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Segurança doS alimentoS

É cada vez maior a 
preocupação com 

critÉrioS para a Seleção 
de fornecedoreS que 

agreguem qualidade em 
SeuS inSumoS e ServiçoS 

alimentareS

auditoria e inSpeção como reaiS 
oportunidadeS de melhoria  
na indústria e varejo
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José Carlos Giordano,
Khalil Yepes Hojeije  
e Lílian Varotti

O mais alto nível possível de 
certeza nos corretos pro-
cessos tecnológicos de fa-

bricação cada vez mais precisa ser 
evidenciado. Fatos são questionados 
e rastreados, cumprindo requisitos de 
validação GMP e HACCP. A inocui-
dade em alimentos engloba hoje minú-
cias que no passado se não esquecidas 
eram até desconhecidas. E amanhã, 
inexoravelmente mais minúcias surgi-
rão num exigente futuro. 

As boas organizações orientam que 

seus fornecedores levem a sério a Se-
gurança dos Alimentos. Quem não tem 
tempo para investir e evoluir na Qua-
lidade e fica na prioridade de exclusi-
vamente produzir, está fadado a correr 
atrás do prejuízo. Os detalhes de ve-
rificação em auditorias nas indústrias 
de alimentos e áreas de food service 
estabelecem alta rastreabilidade em 
matérias primas, antibióticos, anaboli-
zantes, micotoxinas. Residual em ppb 
de chumbo, pesquisa de nitrofuranos, 
clorofenicol, tetraciclina, sulfonamidas 
e muitos, muitos outros quesitos não só 
precisam ser comprovados como são 
por vezes objeto de impasse em lotes 
interditados quando da inspeção de re-
cebimento.

O HACCP resgata GMP e PPHO 
como pré-exigências indispensáveis e 
as GMPs de manipulação em produtos 
vegetais recorrem também nas GAP – 
Boas Práticas Agrícolas. No tocante a 
aditivos, propionatos, dióxido de enxo-
fre e similares são taxados como réus 
assim como o fumigante brometo de 
metila e o nefasto residual dioxina sem 
falar nos príons da BSE.

No âmbito das micotoxinas, também 
a isenção de aftlaxoxinas e ocratoxi-
nas é requerida. No lado químico há 
PCBs no sistema ou Bifenil Policlo-
rado é só um nome esquisito como 
histamina ou na microbiologia a to-
xina botulínica e em alergia a anafi-
laxia? Os lubrificantes usados estão 
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Segurança doS alimentoS

na lista positiva USDA food grade? 
Não esquecendo embalagens como 
vão monômeros, nitrosaminas e pig-
mentos? 

São questões emergentes, discuti-
das e exigidas nos processos atuais de 
auditoria. O código de defesa do Con-
sumidor é claro na lei 8078/90 artigo 
8º: “Produtos e serviços colocados no 
mercado de consumo não acarretarão 
riscos à saúde ou segurança dos con-
sumidores” O grande vilão é o risco da 
contaminação. A rima é verdadeira. 

O não emprego sistemático da audi-
toria deixa-nos sem referencial acerca 
do nível de segurança dos alimentos 
e dos sistemas que tangenciam como 
embalagem, serviços, manutenção, 
treinamento, transporte e armazena-
gem, etc – entre tantos itens seja para 
exportação, mercado nacional ou ser-
viço de alimentação.   

E essa referência é fundamental. As 
falhas nos sistemas originam fendas, 
hiatos, onde tudo pode acontecer. Vale 
citar referência do Depto de Agricultu-
ra Americano USDA / FSIS em agosto 
de 1996 quando do início das exigên-
cias de HACCP / PPHO (chamada 
de Megaregulamentação SSOP) para 
carne vermelha: “O objetivo estraté-
gico EUA é o de reduzir na extensão 
máxima possível o risco de doenças 
alimentares. O Serviço de Inspeção e 
Proteção de Alimentos americano ve-
rificará se estes e outros requerimentos 
oficiais estão sendo seguidos e toma-
das as ações apropriadas em relação à 
conformidade e repressão quando não 
são atendidos”. Parece a postura de 
Obama na COP 15 : “Venha a nós, ao 
vosso reino - nada!”

Em julho também de 1996, uma 
declaração de Ryutaro Hashimoto, na 
época primeiro ministro do Japão, fi-
cou marcada: “As 8.300 intoxicações 
pela colibactéria O-157 são um proble-
ma nacional que calou fundo na vida 
do povo japonês. O envenenamento se 
tornou um assunto nacional”. Tais si-
tuações aniversariam 13 anos! A JCG 
Assessoria tem mais de 15... Recente 
na China foi o real fuzilamento dos que 
adulteraram leite em pó com melamina 
que ocasionou agravos em 6.000 crian-

ças, 250 internações de falência renal 
e três óbitos.  Se a ‘moda’ dessa pena 
sumária pegar...

A ferramenta para prevenir tais si-
tuações e referenciar a integridade é a 
Auditoria Técnica. No âmbito alimen-
tar, Auditoria em Food Safety. Tanto 
na cadeia produtiva de palmito como 
em food service de churrascarias, tais 
aspectos são importantes, retratando 
cada exemplo, 40 anos de trabalho. So-
mados, ambos cases completam mais 
de 80 anos...

auditoria no  
proceSSamento de alimentoS

Num momento que vivenciamos 
2010 com boas projeções econômicas, 
análises de tendências têm sinalizado 
aspectos positivos em relação à Qua-
lidade nos processos produtivos. Na 
indústria e no Varejo vem ocorrendo 
crescente incidência das atividades 
de Garantia e Certificação nas etapas 
essenciais de processo e não apenas 
nos produtos acabados. Cada vez mais 
há significativa preocupação com cri-
térios para seleção de fornecedores 
e parceiros que agreguem qualidade 
e sustentabilidade em seus insumos 
e serviços alimentares. É necessário 
comprovar todas as documentações de 
procedimentos para se certificar de que 
os mesmos foram bem feitos. É preciso 
ser melhor, mais rápido, mais preciso 
e mais barato. Concorrências em co-
nhecimentos / tecnologia e mercado 
estão cada vez mais internacionaliza-
das. Qualidade não espera por quem 
queira adotá-la. Ela é impositiva, é 
mandatória, é sinônimo de sobrevivên-
cia. Muitas vezes nem é preciso uma 
reengenharia geral, mas sim um novo 
design no sistema, para inovar, adaptar, 
otimizar.  E qual o novo caminho para 
encantar e fidelizar famílias num ritual 
gastronômico em boa churrascaria?

