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Segurança doS alimentoS

José Carlos Giordano

A ciência combina conhe-
cimento e criatividade, 
e as descobertas são 

compartilhadas em comunidades 
virtuais e de trabalhos. Manter-se 
em rede cria uma nova forma de 
estabelecer relacionamentos, de 
produzir, de motivar e engajar-se. 
Compartilhar informações e co-
nhecimentos é complexo, e comu-
nicar-se nesse contexto exige ha-
bilidade de equipe. Ser cúmplice 
de forma efetiva com os outros, 
requer competência para reco-
nhecer e considerar as emoções e 
necessidades de cada ser humano, 
aos quais estamos tão conectados 
e ao mesmo tempo tão distantes. 
Nessa onda atual de transforma-
ções aprender sobre convivência 
e inteligência contribuem para 
que o homem tenha consciência 
situacional, sentido de presença, 
de clareza, de autenticidade e 
de empatia, porque cada um tem 
que trabalhar a si e ao outro nos 
mundos objetivos e subjetivos, 

onde se formatam resultados e 
emoções. As empresas evoluem 
por uma questão de sobrevivên-
cia, para crescer e prosperar. E as 
pessoas mudam por uma questão 
também de sobrevivência quando 
desenvolvem novos conhecimen-
tos, habilidades e atitudes que 
lhes permitem aplicar estoque de 
repertórios individuais, chama-
dos competências. As competên-
cias humanas técnicas subsidiam 
o desenvolvimento profissional, 
que alimenta as competências or-
ganizacionais. 

Grupos e associações são ine-
rentes ao homem. Uma sigla refe-
rente a manuais técnicos e cursos 
- Profiqua - Associação Brasileira 
dos Profissionais da Qualidade de 
Alimentos. Quem acumula vários 
anos de experiência e vivência de 
atuação na indústria de alimentos 
se recorda dessa associação. Num 
momento em que até na própria 
abertura da Assembléia da ONU 
a nossa presidenta declara a não 
aceitação de erro, do desvio e 
do mal feito, cabe refletir não a 
face política / econômica, mas o 

Momento Oportuno das Causas 
Profícuas. Em 1989, um grupo de 
especialistas em higiene alinha-
dos no estudo e aprofundamento 
das Boas Práticas de Fabricação 
/ GMP teve a iniciativa de for-
mar um time de afinidades com o 
intuito de sinergia nos trabalhos 
em Higiene e Qualidade. O start 
foi dado em um curso exatamente 
sobre GMP, promovido em 1987 
por uma equipe de consultores li-
derados pelo engº Tomas Johann 
Burchard (RMB). Pela necessida-
de de manter a boa troca de expe-
riências em encontros informais, 
profissionais dedicados de cin-
co empresas – iniciativa da Cia. 
União dos Refinadores junto com 
Refinações de Milho Brasil e com 
adesão da Kellogs, LPC (Lat. Po-
ços de Caldas) e Moinho Santista, 
em 30 de janeiro de 1990 realiza-
ram a primeira reunião. Como a 
união faz a força, gradativamente 
mais profissionais imbuídos desse 
interesse pela Qualidade vieram 
a se juntar ao grupo inicial. Em 
abril de 1990 8 empresas eram re-
presentadas com adesão da Sadia, 

Profícuo gruPo umbrellagmP – 
especialistas em Gmp e Food saFey

terminar ProjetoS e 
trabalhoS eficazeS 
que colaboram 
efetivamente em 
melhoreS ProceSSoS e 
ProdutoS, reduzindo 
riScoS Pela difuSão 
da informação e 
conhecimento, é o 
PrinciPal objetivo do 
gruPo
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Gessy Lever e Nestlé. Numa posi-
tiva evolução, em setembro eram 
11 convidados, uma empresa por 
ramo de atividades. 

O fortalecimento da integração 
e os primeiros trabalhos centra-
dos em requisitos de Higiene e 
Qualidade levaram à primeira 
denominação: “Grupo de Profis-
sionais de GMP”, que em abril de 
1991 contava 15 empresas atuan-
tes, entre as quais Fleischmann, 
CICA, Nutrimental e Bauducco. 
Objetivos traçados dentro da li-
nha do conhecimento, da habi-
lidade, da aptidão que a própria 
definição profícua do ‘Aurélio’ 
estabelece como vantajosa, co-
nhecedora, hábil.

