
37

C
o

n
tr

o
le

 d
e

 C
o

n
t

a
m

in
a

çã
o

 1
3

1

M a r ç o  2 0 1 0

Segurança doS alimentoS

a baSe eSSencial para 

qualquer atividade 

que envolva produção, 

manuSeio e preparo 

final doS alimentoS é a 

compreenSão total daS 

neceSSidadeS de boaS 

práticaS de Higiene e 

daS boaS práticaS de 

fabricação

José Carlos Giordano

O sucesso na evolução dos pro-
gramas de Segurança dos 
Alimentos depende da soma 

de uma gama cada vez maior das cha-
madas Ferramentas da Qualidade.

A Gestão Integrada dos sistemas ISO 
9001, 14001, SA 8000 e agora a 22.000 
faz exigência de mecanismos impres-
cindíveis para um processo efetivo de 
Qualidade maduro e consistente. A 
aplicação engloba pré-requisitos pere-
nes de GMP, a ponto do registro pelo 
PAS (Programa Alimento Seguro): “A 
base essencial para qualquer atividade 
que envolva produção, manuseio e pre-
paro final dos alimentos é a compre-
ensão total das necessidades de Boas 
Práticas de Higiene e das Boas Práticas 
de Fabricação. O cumprimento dessas 
‘BPs’ são absolutamente o mínimo ne-
cessário para a gestão de qualquer ne-
gócio de alimentos”.

O texto de 2004 complementa: “As 
Boas Práticas” tratam dos requerimen-

tos necessários para a produção de ali-
mentos seguro e é sua complementação 
como sistema HACCP que permite en-
dereçar os determinantes específicos 
de segurança para um produto e pro-
cesso em particular. Caso não estejam 
implantadas as ‘BPs’, é quase impossí-
vel adotar e assumir o HACCP”

Essa linha de leitura agora mais apro-
fundada na revisão NBR 22.000:2006 
traz à tona o questionamento: Como 
estamos nós nessa sintonia de “adotar 
e evoluir” GMP, SSOP e HACCP, a tri-
logia Food Safety?

Em âmbito mundial a GFSI (Inicia-
tiva Global para a Segurança de Ali-
mentos) aprovou em maio de 2009 a 
norma FSSC 22.000 integrando várias 
iniciativas e consolidando uma refe-
rência que vem somar - e auditar - o 
compromisso do alimento seguro.    

Num exame de consciência, “como 
estamos nós” no resgate de nossas 
obrigações para com esse alimento 
realmente seguro, sem risco? Como 
está nossa obra real frente ao discur-
so? Deixaremos um “carma”  para 

nossos descendentes e futuros clien-
tes, por palavras e atos previstos, mas 
não cumpridos?

comunicação

Tanto a NBR 22.000 como as bases 
HACCP contemplam Comunicação 
em várias facetas. A Comunicação de 
Riscos é troca interativa de informa-
ções e opiniões a respeito dos fatores 
relacionados com o risco entre avalia-
dores, gestores, consumidores e partes 
interessadas. No tocante a requisitos 
de clientes e fornecedores, a interco-
municação sobre perigos identificados 
e suas medidas de controle auxilia no 
esclarecimento desses parâmetros. Es-
sencial para garantir que todos os peri-
gos sejam detectados e controlados em 
cada etapa, essa comunicação é vital 
em toda a cadeia produtiva.

A Gestão de Riscos incorpora:
- Promover divulgação e compreen-

são durante o processo de análise, por 
todos os participantes

- Promover consistência e transpa-
rência na forma de como se chegou à 

SuStentabilidade food Safety – 
evolução HACCP em ConstAnte sinergiA
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Segurança doS alimentoS

necessário, buscando otimizar a gestão 
do conhecimento. Desafios, aprendi-
zados e confianças são estabelecidos 
nessa estratégia, que integra atitudes 
pró-ativas, sinergia positiva, espírito de 
equipe, competência técnica e feedba-
ck contínuo (figura 2).

A ordem é sair da zona de conforto, 
arregaçar as mangas e iniciar e colher 
mudanças para melhor.

reSponSabilidadeS e 
compromiSSoS

Os novos paradigmas em Food Safe-
ty e HACCP são claros: a empresa deve 
assegurar que os perigos à Segurança 
dos Alimentos sejam identificados, 
avaliados e controlados de tal maneira 
que seus produtos não causem danos 
diretos e/ou indiretos ao consumidor.

É uma chamada à responsabilidade 
da direção, que tem atitudes explícitas 
como deveres:

- Fornecer evidências de seu com-
prometimento com o desenvolvimen-
to e implementação do sistema de 
gestão e para com a melhoria contí-
nua da sua eficácia

- Comunicar (lembram?) a importân-
cia em atender qualquer requisito das 
normas e legislação bem como as dos 
clientes, relacionadas com Segurança 

- Estabelecer a Política de Segurança 
dos Alimentos e a disponibilidade de 
recursos necessários

Além de tornar expostas e trans-
parentes tais atitudes, em caso de 
discrepâncias ou anomalias, a dire-
ção deve estabelecer, implementar e 
manter procedimentos para adminis-
trar situações emergenciais que pos-
sam causar impacto e acidentes na 
Segurança dos Alimentos.

