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A certificAção é 

voluntáriA e tem por 

objetivo AtestAr, AtrAvés 

de AuditoriAs, que o 

sistemA de Gestão cumpre 

os requisitos dA normA, 

é cApAz de Atender à 

políticA e objetivos e está 

implementAdo de formA 

eficAz

HAccp e A normA iso 22000:  

garantia do alimento seguro através  
da melhoria contínua

seGurAnçA dos Alimentos

Ana Oliveira e  
José Carlos Giordano

 

A alimentação exerce in-
fluência direta sobre a 
saúde humana e animal. 

Nas últimas décadas várias evidên-
cias têm demonstrado a importân-
cia da boa alimentação não só para 
manutenção, mas sobretudo para a 
promoção de saúde. Contudo, os ali-
mentos também podem ser fontes de 

contaminações, que ocasionam risco 
à saúde. Os alimentos estão sujeitos 
a contaminação em todas as etapas 
da cadeia produtiva (desde a lavou-
ra passando pela comercialização e 
preparo) e estas podem ter origem 
tão diversificada quanto à própria di-
versidade de alimentos disponíveis.

Dentre os contaminantes quími-
cos podemos destacar, resíduos 
de pesticidas, micotoxinas (toxi-
nas produzidas por fungos) tais 

como aflatoxinas, zeralenonas e 
a Deoxinivalenol-DON, resíduos 
veterinários (hormônios, antibi-
óticos), metais pesados (chumbo, 
cobre, arsênio, cádmio, mercúrio, 
níquel, etc), alergênicos como glú-
ten, soja, crustáceos, ovos, gluta-
mato monosódico, nozes, sulfitos 
e outros, bifenilos policlorados- 
PCBs, dioxinas, plastificantes e 
outros aditivos plásticos. Os con-
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taminantes químicos podem estar 
presentes em alimentos decorren-
tes de uso intencional ou de fa-
lhas nas Boas Práticas Agrícolas 
e Boas Práticas de Fabricação, 
podendo causar ação mutagênica, 
carcinogênica, teratogênica, más 
formações congênitas, reações 
alérgicas e choque anafilático en-
tre outras consequências!

Existem ainda os perigos rela-
cionados à condição do alimento, 
tais como presença de fenilalani-
na (causa agravos a fenilcetonú-
ricos) ou de açúcar em produtos 
Diets (agravos a diabéticos) e ál-
cool em cerveja ‘sem’ álcool. 

Contaminações biológicas por 
bactérias como Escherichia coli 
entero hemorrágica (O 157) Sta-
phylococcus aureus (produtora 
de enterotoxina termoresistente), 
Bacillus cereus, Clostridium per-
fringens , Clostridium botulinum 
(produtora de toxina letal), Salmo-
nellas,  Listeria monocytogenes, 
Campylobacter jejuni  ou parasi-
tas (toxoplasma  gondii, Giardia  
lamblia   podem ser provenientes 
de falhas no manuseio por ma-
nipuladores,  na higiene pessoal 
e de  equipamentos, falhas nos 
tratamentos térmicos (pasteuri-
zação, esterilização comercial), 
contaminações cruzadas e outras 
causas cujos sintomas, após con-
sumo de alimento contaminado 
variam de uma simples diarréia 
e vômitos a meningite, colite he-
morrágica, paralisia respiratória e 
morte.

Perigos físicos como fragmen-
tos metálicos maiores que 7 mm 
(Police Guide-2005),  partes de 
equipamentos (parafusos, por-
cas etc), vidros, plásticos rígidos,  
pragas  madeiras, espinhas de 
peixe e ossos são contaminantes  
de alimentos  com  severidade 
alta que podem causar engasgos, 
cortes ou até a morte.  

Estes são só alguns dos perigos 
à segurança de alimentos (quí-
micos, físicos ou biológicos) ou 
condição do alimento com poten-
cial de causar um efeito adverso 
à saúde.  

