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Segurança doS alimentoS

joSé carloS giordano, elen 
garcia e márcia pireS borgeS                         

Bom dia. 
A cada dia deste novo 

2012, acredite que hoje pode 
ser para você e sua empresa um dia vi-
torioso em todos os sentidos. Pense com 
serenidade, saiba agir com prudência e 
domine todas as dificuldades com re-
solução e a mais absoluta confiança em 
si mesmo.

Deixe que em você predomine sem-
pre a decisão. Leve a efeito o que ado-
tar, o que se propôs; realize sem vacila-
ção seus planos adotados e preestabe-
lecidos. Não deixem que o empurrem. 
Avance.

Agora deve ser sua palavra de ordem. 
Este minuto, este segundo, é a realidade 
que se oferece de iniciar oportunamen-
te o que precisa ser iniciado, e terminar 
o que iniciou, de corrigir o que foi feito 
por engano, de tomar uma resolução 
há muito adiada, de recuperar o tempo 
perdido...

Há algo por fazer? Pois o faça ago-
ra. Deve apresentar-se a alguém e isto 
o perturba? Vá imediatamente, apesar 
do temor, ou melhor, por isso mesmo, 
e alegre-se pela oportunidade que lhe 
apresentou para educar a vontade.

Faça com que todo o dia se estampe 
em seu rosto um sorriso de otimismo, 
de capacidade, de autoconfiança. Man-
tenha a calma qualquer que seja a situa-
ção que apareça.

Experimente o prazer do triunfo pe-
las realizações que leva a efeito. Use 
suas energias para que seus trabalhos 
sejam realizados com êxito.

Estude, agregue informação e co-
nhecimento, pesquise a você mesmo e 
seus talentos com o Eneagrama, e faça 
descobertas a cada dia.  

Convença-se de que você pode mais 
que realiza.

Este dia estará completo se, depois 
de terminadas as obrigações, quando se 
dispuser ao descanso, você puder dizer 
a si mesmo: “Hoje alcancei vitórias so-
bre mim mesmo. Tive vontade, desejei, 
alcancei, projetei e realizei!

Então...este terá sido para você um 
dia vitorioso!

“Você é o resultado de suas ações!”

um novo ano de boaS 
aquiSiçõeS e conquiStaS gmp

O domínio das Ferramentas da Qua-
lidade, a adoção de exigentes novos 
protocolos Food Safety como PAS 220 
/ entendimento Food Defense e o incre-
mento de auditorias de 1ª, 2ª e 3ª partes 
serão tarefas contínuas em 2012.

A avaliação da performance das or-
ganizações alimentícias e afins como 
cosméticos, e seus tangentes em emba-
lagens e serviços, é imprescindível.

Participe desse crescimento contí-
nuo, é evolução em Segurança dos pro-
dutos alimentícios. 

Dando finalização ao check list 

educação e treinamento 

em GmP - foco 2012

referênciaS

- General Motors – Alberto Montalvão

- A Chave do Universo – As nove más-

caras e O Eneagrama

 Alexandre Timmers  Montandon 

2011, 64 páginas. 

Ed. Qualidade em Quadrinhos / Boohq 

o domínio daS ferramentaS da qualidade, a adoção de exigenteS 

novoS protocoloS food Safety como paS 220 /entendimento food 

defenSe e o incremento de auditoriaS de 1ª, 2ª e 3ª parteS Serão 

tarefaS contínuaS em 2012

iniciado na edição 151 desta coluna 
Segurança dos Alimentos, leia a seguir 
o complemento dos 320 itens das Boas 
Práticas necessárias no segmento ali-
mentício.   

Pense nisso e pé direito em 2012!

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

Dra. Elen Garcia
Nutricionista

Dra. Márcia Pires Borges 
Nutricionista
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2.17  - materiaiS de embalagem

ITEM QUESTÕES TÍPICAS

2.17.1 É mantido um arquivo com as especificações atualizadas e critérios de liberação são incluí-
dos?

2.17.2 Planos de amostragem são escritos e utilizados para recepção?

2.17.3 É mantida relação atualizada dos fornecedores aprovados?

2.17.4 Todos os caminhões são inspecionados antes do recebimento. Caso sejam inaceitáveis (infes-
tação por pragas, odores, produtos químicos, etc), não é permitida sua descarga?

2.17.5 As causas da rejeição são registradas?

2.17.6 Materiais de embalagem são inspecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos 
antes do uso?

2.17.7 Materiais de embalagem com defeitos são segregados e submetidos a uma avaliação especial 
para verificar sua adequação ao uso?

2.17.8 Materiais de embalagem impróprios p/ uso são identificados (etiqueta especial) e segregados 
dos demais materiais de embalagem?

