações de futuro.      

As empresas que entenderam a última revisão da ISO 
9001 que reforçou a necessidade de tratar as compe-
tências das equipes sairam na frente, como o Habib’s 
que implantou a Universidade Corporativa em 4 escolas 
estratégicas: Competências Técnicas, Desenvolvimento 
Humano, Essenciais e de Gestão. A Cia. do Metropoli-
tano SP dá uma aula de excelência em sinalização, in-
formação e atendimento nas linhas de Metrô da capital. 
Novas composições mais parecem salas técnicas indus-
triais, com piso monolítico e cantos arredondados!      

 As áreas de Varejo e Food Service tem seus exper-
tises, mas deixem-me referenciar mais uma ferramenta 
de engenharia que na indústria alimentícia se associa 
ao Food Safety, GMP e ISO 22.000 para diminuir a 
variabiliadde dos processos e falhas.

As tragédias ambientais citadas têm repercussão 
com nossa Responsabilidade na ambiência do espaço 
de conforto que partilhamos (a tal sustentabilidade...). 
Quanto mais operações, mais alternativas, mais pesso-
as envolvidas, mais complexos os sistemas > maior a 
probabilidade de falhas acontecerem. Falhas insigni-
ficantes ou catastróficas. E consequentemente, maior 
a necessidade de Boas Práticas em Conhecimentos, 

Habilidades e Atitu-
des como fatores de 
prevenção!

Quanto maiores as 
variações possíveis 
numa atividade, seu 
desempenho será 
proporcionalmente 
pior. Calma, foco e 
método são sempre 
bons para corrigir e 
delinear sistemas e 
para isso existe uma 
metodologia cuida-
dosa para aprimorar 
ainda mais o que fa-
zemos comumente, 
numa rotina em que 
as variações são de 
+_ 6 a 7 %. Vamos 
chamar que esse 
‘comum’ esteja num 
nível estipulado 3 
sigma ( σ ) letra gre-
ga que na estatística 
mede essas varia-
ções (desvio padrão). 
Será que é possível 
reduzir riscos, mini-

mizar contaminações, diminuir problemas, acidentes, 
defeitos e reclamações? Sim, passando desse ‘nível 3’ 
para um nível superior - mais criterioso - seguro - exi-
gente, chamado ‘nível 6’ ou 6 sigma (6 σ), o que também 
usualmente se chama Quase Zero Defeitos – ‘Excep-
cional’.  Nesse nível de segurança atinge-se 99,9997 % 
de conformidade. Detalhes minuciosos para distinguir 
o comum do excepcional! É encarar desafios de me-
lhorar sempre, fazer acontecer o Kaizen – melhorias 
contínuas - em Alimentos Seguros ou em qualquer área 
de ação.

Com essa metodologia batizada por Phillip Crosby, 
implementada pela Motorola em 1987 e alardeada por 
Jack Welch da GE em 1999, o foco é um novo design 
de melhorias criando toda uma ‘árvore de implantação’ 
com vários ‘status’ de colaboradores. Com o 6 σ passa-
mos a entender melhor os processos e descobrir proble-
mas e soluções que não se sabia sequer serem possíveis! 
E o importante é que não é somente aplicável a proces-
sos de fabricação e manufatura como em qualquer ope-
ração que envolva pessoas e procedimentos. Em grandes 
corporações, para cada 1 US$ investido no sistema (que 
não é um programa com início e fim – dado start tem 
continuidade sempre) chega-se a um retorno de 15 US$! 
Aumenta eficiência dos projetos, redimensiona severi-
dades / riscos, otimiza prevenções dos perigos, traz di-
ferencial de maior segurança pela redução dos possíveis 
‘desvios de percurso’. Integra-se com outras ferramen-
tas de Engenharia da Qualidade como HACCP, WCM 
(Word Class Manufacturing), DMAIC (Definir / Medir 
/ Analisar / Implementar / Controlar) e FMEA (Análise 
dos modos de falha e efeitos). Agiliza aperfeiçoamen-
to dos controles - dá disciplina, confiabilidade, melhor 
gestão nos processos e permite comunicação assertiva 
entre as equipes.   

Finalizando nosso raciocínio nesse ‘circuito’ por 
vários enfoques, temos muito ainda a aprender e apli-
car para alçar sucesso em vencer resistências, conci-
liar necessidades com disponibilidades, dando melhor 
alinhamento na missão de processos mais seguros. A 
maratona em Food Safety nunca termina, para um pro-
pósito que converge para a excelência - se possível o 
excepcional!              

São novos desafios em aprender, enfrentar e solucio-
nar, num mundo que chama incontestavelmente novas 
posturas e qualificação em conhecimentos atitudes e 
habilidades das pessoas para a sustentabilidade social, 
ambiental, econômica. Nosso futuro depende.    

Pense Nisso!

José Carlos Giordano
Consultor em Food Safety e diretor da JCG Assessoria em 
Higiene e Qualidade umbrellagmp@terra.com.br