Objetivando prevenir os perigos 
à segurança de alimentos os órgãos 
regulamentadores de vários países, 
inclusive do Brasil, têm editado leis 
que visam normatizar a produção/
comercialização de alimentos se-
guros.  No Brasil, por exemplo, a 
Portaria nº 1428/193- Ministério 
da Saúde- (BPF/ APPCC), Portaria 
nº 326/1997- Ministério da Saúde 
(BPF), Portaria 368/1997- MAPA 
(BPF), Resolução Resolução RDC 
nº 18/2003- ANVISA (APPCC – 
Palmito), Resolução nº 267/2003- 
ANVISA (Gelados comestíveis-
BPF); Portaria nº 46/1998- MAPA 
(APPCC) entre outras.

Empresas de diversos segmen-
tos da cadeia produtiva de ali-
mentos têm procurado certificar 
seu Sistema de Gestão da Segu-
rança de Alimentos conforme re-
quisitos da Norma ISO 22000:2006. 
A certificação é voluntária e tem por 
objetivo atestar, através de auditorias 
de 3ª parte realizada por órgãos cer-
tificadores externos, que o Sistema 
de Gestão cumpre os requisitos da 
Norma, é capaz de atender à política 
e objetivos e está implementado de 
forma eficaz.

Neste contexto o FDA-Food and 
Drug Administration, órgão regu-
lador de alimentos e medicamentos 
dos Estados Unidos, publicou em 
2009 um guia para orientar e incen-
tivar a certificação voluntária em 
segurança de alimentos, para buscar 
uma parceria junto às organizações 
de forma a facilitar que os objetivos 
relativos à segurança de alimentos 
de órgãos de fiscalização sejam al-
cançados de forma mais eficaz. Pes-
quisas realizadas com consumidores 
americanos pela Context Marketing 
revelaram que 60% dizem que paga-
riam até 10% a mais por alimentos 

saudáveis e seguros e gostariam de 
ter maior garantia quanto à presença 
de resíduos de pesticidas e antibióti-
cos em alimentos, itens não identifi-
cados em rotulagem. 

O HACCP – Hazard Analysis and 
Critical Control Point ou Sistema de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle - APPCC, foi desenvol-
vido para as viagens espaciais de lon-
ga duração objetivando identificar os 
perigos ao longo da cadeia produtiva 
e prevenir, eliminar ou reduzir estes 
perigos potenciais a níveis aceitáveis 
através de medidas de controle. Visa 
à produção de alimentos inócuos 
à saúde, atuando através de ações 
sistemáticas ao longo da cadeia pro-
dutiva de alimentos, para obter um 
produto final isento ou que contenha 
contaminantes químicos, físicos ou 
biológicos em níveis aceitáveis.

Inúmeras organizações no Brasil 
já aplicam o Sistema HACCP- Aná-
lise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle, o que tem sido um gran-
de avanço, visto que é compulsório 
para todas as empresas de alimen-
tos desde a publicação da Portaria 
1428/1993- Ministério da Saúde que 
aprova regulamento técnico para 
inspeção sanitária de alimentos onde 
estabelece as Boas Práticas de Fabri-
cação e o HACCP como base para 
a fiscalização. A Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle é rea-
lizada através do cumprimento de 7 
princípios:

Princípio 1 – Identificar Perigos a 
serem controlados (Análise de Peri-
gos) e Medidas de controle

Princípio 2 – Identificar Pontos 
Críticos de Controle- PCC

Princípio 3 – Determinar Limites 
críticos para monitoramento estabe-
lecido para cada PCC

Princípio 4 – Estabelecer o Moni-
toramento de PCCs 

Princípio 5 – Estabelecer Ações 
corretivas a serem adotadas se os li-
mites críticos forem excedidos

Princípio 6 – Determinar procedi-
mentos de Verificação 

Princípio 7 – Determinar Regis-
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tros de monitoramento
O HACCP consiste essencial-

mente em identificar e monitorar os 
PCCs- Pontos Críticos de Controle 
em etapas do processo, constituin-
do-se em uma ferramenta ou sistema 
preventivo eficaz para a produção de 
alimento seguro desde que haja um 
gerenciamento constante dos riscos 
e atualização frequente do sistema.

