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Segurança doS alimentoS

José Carlos Giordano e  
Juliana Speridião da Silva

 

O mercado mundial bus-
ca cada vez mais - e o 
alimentício se inclui de 

maneira exemplar – consumidores 
fidelizados e com suas preferências 
atendidas. A escolha de marca e 
produto requer cumprir elementos 
que hoje em dia permeiam muito so-
bre Segurança e todas suas diversas 
facetas.  

Sinergia sempre foi alavanca para 
desenvolvimento, somando talentos 
da indústria e expertises em ciência 
dos alimentos para multiplicar bons 
resultados. Em termos de Segurança 
dos Alimentos a GFSI representa a 
somatória de grandes especialistas 
mundiais, congregando fabricantes, 
prestadores de serviços, serviços de 
alimentação, num alinhamento vi-

sando melhorias na cadeia alimentar 
e correlatos. Os players em alimen-
tos e bebidas estão em alta!

Foi resposta particularmente da 
Inglaterra e Bélgica para tratar de 
sistemas preventivos buscando evi-
tar repetição de surtos no ano de 
2000 na Europa. Ficou histórica a 
contaminação belga de dioxina em 
ração para frangos / nos EUA recall 
de alimento canino, o recolhimento 
de refrigerantes cola com odor desa-
gradável, no Japão leite com toxina 
/ na China com melamina / na Itália 
com tinta, etc.  

Vários importantes grupos va-
rejistas se reuniram com foco de 
desenvolver melhoria contínua dos 
planos de gestão de segurança dos 
alimentos proporcionando maior 
confiança no fornecimento de ali-
mentos seguros para os consumido-
res, em todo mundo. Tiveram uma 
divulgação mais representativa em 

maio de 2009 com a publicação das 
normas FSSC 22.000 (Food Safety 
System Certification). Tais docu-
mentos já tinham paridade com a 
ISO 22.000. 

Esse grupo de afinidades criou o 
Global Food Safety Initiative - GFSI 
estabelecendo requisitos convergen-
tes e incrementando processos de 
melhores práticas de mercado para 
otimizar a cadeia de produção e co-
mercialização de alimentos. Coor-
denado pelo CGF (Consumer Goods 
Forum), agrega representantes euro-
peus de peso, com ênfase em varejo.  

A filosofia é calcada principal-
mente em reduzir riscos ligados à 
Segurança Alimentar e desenvolver 
competências e capacitação com 
bases internacionais eficazes e con-
sistentes. Otimização dos processos 
é atingida inclusive pela redução de 
redundâncias aliada a melhores efi-
ciências operacionais.     

gFSi (global Food SaFety initiative) 

incrementa processos de melhores  
práticas de mercado

de olho no 

mercado braSileiro, 

organização Foca 

a otimização da 

cadeia de produção 

e comercialização 

de alimentoS
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Food Safety não é só vantagem 
competitiva – é obrigação dos fa-
bricantes - da commodity ao pro-
duto postado na mesa do cliente. O 
cenário hoje pós-crise EUA/Europa 
2009 é positivo (particularmente ao 
Brasil): a retomada do crescimento 
das economias maduras e a forte 
expansão dos mercados emergen-
tes criam uma dinâmica global que 
propicia um equilíbrio favorável aos 
negócios da cadeia de valor. Essa 
bonança exige em contrapartida do 
produtor, das indústrias e do varejo 
rígidos critérios de segurança e qua-
lidade em todas as plataformas. Pro-
dutos em desacordo significam per-
das importantes em toda a cadeia. 
Muitas empresas com boa e madura 
visão de futuro não só seguem à ris-
ca todos os protocolos estabeleci-
dos, como buscam estar à frente das 
exigências dos clientes quanto à se-
gurança do produto. É engajamento 
e ação pró-ativa, com trabalho sério 
em GMP e HACCP, normas OK! – 
não ‘mais ou menos’ OK.     

Ser melhor, com Somatória 
do melhor de SeuS talentoS

As prioridades do Consumer 
Goods Forum foram estabelecidas 
em cinco visões:

- Novas tendências;
- Sustentabilidade; 
- Segurança e Saúde; 
- Excelência Operacional; 
- Partilha de Conhecimento e De-

senvolvimento de Pessoas;
Reúne 70 países, com cerca de 650 

varejistas representando em vendas 
algo em torno de 2,1 trilhões de eu-
ros. Imagine que originalmente esse 
grupo começou com sete grandes 
supermercados!  Ideia central desse 
time sediado na França foi a troca 
de informações / conhecimentos e a 
somatória de forças.  Criada em ju-
nho de 2009 na fusão de três alian-
ças europeias: CIES - Food Business 
Forum, GCI - Global Commerce 
Initiative e o Global CEO Forum.