É de novo uma releitura que exige 
postura decidida da alta direção, num 
momento em que muitas vezes fatores 
produção e venda assumem priorida-
de total em detrimento a Qualidade!

O ‘mundo cliente’ pede e exige. O 
que antes era medido em anos e meses, 
hoje é mensurado em semanas e dias. 
Amanhã o será em horas e minutos!   

Outra vez, “como estamos nós” nes-
sa opção pela Qualidade? Os que labu-
tam diuturnamente pelo Food Safety 
e HACCP conseguem tempo e verba 
necessários para sequer manter pro-
gramas básicos? É preciso mudanças 
– sem medo.

comunicação interna

figura 1

figura 2

• A empresa deve estabelecer, implementar e manter métodos eficazes 
para comunicação sobre assuntos na segurança de alimentos
• Para a eficácia do sistema de gestão a empresa deve assegurar que  
a equipe de segurança de alimentos seja informada em tempo das 
mudanças:
 Matérias-primas, ingredientes e serviços
 Sistemas de produção e circunvizinhanças
 Programas de limpeza e sanitização
 Sistemas de embalagem, armazenagem, e distribuição
 Requisitos regulamentares: de cliente, setoriais e reclamações
 Conhecimento relacionado aos perigos à segurança de alimentos  
    e medidas de controle

decisão para a implementação da ges-
tão de risco

- Promover sólida base para o enten-
dimento das propostas e implementa-
ção das decisões da gestão

- Facilitar todos os aspectos de efe-
tividade e eficiência do processo de 
análise 

- Contribuir para o desenvolvimento 
e liberação de informações e progra-
mas de educação

- Favorecer a confiança e credibi-
lidade pública no suprimento de ali-
mentos da empresa

- Promover o envolvimento de todas 
as partes interessadas funcionários e 
parceiros no processo de comunica-
ção de riscos

- Trocar informações sobre o co-
nhecimento, atitudes, valores, práticas 
e percepções dessas partes interessa-
das a respeito dos riscos associados 
com os alimentos 

A ISO 22.000 requer que tanto a 
comunicação externa como a interna 
aconteça como parte do sistema de ges-
tão da Segurança dos Alimentos, num 
verdadeiro ‘compartilhamento’. Como 
numa boa ‘relação’ – exige cumplici-
dade (figura 1).

A comunicação em geral nas em-
presas não é atendida nessas recomen-
dações. Urge implementar meios e 
métodos para que a troca de informa-
ções seja ágil, clara, disponível. Um 
diagnóstico dos canais de mensagem é 
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Comunicação
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Competências e Treinamento
Outro aspecto para reflexão e auto-

análise concerne à estrutura de forma-
ção dos recursos humanos engajados.

A equipe de Food Safety e HACCP 
e demais pessoas que realizam ativida-
des que tenham impacto na Segurança 
dos Alimentos precisam ser competen-
tes e ter educação, treinamento, habili-
dades e experiência apropriadas. 

Interessante que a ótica ISO 22.000 
cita os tópicos: Competências, Treina-
mento e Conscientização. Outros mo-
delos evoluídos traduzem o 3º  item 
por ‘Conhecimento’, numa alusão aos 
conhecimentos técnicos dos alergêni-
cos, biovigilância,  prevenção de cor-
pos estranhos, etc. exigindo recicla-
gem anual da capacitação, assumindo 
que o grupo  já tenha incorporada essa 
consciência e provida de atualização 
constante.

A leitura desse novo tempo do fa-
tor humano ressalta que a empresa 
precisa:

- Identificar as competências neces-
sárias do pessoal envolvido em ativida-
des que tenham impacto na Segurança 
dos Alimentos

- Fornecer treinamento e capacitação 
para garantir que esse pessoal tenha as 
competências necessárias

- Assegurar que o pessoal respon-
sável por monitoramento e ações cor-
retivas do sistema de gestão da Segu-
rança de Alimentos esteja treinado

- Avaliar a implementação e a eficá-
cia dos itens anteriores e manter regis-
tros apropriados dos treinamentos

- Assegurar  que o pessoal esteja 
consciente da importância de cada 
uma das suas atividades em contribui-
ção à segurança dos alimentos

- Assegurar que os requisitos para 
comunicação eficaz seriam entendidos 
por rodo o pessoal

Mais uma vez num exame de consci-
ência, como estamos nós nos discursos 
frente à consistência requerida de ações 
fundamentadas em Qualidade?

O mercado mundial segue as diretri-
zes do Codex Alimentarius e OMS. 

A Europa com o “Livro Branco so-
bre Segurança dos Alimentos” baliza 
desde 2000  uma política pró-ativa de 
legislação moderna e atuante, mais 
presente e detalhada agora. A siner-
gia de varejistas e indústrias é global 
numa estratégia HACCP de alimen-
tos mais seguros para uma melhor 
saúde do homem.

A “lição de casa” é dada e cabe 
a nós o aprendizado para que essa 
evolução tenha bons resultados, as-
sumindo papéis de não apenas coad-
juvantes - mas sim de protagonistas 
profícuos. 

Pense nisso!

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