Para serem cumpridos, procedimen-
tos pressupõem treinamento, educação 
e qualificação, informa a Dra. Lílian 
Varotti, consultora em Segurança 
Alimentar. “Não só nas instalações 
que assessoramos, como também nas 
instalações de nossos principais forne-
cedores”.  Administrar e desenvolver 
bem os provedores é tão importante 

quanto administrar a empresa, desen-
volvendo real parceria e não situações 
de ‘pharceria’. A tradição Boi na Brasa 
remonta também mais de 40 anos em 2 
casas de SP. 

E como desenvolver esse retrospec-
to da melhor forma, num insumo no-
bre como palmito? Para a homologa-
ção da segurança oferecida pelos for-
necedores e validação dos processos 
internos fabris é imprescindível um 
“Exame sistemático para determinar 
se atividades e resultados estão em 
conformidade com o planejado, se a 
implementação é eficaz, com objeti-
vos atingidos”. Na ambientação ISO, 
a definição da NBR 10.011 dada por 
Khalil Hojeije, diretor da Palmito Flo-
resta, é clara nessa trilha da melhoria 
da qualidade. O exame sistemático é 
a Auditoria, que prevê no processa-
mento do palmito tarefas documenta-
das, procedimentos e check lists para 
determinação de evidências objetivas, 
num processo independente e trans-
parente, que retrata o alinhamento 
da empresa há 40 anos com a melhor 
qualidade, seja no Brasil, seja nos 
mercados da França, Líbano, Portu-
gal, Espanha, Argentina, Chile, Uru-
guai, Estados Unidos. Essa Qualidade 
é alvo em constante evolução em res-
sonância com as novas necessidades e 
expectativas dos clientes que buscam 
o todo sem descuidar dos detalhes. 
Tanto na indústria Floresta em Juquiá 
como nas Churrascarias Boi na Brasa 
e Interlagos Grill, em São Paulo, nos 
processos de auditorias foram impres-
cindíveis preliminares básicas:

- Elaboração da documentação ne-
cessária ao processo de auditoria, com 
critérios para qualificação, diretrizes 
para realização e gestão contínua do 
programa.

- Trabalhos nas Ferramentas de 
Qual. e treinamentos contínuos em 
GMP e Responsabilidade Ambiental, 
no caso do projeto Palmito Seguro de 
Khalil Yepes. 

- Formação e conscientização da es-
trutura dos estabelecimentos e audita-
dos para a relevância dos benefícios da 
Auditoria, integrando HACCP e futura 
ISO 22.000.



Segurança doS alimentoS

- Educação continuada em BPF para 
os manipuladores e demais itens exi-
gidos na Legislação, ministrada pela 
Consultoria em Segurança Alimentar 
da Dra. Lílian.   

a ‘temida’, maS  
benÉfica auditoria 

Os objetivos das constantes audi-
torias nas três empresas citadas per-
mitem, segundo os especialistas Dra. 
Lílian Varotti e Khalil Hojeije:

- Verificar as conformidades com 
padrões estabelecidos e referencias 
técnicas  consensadas entre as partes 
envolvidas de direção e consultoria 
sanitária.

- Medir o grau de efetividade dos 
processos, definindo seu nível de 
atendimento e segurança frente a re-
quisitos de credibilidade, qualidade, 
higiene e sustentabilidade. As certifi-
cadoras SGS e Bureau Veritas atestam 
a excelência das rotinas. 

- Gerar ações corretivas e preventi-

vas em relação a problemas / perigos 
/ riscos e possíveis situações de con-
taminação, preservando produtos e 
clientes, agregando sustentabilidade.

- Reduzir a incidência de reclama-
ções de consumidores por falhas cau-
sadas pelo não cumprimento de GMP, 
HACCP e Procedimentos Operacio-
nais pré-requisitados.

- Avaliar a eficácia das pessoas - das 
operacionais as gerenciais, na imple-
mentação dos planos e cumprimento 
de procedimentos pré-estabelecidos 
nos estabelecimentos.

- Prover aos setores auditados opor-
tunidades de melhorias, detectando 
falhas e criando um plano de corre-
ção, com prioridades e responsabili-
dades definidas, tanto indústria como 
varejo. 

- Atender a requisitos mandatórios 
e aspectos regulatórios de mercado e 
legislação.

A ótica do trabalho mira a real e 

efetiva busca dessas melhorias, geran-
do ações 

preventivas. Essas ações são con-
cretas, para eliminar as causas das 
não conformidades, defeitos ou si-
tuações indesejáveis. Consumidores 
satisfeitos com produtos seguros e 
saudáveis – nosso objetivo. 

 Pense nisso!

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

Khalil Yepes Hojeije
Diretor da Palmito Floresta Ind. e 
Com. Ltda.
www.palmitofloresta.com.br
khalil@palmitoseguro.com.br

Lílian Varotti
 Consultora em Segurança Alimentar
www.churrascariaboinabrasa.com.br
nutricionistas@terra.com.br