Tem escritórios hoje também em 

Tóquio e Washington. O alicerce 
dessa pirâmide tem estratégia co-
mercial, base do varejo - não há 
como negar. A bandeira é “Uma 
vida melhor através de um melhor 
negócio”. Atuação ativa dos altos 
dirigentes / CEOs proporciona mu-
danças para melhor numa visão sis-
têmica no varejo global. As indús-
trias fabricantes, como fornecedoras 
desse mercado (e em particular seg-
mento Marca Própria) precisam se 
adequar as diretrizes...  

As bases sempre são o cumpri-
mento das Boas Práticas de Fabri-
cação, HACCP pleno, efetividade 
dos Procedimentos Operacionais e 
integração da ISO 22.000.   

Nessa interessante interação téc-
nica / comercial, nascida no velho 
continente foram aglutinadas ex-
pectativas particulares de inúmeras 
frentes: norma alemã

Dutch HACCP - bem como HAC-
CP Holanda e Dinamarca, PAS 220, 
GMA-SAFE, padrões IFS (Inter-
national Food Standard), protoco-
los GLOBALGAP, modelos AIB 
(American Institute of Baking), NSF 
(National Sanitation Foundation) 
e normas BRC (British Retail Con-
sortium). 

Evolução constante das neces-
sidades em segurança hoje inclui 
protocolos em Food Defense evitan-
do riscos intencionais, estudos em 
ameaças e vulnerabilidades como 
CARVER Shock, e outros mais que 
surgirão da científica inteligência 
preditiva humana. O patrimônio in-
telectual evolui com o homem.     

Em muitos aspectos, o mercado 
brasileiro é um dos mais promisso-
res do globo. Inflação sob controle, 
recebemos o ‘nível’ Investment Gra-
de da Standard & Poor’s e milhões 
de pessoas ascendem para uma clas-
se média crescente. Isso eleva de-
manda por produtos e serviços com 
desemprego em queda, afirmam re-
latórios da Global Business Group 
– KPMG Brasil.

Pesquisa da mesma KPMG com 
500 potenciais investidores mun-

diais reportou que 42% das grandes 
companhias já investem no país e 
buscam expansão, 29% informaram 
terem planos de investir em curto 
(19%) prazo e longo (10%) prazos.

Bingo! Retrato de capital para 
qualidade. O mapeamento das áreas 
visadas confirma interesses (62%) 
em atividades produtivas: indústria, 
serviços para mercado doméstico, 
infraestrutura, tecnologia, farma-
cêutico, alimentos e saúde.   

Símbolo guarda-chuva 
(umbrella) no mundo todo!

Nossa marca registrada (figura 1) 
no Brasil pela JCG Assessoria há 
17 anos, o guarda-chuva GMP/BPF 
também é símbolo da IFS – Interna-
tional Food Standard.

Propicia desde 2003 um sistema 
uniforme de garantia coerente de 
qualidade, igualmente criado por 
grupos varejistas europeus, prin-
cipalmente Alemanha e França, 
motivados pela certeza comprova-
da de consumidores cada vez mais 
exigentes. Casos internacionais de 
contaminações químicas em leite na 
Itália, China, Brasil e outras tantas 
situações recorrentes não só cons-
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trangedoras - mas perigosas e levan-
do a óbitos, não são sequer de novo 
imagináveis!    

A IFS incorpora além da área ali-
mentos / bebidas também ativida-
des em eletrodomésticos, logística, 
varejo / atacado, produtos pessoais 
e reconhecimento Wal-Mart, en-
tre outros. Com representantes nos 
EUA, Europa, Ásia e Brasil, a atu-
ação técnica em consonância com 
GMP dá comprovação de diminui-
ção de recall em 17 % na Europa. 
O desafio de tentar ‘prever a impre-
visibilidade’ precisa ser constante. 
Circunstâncias e repercussão de 
Fukushima que o digam.      

O modelo BRC Global Standards 
por sua vez é amplamente requisita-
do, tendo em torno de 14.000 certi-
ficações em 90 países. Normas téc-
nicas são hoje ferramentais indis-
pensáveis na empresa profissional e 
competitiva.   

