
42

C
o

n
tr

o
le

 d
e

 C
o

n
t

a
m

in
a

çã
o

 1
2

1

M a i o  2 0 0 9

Segurança doS alimentoS

Na sequência da evolu-
ção das normas técnicas 
em Food Safety , nasce 

agora no Brasil mais um herdeiro 
na família ISO 22.000.  A Comis-
são de Estudo Especial HACCP 
ABNT/CEE 00:001.40 elaborou o 
projeto 00:001.40-008 embasado 
na ISO 22.005:2007, desenvolvida 
na Europa pelo Comitê Técnico de 
Produtos Alimentícios TC-34.

A NBR, quando oficializada, 
apresentará requisitos para pla-
nejar e aplicar um sistema de tra-
ceabilidade em alimentos, rações 
animais (Feed and Food) e afins, 
“traçando” as sucessivas etapas do 
processo com a planificação dos 
dados e operações.

A importância dessa nova nor-

matização reside na clara demons-
tração de que Qualidade em Food 
Safety é cada vez mais exigida. 
Não apenas exigida essa Qualida-
de em seus parâmetros, mas deve-
se demonstrar o que dela se faz, 
como é feita, quem a faz e onde e 
quando é feita.

A rastreabilidade pela Norma 
é definida como “a habilidade de 
seguir o deslocamento de um ali-
mento ou ração através dos estágios 
específicos de produção , processa-
mento e distribuição”. Os sistemas 
de auditoria hoje verificam em 
detalhes toda a cadeia de valor, do 
histórico e localização de um pro-
duto e seus componentes, checando 
as conformidades desde matérias-
primas, passando pelos métodos de 

processamento, embalagem e esto-
cagem, até chegar na distribuição. 

MáxiMo de acertos para  
uM MíniMo de erros 

A confiabilidade das informa-
ções e um melhor uso apropriado 
do alimento são atingidos com a 
aplicação dos princípios da ras-
treabilidade. A documentação do 
histórico desse alimento, insu-
mos, ingredientes e embalagens 
é primordial para a detecção das 
causas de não conformidades e até 
mesmo a eventual necessidade de 
recolhimento de lote com alguma 
discrepância grave. Iniciada com 
os riscos na Europa de Dioxina, 
BSE e GMO, o fator mais decisivo 
na preocupação com a vulnerabi-
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lidade alimentar teve origem na 
prevenção do bioterrorismo, lá de 
novo as intervenções americanas 
refletindo no mundo...

Para a obtenção de acertos ao 
máximo e erros mínimos na pro-
dução de alimentos, a organização 
fabril ou de varejo deve fazer um 
reaprendizado do nível de detalha-
mento daquilo que faz, pois o sis-
tema de rastreabilidade precisa: 

- Identificar e criar canais de in-
formação com todos seus fornece-
dores e principais clientes.  

- Estratificar o fluxo de mate-
riais, documentando em detalhe o 
diagrama de sequência das opera-
ções, suas entradas, saídas, deci-
sões, pontos de verificação etc. 

- Definir as informações a serem 
requeridas do fornecedor ou pres-
tador de serviço, insumo a insumo, 
tarefa a tarefa.

- Definir as informações, os da-
dos a serem coletados do produto 
em todo o histórico do processo. 

- Definir as informações rele-
vantes a serem fornecidas pela 
organização tanto a seus clientes 
como aos fornecedores e até pres-
tadores de serviço pertinentes à 
cadeia de fabricação. 

É um sistema que já começou 
a ser exigido nas auditorias, em-
basado em sólido conhecimento, 
mas que requer muita vontade 
como combustível para essa em-
preitada do alimento são, salvo 
e certificado. Para definição dos 
procedimentos necessários a uma 
eficaz estrutura de informações 
são elementos-chave documentar 
os seguintes aspectos:

- Caracterizar a adequada sinali-
zação dos lotes de fabricação e até 
definir o que compreende esses lo-

tes, batchs , “partidas” etc. 
- Aprender, resgatar e usar da 

área farmacêutica/cosméticos o 
procedimento denominado pro-
tocolo. As documentações preci-
sam estabelecer claramente fluxos 
de materiais e dados, mostrando 
como, quando, onde, quem faz os 
registros, supervisiona e os man-
tém disponíveis e atualizados.

- Montar um sistema de adminis-
tração, arquivo e validação (item 
clássico em fármacos e cosmética) 
desses registros é necessário, de 
forma a garantir a confiança, ve-
racidade e rapidez na gestão das 
informações.

- Objetivar nessa arquitetura 
de intensa comunicação o rastre-
amento de tudo que é feito certo. 
Mas ocorrências, falhas e até con-
taminações podem surgir! 

O sistema de rastreabilidade da 
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NBR 22.005 exige que o tratamen-
to de não conformidades esteja 
bem descrito, mostrando ostensi-
vamente as correções.

A colaboração de profissionais 
especialistas em sistemas, normas/
padrões, suprimentos e documen-
tação técnica será indiscutível nas 
organizações que tratam com ali-
mentos, rações e setores tangentes 
como embalagens e ingredientes. 
Tais requisitos de documentação 
são grandes, pedindo uma dinâ-
mica e detalhada estrutura para 
suprir as necessidades de:

- Descrever responsabilidades 
de todos os envolvidos e compro-
metidos na gestão dos dados.