2.15 - houSekeeping , 5S

ITEM REQUISITOS

2.15.1 Os objetos são limpos após uso (ferramentas / utensílios)?

2.15.2 A identificação do setor está limpa e legível?

2.15.3 Os extintores estão limpos e desobstruídos?

2.15.4 Há procedimentos para as atividades do 5S? São entendidos e cumpridos?

2.15.5 A manutenção e a conservação em geral do setor é adequada?

2.15.6 As fontes de sujeira estão sendo eliminadas / isoladas?

2.15.7 As publicações afixadas estão atualizadas?

2.15.8 Paredes, teto, piso, equipamentos estão limpos, sem poeira, fitas adesivas?

2.15.9 Existe local determinado / apropriado para cada objeto?

2.15.10 Os materiais utilizados estão organizados e no lugar determinados?

2.15.11 O setor em geral está organizado, sem improvisações e sujeira?

2.15.12 Inexistem objetos entulhados atrás, em cima ou embaixo de armários, etc.?

2.15.13 Armário, mesa, arquivo, prateleira, gavetas estão organizados?

2.15.14 São utilizados meios visuais expostos como cartazetes para motivação?

2.15.15 Após o uso do local de trabalho todos o deixam em ordem?

2.15.16 Existe identificação dos objetos e equipamentos?

2.15.17 Os locais para guardar objetos estão identificados?

2.15.18 Inexiste material em excesso, desorganizado, no setor?

2.15.19 Inexiste corredor(es) obstruído?

2.15.20 Inexiste material de limpeza em local indevido?

2.16 - recebimento e eStocagem

ITEM REQUISITOS

2.16.1 Materiais recebidos são amostrados e avaliados para assegurar sua conformidade com as espe-
cificações?

2.16.2 Produtos e insumos estão armazenados fora da área de processo, de acordo com sua especifi-
cação, por tipo ou grupo?

2.16.3 Áreas de armazenamento se encontram limpas e em bom estado de manutenção, internas e 
terceirizadas?

2.16.4 Existe registro de temperatura e/ou umidade relativa nas áreas de armazenagem? Em arma-
zéns externos?

2.16.5 Produtos e matérias primas estão sobre paletes  a pelo menos 10 cm do piso e 40 cm das 
paredes  ou outros blocos? Paletes em boas condições?

2.16.6 Passagens adjacentes às paredes estão livres para facilitar o trânsito e o controle de pragas?

2.16.7 São adotados e implementados procedimentos como PEPS/FIFO para manter a adequada rota-
tividade dos produtos armazenados?

2.16.8 É observada demarcação do piso  ou estantes com números e linhas e plano de estocagem ?

2.16.9 Plataformas, carros elétricos e manuais são mantidos limpos e em bom estado de manutenção 
e as empilhadeiras são a bateria?

2.16.10 Há descrição de uso final no cliente, dos produtos fabricados?

2.16.11 Há monitoramento de infestações na inspeção de recebimento e no estoque?

2.16.12 Há procedimentos específicos ou requisitos para expurgo / fumigação?

2.16.13 Pilhas são bem alinhadas e sem esmagamento das camadas inferiores?

2.16.14 Produtos são estocados sobre estrados, prateleiras ou pallets?

2.16.15 Transportadores e depósitos externos são auditados?

2.18 - armazenagem e raStreabilidade

ITEM REQUISITOS

2.18.1 Insumos possuem  datas e códigos de fabricação e validade?

2.18.2 Existem codificações na embalagem  do produto terminado, inalteráveis ?

2.18.3 Codificações são suficientes para estabelecer a rastreabilidade e  recolhimento do produto?

2.18.4 Dizeres de rotulagem cumprem exigências legais?

2.18.5 Existe procedimento "RECALL" estabelecido, documentado?

2.18.6 Reclamações de consumidores são registradas, avaliadas e respondidas, com sistema implan-
tado?

2.18.7 Existe pessoa responsável ou empresa contratada para acompanhamento dos registros M S 
ou afins?

2.18.8 Câmaras frias estão em bom estado de limpeza e manutenção

2.18.9 Câmaras frias possuem equipamento de medição ºC e registro adequado

2.18.10 É fornecida vestimenta adequada para os funcionários que trabalham e câmaras frias?