Auditoria por organismos de cer-
tificação é recurso para aprimorar 
e validar o Sistema de Qualidade e 
Gestão de Segurança dos Alimentos 
(SGSA exigido pela ISO 22.00) não 
só interno como o de fornecedores 
de insumos e embalagens.   

Como vemos, o velho continente 
dita as regras numa evolução contí-
nua e crescente no estabelecimento 
de parâmetros mandatórios. Ação 
na América Latina se inicia estrate-
gicamente pelo Brasil. E essa ‘sopa’ 
de siglas e abreviações estrangeiras 
não termina. A ‘Umbrella GMP’ 
comporta sempre mais oportunida-
des de conhecimento. 

Exatamente quem deu bases de 
22.000 (Europa de novo!) equiva-
lentes com a ISO 9001, foi a CIAA. 
Ajudando: Confederation of the 
Food and Drink Industries of the 
European Union. Elaboraram a ISO 
15.161:2001, que forneceu base para 
a posterior versão mundial que con-
solida a Gestão de Segurança dos 
Alimentos.    

Mais trabalho bem feito: a CIAA 
em 2008 detalhou os programas de 
pré-requisitos que dão credibilidade 

no controle de perigos resultando 
na Public Available Specification 
– PAS 220:2008. Houve profícua 
parceria com Danone, Kraft Foods, 
Unilever e Nestlé. Uma alquimia 
bem sucedida dos melhores espe-
cialistas.    

Essa congregação de trabalhos se 
reflete (figura 2) no símbolo GFSI 
da esfera azul circunscrita por seis 
arcos de proteção. Nossa vida no 
globo, protegida pelas hastes da ci-
ência / proteção / aperfeiçoamento. 

Qualificação de fornecedores e 
capacitação de pessoal em todos os 
níveis tem sido cada vez pré-requi-
sitos mais exigidos para fazer frente 
aos padrões 22.000 e BRC. Cultivar 
talentos é crucial para evitar assime-
trias e ‘desinteligências’. Começa - 
como sempre falamos - na conscien-
tização básica em 5 S > cresce com  
Boas Práticas de Fabricação GMP 
na prática bem feita > se aperfeiçoa 
no HACCP Codex sempre revisado 
> lapida-se com ferramentas PDCA 
/ FMEA / Lean / 6 Sigma > evolui 
na ISO 22.000 > e daí ...

Será o nível de seguridade que 
dominamos, contrapondo os possí-
veis riscos de ’flancos fracos’ que 
daí vão, então, determinar as etapas 
seguintes.          

No II Congresso Nacional em 
2011 da ILSI Brasil (International 
Life Sciences Institute), o professor 
em toxicologia e saúde pública, Dr. 
Flavio Zambrone, atesta que “Não 
existe atividade humana sem risco. 
Nem sempre o risco percebido é o 
risco calculado e crescimento social 
implica em aceitar e entender esses 
riscos!”. Avaliação das métricas de 
riscos e cálculo de incertezas é ho-
rizonte sem fim e oportunidade de 
aprofundamento, pesquisa e conhe-
cimento...

A ILSI, por sua vez, tem o mérito 
de ser afiliada à OMS - Organização 
Mundial da Saúde e é órgão con-
sultivo da FAO - Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura. É um fórum permanen-
te de atualização de conhecimentos 
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do meio acadêmico, governo e in-
dústria, para solução de problemas 
técnico-científicos que contribuem 
para a saúde. Atua nas áreas de se-
gurança de alimentos, nutrição e 
toxicologia, ambiente e avaliação de 
riscos. Sediada em Washington, tem 
seções no Brasil, África, Argentina, 
Índia, México, Europa, Sudoeste 
Asiático, México, Coréia, Região do 
Golfo, Norte e Sul Andino e China.      

Certeza há: a sinergia mundial e 
upgrade das Melhores Boas Práti-
cas se refletem em todas as verten-
tes de trabalho. Se não é pelo apelo 
técnico / científico (onde tanto labu-
tamos) que se obtém a implantação 
real do GMP e HACCP bases para 
Food Safety, será então obrigatória 
pelo apelo comercial de novos mer-
cados – abrangentes / emergentes / 
exigentes. A integração Latin Ame-
rica a ser iniciada via Brasil tem 
uma ‘chamada’ que o GFSI muito 
bem contempla: Knowledge and Ne-
twork. Mãos limpas à obra.     

Pense nisso!

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

Juliana Speridião da Silva
Médica veterinária perita judicial

 