A Norma NBR ISO 22000:2006- 
“Sistema de Gestão da Segurança de 
Alimentos – Requisitos para qual-
quer organização na cadeia produ-
tiva de alimentos” específica requi-
sitos auditáveis para um Sistema de 
Segurança de Alimentos, exigindo 
que a organização evidencie a sua 
habilidade em identificar e controlar 
perigos potenciais para garantir ao 
consumidor final  o consumo de um 
alimento seguro. É aplicável a qual-
quer organização da cadeia produti-
va de alimentos (por exemplo, fabri-
cantes de embalagens, de aditivos, 
produtos de higiene), independente-
mente do tamanho e complexidade 
da empresa.

São 4 os elementos chaves da Nor-
ma ISO 22000 que quando combi-
nados  conduzem a garantia da Se-
gurança do Alimento até o consumo 
final:

1.Comunicação Interativa: Ponto 
forte  da Norma ISO 22000 a comu-
nicação externa com os diversos elos 
da cadeia produtiva (fornecedores, 
clientes, consumidores, distribuido-
res, órgãos legislativos) e a comuni-
cação  interna proveniente de todas 
as áreas  comprometidas com o Sis-
tema de Gestão  para garantir uma 
análise de perigos apropriada,  per-
mitindo sua atualização frequente. 

2.Gestão de sistema: Compreende 
um conjunto de  atividades coorde-
nadas para orientar e controlar uma 
organização  para garantir a produ-
ção de alimentos seguros, de forma 
estruturada e eficiente e em confor-
midade com requisitos legais. Con-
siste ainda no estabelecimento da 
Política de Segurança de Alimentos 
e objetivos.

3.Programa de Pré-requisitos: In-
clui  a gestão das BPF- Boas Práticas 
de Fabricação os  POPs- Procedi-
mentos Operacionais Padronizados  
e o PPRO- Programa de Pré-Requi-
sito Operacional. Visa prevenir pe-
rigos químicos, físicos e biológicos 
de forma abrangente, com ações 
efetivas especialmente para manu-
tenção de um ambiente higiênico. 
Os PPROs identificados através da 
análise de perigos exigem também 
um monitoramento específico.

4.Sistema HACCP / APPCC: A 
identificação dos PCCs- Pontos 
Críticos de Controle e seu monito-
ramento para mitigar ou eliminar 
riscos a Segurança de Alimentos 
quando gerenciados por um Sistema 
de Gestão permite maior garantia 
dos alimentos fabricados.

Inúmeros são os benefícios que a 
Norma ISO 22000 agrega às organi-
zações:

Garantia de produtos seguros atra-
vés de um gerenciamento contínuo 
da segurança do alimento ao longo 
da cadeia produtiva; referencial in-
ternacional; redução de barreiras 
comerciais, facilitando exportações; 
aumenta a competitividade; melhoria 
na credibilidade; permite a harmo-
nização com outros referenciais de 
gestão e normas internacionais, in-
trodução de uma cultura de melhoria 
contínua, controle dos perigos mais 
eficiente e dinâmico; gestão sistema-
tizada dos Programas de Pré-Requi-
sitos (Boas Práticas de Fabricação e 
Procedimentos Operacionais Padro-
nizados); comunicação mais organi-
zada e objetiva entre parceiros co-
merciais; redução de Recall/Reco-
lhimentos, reclamações, autuações e 
gastos com ações legais; aumento de 
confiança nas marcas; redução dos 
riscos do negócio; maior confiança 
entre os elos da cadeia alimentar; 
melhor planejamento do Sistema 
de segurança de alimentos e menos 
verificação após o processo; conso-
lidação do envolvimento da alta ges-
tão; atendimento a requisitos legais 
de Segurança de Alimentos.
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Para que esses benefícios sejam 
obtidos é necessário que o Sistema 
de Gestão da Segurança de Alimen-
tos - SGSA, segundo a Norma ISO 
22000, esteja bem consolidado e 
para tal são pontos relevantes:

- Comprometimento da alta dire-
ção: Como alta direção entende-se 
por Presidente, Diretores e Gerentes 
da organização. É o staff que será 
responsável pelo estabelecimento 
da Política do Sistema de Seguran-
ça de Alimentos, sua divulgação e 
disponibilização de recursos neces-
sários. O comprometimento da alta 
direção permitirá com maior facili-
dade a operacionalização do SGSA- 
Sistema de Gestão da Segurança de 
Alimentos.

- Formação da Equipe multidis-
ciplinar de segurança de alimentos: 
Os membros da equipe devem ser de 
áreas diversas (aquisição, recebimen-
to, produção, manutenção, logística, 
qualidade, comercial, SAC, RH en-
tre outras) de forma que o somatório 
dos conhecimentos e experiências 
profissionais contribuam fortemente 
para a análise e avaliação de perigos 
ao longo da cadeia produtiva.

- Embasamento científico: A Nor-
ma ISO 22000 é exigente quanto às 
justificativas de perigos identifica-
dos ao longo da cadeia produtiva. A 
equipe multidisciplinar deve estar 
munida de informações atualizadas 
como dados epidemiológicos, resul-
tados de análises laboratoriais, re-
sultados de simulações, referências 
bibliográficas que fundamentem 
as justificativas para a presença ou 
ausência de perigos identificados ao 
longo da cadeia produtiva.

- Capacitação de pessoal: Identi-
ficadas as autoridades (quem faz) e 
responsabilidades (o que faz) dentro 
do SGSA é fundamental a capa-
citação de todos nos conceitos da 
segurança de alimentos e em suas 
responsabilidades, contribuindo 
num maior comprometimento com 
o SGSA. A participação da área de 
RH é relevante para a identificação 
das competências (educação, habi-

lidades, treinamento, experiências) 
exigidas para o pessoal com ativi-
dades impactantes na segurança de 
alimentos, assim como na provisão 
ou no controle de treinamentos de 
pessoal.

- Comunicação Interativa: Para 
garantir que todos os perigos poten-
ciais sejam identificados ao longo da 
cadeia produtiva e que a atualização 
dos perigos seja constante é funda-
mental que sejam estabelecidos ca-
nais de comunicação interna e ex-
terna para a equipe de segurança de 
alimentos.  Comunicações com for-
necedores, clientes, consumidores, 
órgãos regulatórios, associações de 
classe compõem o portifólio das co-
municações externas.  Informações 
como formulações de novos produ-
tos, aquisições de novas matérias-
primas/ingredientes/embalagens, 
novos equipamentos, alterações em 
instalações prediais entre outras são 
comunicações internas primordiais 
para a eficácia do SGSA. Havendo 
falhas na comunicação o sistema 
torna-se fragilizado, sem ser eficaz.

- Requisitos legais: Dentre os re-
quisitos da Norma ISO 22000, existe 
o atendimento a requisitos legais. A 
Equipe de Segurança de Alimentos 
deve estar atenta a legislação nacio-
nal e em caso de exportação à legis-
lação do país importador dos produ-
tos fabricados por sua organização. 
O não atendimento a um requisito 
legal incorre em não conformidade 
maior para empresas certificadas, 
impactando seriamente no processo 
de certificação.

compromisso com A  
melHoriA contínuA:

O Sistema de Gestão, considerado 
um dos elementos chave da Norma 
ISO 22000, está embasado no pro-
cesso de melhoria contínua com 
aplicação do ciclo PDCA (Plan – 
Do- Check – Act).  

- Planejar (Plan) consiste no esta-
belecimento da Política de Seguran-
ça de Alimentos, objetivos, metas 
e procedimentos para a gestão dos 

riscos e melhoria da segurança de 
alimentos. 