- Captar informações precisas 
sobre as intervenções na obtenção 
de dados nos processos de rece-
bimento de materiais, fabricação, 
embalagem e distribuição. O tem-
po de retenção e sistema de arqui-
vo de documentos também precisa 
ser definido.

- Registrar os resultados da per-
formance na verificação e audito-
rias conduzidas nesse sistema de 
rastreabilidade. Como a Norma 
foi criada exatamente para a trace-
abilidade, óbvio que o retrato das 
ações corretivas é ponto de honra, 
“traçando” claramente as opera-
ções tomadas para gerenciar não-
conformidades e aplicar planos de 
contingência como gerenciamento 
de crises e recall.

coMprovação da gestão  
das ‘the Best practices’

Na implementação da Norma 
22.005 da ABNT as bases de re-
ferência são similares à “Norma-
mãe” 22.000 : 2.006, que contem-
pla os requisitos:

- A organização precisa apresen-
tar seu real compromisso com o 
sistema de rastreabilidade proven-
do recursos e nomeando responsa-
bilidades para uma gestão efetiva.

- A organização necessita mon-

tar, documentar e manter uma 
matriz de rastreabilidade que faça 
parte de um amplo sistema de 
Gestão da Qualidade, uma Políti-
ca consensada e acordada em todo 
âmbito da empresa. 

- O pessoal da organização 
envolvido/comprometido com o 
plano, deve estar devidamente 
descrito numa Matriz de Auto-
ridade e Responsabilidade. Esse 
grupo precisa de informações e 
treinamento em Ferramentas da 
Qualidade, Técnicas de Audito-
ria, 5S/GMP/HACCP ISO 22.000 
e Gerenciamento da Rotina entre 
outros aspectos.

- A organização deve instituir 
um Comitê para monitorar os Indi-
cadores de Desempenho, visando 
checar e melhorar continuamente 
a eficácia do plano, alimentando e 
atualizando a “Gestão a Vista”.    

- A organização também irá 
estabelecer um Grupo de Audito-
ria Interna, de forma a mensurar 
periodicamente num cronograma 
pré-definido, o atingimento dos 
objetivos almejados. Os exercí-
cios de simulação de recolhimen-
to e testes de recall precisam ser 
previstos.

- A organização, num obrigató-
rio bom domínio das Ferramentas 
como PDCA e Kaizen, posterior-
mente irá assegurar a “Analise 
Critica” do sistema, adotando 
medidas preventivas e corretivas 
para ajuste e melhoria contínua 
do processo.

- A organização numa interface 
positiva com o mercado, necessa-
riamente vai reforçar o compar-
tilhamento de informações com 
fornecedores , clientes e outros re-
lacionados à cadeia produtiva Feed 
and Food e afins .Para a sobrevi-
vência do plano e retroalimentação 
adequada a todos, essa interação 
será requerida.

O momento que se vive nas em-
presas pede empenho crescente na 
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qualificação técnica do pessoal, de 
forma atender instâncias inexorá-
veis em certificação nas mais di-
versas facetas da Qualidade. Não 
basta apenas a Pós-graduação, o 
objeto de desejo é o MBA espe-
cífico no “estado da arte” do co-
nhecimento em Segurança dos 
Alimentos. 

A Norma 22.005 faz um vaticí-
nio em que o sistema de rastreabi-
lidade isoladamente é insuficiente 
para viabilizar Segurança do Ali-
mento. Antecede ao rigor do alto 
volume de informações captadas 
e geridas, modelos maduros e pro-
fissionais de GMP, SSOP e HAC-
CP - bem executados . A trilogia 
dos “P”.

Para resultados tangíveis no su-
cesso da implementação da trace-
abilidade é vital o comportamento 
assertivo de toda a organização e 

a grade de seus parceiros. É uma 
capilaridade crescente tanto quan-
to maior e complexa a cadeia do 
alimento em questão. 

O impacto futuro da Norma re-
fletirá na decisão de compra do 
consumidor que sabe discernir o 
diferencial de um alimento bom 
para si, para seu animal de estima-
ção ou na nutrição animal de gran-
des plantéis – o seguro alimento 
daqueles que serão nosso alimento 
e de nossos familiares!   

Caso contrário, ficamos ape-
nas com mais um bonito Manual 
na coleção, onde papel acata tudo 
(infelizmente às vezes até papel 
falseado obtém a certificação do 
“diproma”) e na prática não se re-
gistra consistência e caráter sério.             

A viabilização da rastreabilida-
de na cadeia alimentar requisita 
muita responsabilidade no Food 

Safety e maturidade da organi-
zação que opera com alimentos, 
pois alta rotatividade do pessoal, 
investimento nulo, visão sistêmica 
falha, ignorância de conhecimen-
to técnico, desmotivação, falta de 
treinamento e tempo são muito 
presentes.        

A ótima oportunidade é agora, 
em dar start aos pré-requisitos que 
alicerçam esse sistema indispensá-
vel a rações e alimentos seguros e 
saudáveis. Comece, desde o início 
do planejamento do produto ao seu 
consumo, a pensar na rastreabili-
dade, no histórico daquilo que é 
feito - e bem feito.      

Pense mesmo nisso!
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