2.18.11 Arquivos, móveis estão em bom estado de conservação?

2.18.12 Há software integrado (SAP/Microsiga/similar)entre expedição vendas  mercado?

2.18.13 Produtos finais estão armazenados adequadamente, protegidos de sujeira e contaminação?

2.18.14 Existe área de segregação identificada, específica para devoluções externas?

2.19  - controle de documentação

ITEM REQUISITOS

2.19.1 Procedimentos p/ controle da documentação e protocolos estão estabelecidos por escrito e 
implementados?

2.19.2 Registros de sua distribuição são mantidos?

2.19.3 Atualizações e cancelamentos de documentos são efetivamente feitos ou comunicados? 
Sistema de validação idem?

2.19.4 Procedimentos para controle de software direcionados para controle de processo estão esta-
belecidos por escrito e implementados?

2.19.5 Registro da distribuição destes softwares são mantidos?

2.19.6 Atualizações e cancelamentos destes softwares são efetivamente feitos ou comunicados?

check liSt em boaS práticaS - parte 3
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2.20  - SiStema de geStão ambiental

ITEM REQUISITOS

2.20.1 Há uma Política Ambiental estabelecida?

2.20.2 Há programas ambientais estabelecidos ( Ex.: redução de: uso de energia, uso de matéria-
prima, acondicionamento,resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões no ar, odores, ruídos, 
materiais de reutilização e recicláveis, metais pesados nas embalagens, eliminação de: CFC's, 
brometo de metila, etc)?

2.20.3 Há um programa de treinamento e capacitação sobre os assuntos do meio  ambiente para 
todas as pessoas influentes na qualidade ambiental?

2.20.4 Há canal (is) de comunicação interno e externo sobre os assuntos ambientais com as partes 
interessadas?

2.20.5 Há procedimentos de execução e controle das atividades que influem no meio ambiente?

2.20.6 Há algum plano de emergência / contingências estabelecido?

2.20.7 Há uma previsão de análise crítica pela alta administração  da situação ambiental, com a 
frequência estabelecida?

2.21  - haccp

ITEM REQUISITOS

2.21.1 Existe um coordenador da equipe APPCC?

2.21.2 O grupo está formado?

2.21.3 O grupo é multidisciplinar e atende às necessidades?

2.21.4 Há fontes complementares de informação (externa)?

2.21.5 A composição do Produto está devidamente detalhada?

2.21.6 A embalagem e rotulagem estão especificadas?

2.21.7 A intenção de uso é definida?

2.21.8 O processo de conservação está descrito e é adequado?

2.21.9 A estocagem é apropriada?

2.21.10 A condição de distribuição está estabelecida

2.21.11 A forma de preparação do produto está descrita?

2.21.12 Está definido o tipo de consumidor alvo?

2.21.13 Estão descritas informações sobre populações sensíveis?

2.21.14 O fluxograma do produto inclui todas as operações unitárias?

2.21.15 As entradas de ingredientes estão identificadas no fluxograma?

2.21.16 O fluxograma foi verificado /atualizado?

2.21.17 Está estabelecida a data da última verificação?

2.21.18 Para cada etapa, estão identificados e listados todos os perigos físico potencialmente signifi-
cativos?

2.21.19 Para cada etapa, estão identificados e listados todos os perigos biológicos potencialmente 
significativos

2.21.20 Para cada etapa, estão identificados e listados todos os perigos químicos potencialmente sig-
nificativos?

2.21.21 E avaliada a severidade e o risco de cada perigo (perigos significativos)?

2.21.22 Existem medidas preventivas para cada perigo?

2.21.23 Os pontos críticos de controle para cada perigo significativo são identificados através do dia-
grama decisório?

2.21.24 Existem instruções de trabalho completas para cada PCC?

2.21.25 Os procedimentos de monitorização especificam:o que, como, quando e quem?

2.21.26 A frequência de monitorização garante o controle do perigo pelo ponto crítico?

2.21.27 Os registros de monitorização são mantidos e revisados?

2.21.28 Existem ações corretivas definidas para cada desvio do limite crítico?

2.21.29 As ações corretivas garantem o controle do perigo?

2.21.30 As ações corretivas atuam sobre o processo e previnem a re-ocorrência dos desvios?

2.21.31 Procedimentos de verificação são utilizados p/ checar se o programa  é efetivo?

2.21.32 A análise de perigos e medidas preventivas identificadas são avaliadas?

2.21.33 Os limites críticos são validados?

2.21.34 As atividades de verificação mostram que os PCC's estão controlados?

2.21.35 Todos os registros de monitorização são mantidos adequadamente?

2.21.36 Os registros demonstram que as ações corretivas são eficazes?

2.21.37 Existem registros para todas as ações corretivas?

2.21.38 Todas as etapas para a elaboração do Plano estão registradas?

2.21.39 Os registros são mantidos e estão disponíveis para todas as atividades de verificação do 
APPCC?

2.21.40 Há estudos de ISO 22.000 ou PAS 220 ou FSSC 22.000?