Fazer (Do) consiste em aplicar 
controles, processos e procedimen-
tos para atingir os objetivos da po-
lítica. 

- Checar (Check) consiste em ava-
liar e/ou medir o desempenho do 
processo para atender a política e ob-
jetivos e ainda comunicar resultados 
a alta direção. 

- Agir (Act) consiste na tomada 
de ações corretivas de acordo com 
resultados obtidos para alcançar a 
melhoria contínua do Sistema de 
Gestão da Segurança de Alimentos 

- SGSA.

visão de futuro em 
seGurAnçA dos Alimentos

Fica evidente que o Sistema HAC-
CP/ APPCC é ótima ferramenta para 
a garantia da Segurança de Alimen-
tos, entretanto, há uma tendência de 
se tornar um sistema “estático”, por 
estar dissociado de um sistema de 
gestão e pela ausência da exigência 
do comprometimento de todos os 
elos da cadeia produtiva através da 
comunicação interativa, dificultan-
do sua atualização em tempo real, 
visto que a Segurança dos Alimen-
tos requer monitoramento contínuo, 
atualização de informações, ajustes 
e melhorias.

A adoção da Norma ISO 
22000:2006 em empresas de ali-
mentos, na busca de uma certifica-
ção para atendimento a requisitos 
agrega maior valor aos negócios e 
maior segurança aos produtos fabri-
cados, especialmente ao consumidor 
que a cada dia aumenta seu nível de 
exigência. 

Alternativa mais ousada é optar 
pela certificação na FSSC 22000 - 
Food Safety System Certification 
(2009), a mais nova norma de Cer-
tificação de Sistemas de Segurança 
de Alimentos baseada na integração 
da norma ISO 22000 de Sistemas de 
Gestão da Segurança de Alimentos 
e a (PAS) 220:2008 - Especificação, 
ou a ISO TS 22002 que foi desen-
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volvida com o apoio da Federação 
das Indústrias de Alimentos e Bebi-
das da União Européia (CIAA), para 
especificar claramente os requisitos 
para programas de pré-requisitos 
(PPRs- Boas Práticas de Fabricação), 
colaborando no controle dos riscos à 
segurança de alimentos. Seu grande 
diferencial é o reconhecimento pelo 
GFSI - Global Food Safety Initiative 
(iniciativa formada por grandes va-
rejistas britânicos). Assim, empresas 
que conquistem a certificação FSSC 
22000 atendem também os requisitos 
de vários grupos varejistas mundiais.  

Para empresas varejistas (grandes 
redes de supermercados) a Norma 
BRC Food do British Retail Consor-
tium - Programa de Varejistas Bri-
tânicos, tem tido ampla penetração 
no Brasil. O BRC – Padrão Global 
do Alimento especifica a segurança 
dos alimentos e critérios de qualida-
de requeridos para indústrias de ali-
mentos que fornecem produtos para 
as redes de varejo da Europa. Porém, 
é também aplicável a qualquer for-
necedor, independente do tipo de 
produto ou país de origem, que for-
neça alimento ou ‘Marca Própria’ 

aos varejistas. Contempla a adoção e 
implementação do HACCP; Sistema 
de gestão da qualidade documentado 
e eficiente; controle dos padrões am-
bientais, dos produtos, processos, trei-
namento e gerenciamento de pessoal.

Diante desses horizontes de visão, 
cabe à organização avaliar com se-
riedade os custos e benefícios gera-
dos ao negócio no momento de ini-
ciar o Sistema HACCP e vislumbrar 
as vantagens geradas ao querer se 
buscar a Certificação ISO 22000 ou 
optar pela FSSC 22000 ou mesmo 
a BRC Global. Em qualquer opção, 
é evidente que ganhará a empresa e 
ganhará o consumidor com a maior 
garantia do alimento seguro.

Pensem nisso!

Ana Oliveira 
Gerente de Segurança de Alimentos 
M. Dias Branco
anaoliveira@mdb.com.br

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