- Aprimorar o conceito de As-
seguração da Qualidade

- Incentivar intercâmbios técnicos
- Elaborar e divulgar trabalhos 

consolidados pela contribuição 
técnicas dos integrantes

- Atualizar e repassar os diver-
sos componentes da Qualidade 
em Alimentos

A partir de outubro de 1991, a 
Cia. União deixou de sediar as 
reuniões gerais em favor de um 
rodízio de locais. O fruto inicial 
do trabalho altruísta e participa-
tivo já era realidade: a 1ª edição 
do “Manual de Boas Práticas de 
Fabricação para a Indústria de 
Alimentos” foi referenciada na 
portaria MS 1428 em dezembro 
de 1993. Já antes, em dezembro 
de 1991 desdobram-se dois sub-
grupos para elaboração dos ma-
nuais seguintes: “Boas Práticas 
de Transporte e Armazenagem” 
e “Fornecimento com Garantia 
de Qualidade”. O incremento da 
Qualidade em suas várias facetas 
continuou a nortear a equipe, que 
evoluía com a somatória de expe-
riências. A média de participan-
tes em abril de 1992 batia 15 pre-
senças. Em junho de 1992 mais 
subgrupos em ação: “Rastreabili-

dade”, “HACCP” e “Controle de 
Pragas”, num engajamento cres-
cente. A necessidade de otimizar 
a coordenação do grupo traduziu-
se em setembro na minuta de es-
tatutos. O batismo “Profiqua” foi 
consenso, sugerido por Sr. Mário 
Gilberto Galhardi, da RMB.(Re-
finações de Milho Brasil).   

Fechando 1992 em dezembro o 
2º manual foi editado: “Boas Prá-
ticas de Transporte e Armazena-
gem” em parceria com sbCTA. O 
nível técnico das publicações foi 
reconhecido e a troca de ideias 
estimulada, alicerçando os ami-
gos associados. Um boletim in-
formativo foi então criado, com 
resumos técnicos.

A ideia inicial de um grupo 
multidisciplinar de afinidades 
permanente entusiasmou colegas, 
vindos de diversos segmentos da 
indústria, pesquisa e prestação de 
serviços, atraídos pelo ideal co-
mum de disseminar a cultura da 
Qualidade no País. 

O leque de atividades se desdo-
brou em junho de 1993 em duas 
frentes para redigir o “Manual de 
Análise Sensorial” e o de “Higie-
ne e Sanitização”. A escolha da 
1ª diretoria deu-se em dezembro 
de 1993, com integrantes em 19 
expertises. O registro da Associa-
ção é feito em 20 de fevereiro de 
1995, direcionando a:

- Promover a atualização técni-
ca do grupo pela troca de experi-
ências

- Aprimorar a Qualidade no se-
tor de alimentos

- Elaborar e publicar materiais 
técnicos de interesse comum

- Atuar junto a empresas, órgãos 
governamentais, institutos de pes-
quisa e entidades, visando ao de-
senvolvimento da Qualidade.

- Desenvolver cursos e eventos 
técnicos      

Uma faceta a mais nesse time 
é desenvolvida: em novembro de 

1994 com o módulo I do curso 
“Como se Adequar à Nova Inspe-
ção Sanitária”. Em março de 1995 
o módulo II e em abril “Gestão 
da Qualidade na Prática”. “BPF/
GMP” em março de 1996 e maio 
de 1997. Em 1998: “BPF/GMP” 
março; “HACCP” abril; e “Con-
trole de Pragas” outubro. Para 
1999 houve “BPF/GMP” em junho 
e “HACCP” em agosto. As Good 
Manufacturing Practices sempre 
em voga e com salas cheias! Já na 
época os corretos métodos eram 
imprescindíveis para a sobrevi-
vência dos bons processadores de 
alimentos.    

Encontros trimestrais com pa-
lestras técnicas e mesas-redondas 
para discussão de temas funda-
mentais continuaram a agregar 
amigos, chegando a reunir 60 
profissionais. Manuais da Sé-
rie Qualidade totalizaram 9 e os 
eventos eram concorridos!        

A estrutura sofreu uma parada 
em agosto de 2001, face a aspec-
tos de disponibilidade dos pro-
fissionais frente à limitações das 
respectivas empresas na época. Na 
convergência em contribuir nos 
assuntos Food Safety, a JCG As-
sessoria manteve até 2004, mais 
5 encontros periódicos, com o ba-
tismo de “Grupo UmbrellaGMP” 
e mantendo o “conjunto da obra”. 
José Carlos Giordano e Mário 
Galhardi revisaram edições repu-
blicadas pela sbCTA dos manuais 
CIP e HACCP. A atualização se 
manteve, trazendo temas sempre 
importantes para melhor conheci-
mento e divulgação dos inúmeros 
itens que compõe GMP e HACCP, 
fortalecendo as parcerias técnicas 
de 12 metas alinhadas pela JCG:

Compartilhar conhecimentos > 
Aprimorar excelências > Propi-
ciar melhorias

Catalizar sinergismos > Incre-
mentar mudanças  > Aflorar fa-
cilidades
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Multiplicar experiências > Incenti-
var pró-ativos > Aperfeiçoar detalhes

Promover intercâmbios > Ma-
ximizar competências > Intensi-
ficar “fazejamento”

No intuito de manter o espírito 
que Profícua no dicionário evoca 
como útil, hábil, competente, co-
nhecedor, nova oportunidade é re-
criada mantendo o lema original: 
“Profissionais a Serviço da Qua-
lidade dos Alimentos”. O fomento 
de intercâmbio técnico preserva o 
círculo virtuoso de aprendizado, 
num contexto atualizado dos pro-
fissionais empreendedores.    

SermoS melhoreS, na Soma 
do melhor de noSSoS 
talentoS 

Nesse nosso mundo de obri-
gatórias iniciativas, importante 
também são as “terminativas”, 
mas terminar projetos e trabalhos 
eficazes que colaboram efetiva-
mente em melhores processos e 
produtos, reduzindo riscos pela 
difusão da informação e conhe-
cimento. Essa é a bandeira do 
Grupo UmbrellaGMP. Qualidade 
continua a ser absolutamente in-
dispensável em todos os setores 
produtivos e o “estado” outrora 
passivo e punitivo, agora é ativo e 
regulamentador. O mercado Bra-
sil e internacional exclui quem 
não tem gestão por protocolos 
validados em Segurança dos Ali-
mentos. Conhecer, compartilhar 
e participar é condição mandató-
ria na evolução Food Safety. Faz 
21 anos da ideia original de inte-
gração, mas há espaço na soma-
tória de expertises multiplicando 
bons trabalhos. É o caso do Co-
légio Brasileiro de Higienistas 
de Alimentos, ligados à higiene 
alimentar do Prof. Cézar Panet-
ta. Empresas com evoluída gestão 
precisam estar inseridas num sis-
tema produtivo afetando e sendo 
afetadas pelo ambiente externo da 

sociedade, concorrentes, fornece-
dores e partes interessadas. Tais 
interfaces são administradas com 
cuidado, para minimizar impactos 
de falhas e ao mesmo tempo, dire-
cionando esforços para vantagens 
competitivas. A FoodIntelligen-
ce colabora nessa visão e missão, 
dando acolhida a grupo de profis-
sionais que interagem a serviço da 
Qualidade dos Alimentos.   

Hoje, mais que nunca, a aten-
ção aos pequenos detalhes tem 
significativo incremento quando 
se juntam especialistas e se estu-
dam as mais diversas facetas que 
influenciam e interferem na Se-
gurança dos Alimentos. Um livro 
interessante excita essa percepção 
entre os bons e detalhistas profis-
sionais que lutam contra patóge-
nos, quase como tal no seriado de 
sucesso CSI (Investigação da Cena 
do Crime) onde o crime é a “con-
taminação” e a investigação da 
cena o “estudo de prevenção”: “O 
Jantar Fatal”, de Jonatham Edlow 
(Cia. das Letras). Confira, traça 
estudo sobre o ambiente externo e 
o meio interno, em 15 casos. Nes-
se aprimoramento do certo e re-
dução do errado, o Prof. José Al-
berto Vieira do Instituto Mauá de 
Tecnologia sobre competitividade 
em 2008 frisou: “É inconcebível 
que uma empresa busque excelên-
cia sem que a equipe assuma o de-
safio de aprender a fazer o melhor 
todo o instante, aproveitando as 
dificuldades como oportunidades 
de aprendizado. Qualidade deve 
alicerçar e valorizar as ações dos 
indivíduos e por consequência, 
dar sustentação firme a toda em-
presa competitiva. Independente 
de metodologias e ferramentas é a 
atitude que agrega conhecimento, 
know how para melhorias”.

Teoria e conceitos podem ser 
ensinados de forma expositiva e 
através de discussões, porém sua 
implementação depende da arte 
de fazer, que não pode ser soli-

tária nem centralizada. É a ativi-
dade de equipe que efetivamente 
consolida as etapas de processo, 
com controles reais e eficazes 
sobre falhas, contaminações. Na 
área farmacêutica, melhor exem-
plo é a própria ISPE, com brilhan-
te atuação. Sob situações de risco 
a decisão precisa ser tomada de 
imediato para a retomada do con-
trole e essa realidade implica em 
equipe estruturada com conheci-
mento e domínio Food Safety. O 
profissional de alimentos e afins 
obrigatoriamente deve estar qua-
lificado para suprir esses requi-
sitos, com capacitação GMP na 
umbrella de proteção. 

Atitude pró-ativa é diferencial 
frente a tudo e a todos, pois pre-
venção é palavra chave contra o 
risco do hábito degradar a per-
cepção. Todos bons profissionais 
devem ter atitude de “co-criar”: 
sinergia de grupos de ação é bem 
vinda, sendo a somatória de talen-
tos sempre maior que o acumula-
do dos trabalhos individuais.            

Pense nisso.       

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