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 Com a crescente demanda mundial por alimentos prontos ou de fácil preparo, a população tem buscado 

cada vez mais a garantia e a confiança nos produtos a serem consumidos. A indústria de alimentos nos 

últimos anos tem buscado ferramentas que auxiliem em seu processo de fabricação. Neste contexto, 

também ferramentas de gestão como as ISO vem fundamentar o cumprimento destes requisitos de uma 

forma mais abrangente. O artigo refere-se à implantação de FSSC 22000 - Sistema de Gestão de 

Segurança de Alimentos em indústria de Sucos Concentrados localizada no interior de São Paulo. Com a 

implantação, foram constatadas diferenças significativas no sistema gerencial da organização no que diz 

respeito aos controles de processos e documentações, à comunicação interna e externa, atendimento às 

legislações e atendimento a requisitos de clientes. A implantação de ferramentas da qualidade e 

segurança de alimentos é de fundamental importância para venda de produtos em todo o mundo, 

inclusive para abertura de novos e grandes mercados. 

 

 
 

RESUMO 

 

Implantação, segurança de alimentos, mercados.  
 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

A tendência por produtos de qualidade e seguros ao consumo, fabricados em 

processos controlados, que garantam sua completa rastreabilidade (conhecimento da 

vida pregressa do produto), o atendimento às normas, legislações e outros parâmetros 

mais, são requisitos mínimos exigidos pelos clientes para compra de seus produtos. 

Grandes empresas hoje visam em seus fornecedores primordialmente que tenham 

implantado um sistema de gestão que garanta todos os controles, conceitos para 

produção de produtos seguros. 

Segurança de Alimentos é um conceito que indica que o alimento não causará 

dano ao consumidor quando preparado e/ou consumido de acordo com seu uso 

pretendido (ABNT, 2006).  

A segurança dos alimentos está associada ao termo “Food Safety”, sendo “a 

garantia do consumidor em adquirir um alimento com atributos de qualidade que sejam 

de seu interesse, entre os quais se destacam os atributos ligados à saúde e à segurança 

atribuída ao consumidor”, remetendo garantia da isenção de contaminantes biológicos, 

físicos ou químicos no momento do consumo (ALVES, 2014). 

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos é uma ferramenta de gestão 

que atua no desenvolvimento de ações, mapeamentos e controles, que garantem a 

avaliação dos desvios no processo no ato do acontecimento e as devidas correções e 

ações corretivas. Todo este mapeamento esta descrito no plano de HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) e nos manuais de gestão estabelecidos. 

O HACCP é uma ferramenta que permite avaliar os perigos e estabelecer os 

controles focados na prevenção, ao invés da análise do produto final. O sistema de 

HACCP pode ser aplicado ao longo de toda a cadeia de alimentos, desde a produção 

primária até o consumo final, devendo sua aplicação ser baseada em evidências 

científicas de riscos à saúde humana (VASCONCELLOS, 2013).   

O esquema de certificação FSSC 22000 é reconhecido pelo GFSI- Global Food 

Safety Iniciative (Iniciativa Global de Segurança de Alimentos). São objetivos do GFSI, 

elevar a segurança de alimentos, assegurar a proteção ao consumidor, reforçar a 

confiança dos consumidores, melhorar a eficiência de custos através da cadeia de 

suprimentos de alimentos,  e melhores práticas  dos requisitos dos esquemas de gestão 

de segurança de alimentos (KITAKAWA, 2015).  

Os requisitos abordados pela norma FSSC 22000, além dos requisitos da ISO 

22000 e ISO TS 22002-1, incluem: Construção e disposição de edifício; layout das 

instalações e das áreas de trabalho; utilitários (ar, água, energia); disposição de 

resíduos; equipamentos adequados, limpeza e manutenção; gestão do material 

adquirido; medidas para prevenção de contaminação cruzada; limpeza e desinfecção; 

controle de pragas; higiene pessoal e instalações de empregados; retrabalho; 

procedimentos de recall de produtos; armazenamento; informações sobre o produto; 

defesa dos alimentos, biovigilância e bioterrorismo (ALVES, 2014). 



Segundo kitakawa, 2015, os dados obtidos na Conferência Global da GFSI 2015, 

conforme mostrado na FIGURA 1, a crescente demanda para certificações em FSSC 

22000 tem aumentado significativamente desde 2012. 

FIGURA 1: Certificados emitidos de FSSC 22000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse contexto é possível entender que para as organizações que trabalham com exportação, a 

certificação é a uma maneira apropriada para que seus produtos atendam as expectativas globais, tendo 

em vista que os órgãos de certificação são reconhecidos internacionalmente. De modo geral a normalização 

pode ser aplicada em qualquer país, sendo que alguns países exigem selos e/ou certificados peculiares a 

sua cultura, como o Certificado Kosher e Selo Halal, por exemplo (MARTINS et al 2014). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (World Health Organization - WHO), o comércio global 

de alimentos está aumentando a cada ano, contribuindo também para o risco de disseminação de 

patógenos e contaminantes através das fronteiras nacionais, criando novos desafios para as autoridades e 

aumentando a necessidade da partilha global de informações sobre segurança de alimentos. E, ainda, as 

mudanças climáticas podem ser um fator de aumento das taxas de algumas doenças transmitidas por 

alimentos, devido ao crescimento mais rápido de microrganismos em alimentos e água com temperaturas 

mais elevadas, resultando no surgimento de toxinas em novas áreas geográficas e contribuindo para o 

aumento do nível de agentes patogênicos nos alimentos (FRANÇA et al 2015). 

O objetivo deste trabalho foi aplicação do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos no 

processo produtivo de sucos de laranja e limão, visando à produção de alimentos seguros e satisfação de 

todos os clientes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 DEFINIÇÕES DE ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS  

 

Dentro de organizações produtoras de alimentos, alguns itens são considerados como 

básicos e essenciais, visto que são realizados rotineiramente e devem ser cumpridos para que se 
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chegue às condições seguras para produção de alimentos. São os chamados PPR’s. Neste mesmo 

contexto também são estabelecidos os PPRO’s garantindo os controles mapeados e monitoramentos 

a serem realizados durante a produção de alimentos.  

Programas de Pré-Requisitos (PPR’s) são condições básicas e atividades necessárias para 

manter um ambiente higiênico ao longo da cadeia produtiva de alimentos, adequadas para produção, 

manuseio e provisão de produtos finais seguros e de alimento seguro para consumo humano. 

Programa de Pré-Requisito Operacional (PPRO) é um PPR identificado pela análise de perigos como 

essencial para controlar a probabilidade de introdução ou proliferação de perigos à segurança de 

alimentos no produto ou no ambiente de processo (ABNT, 2006). 

Os perigos identificados pela análise são mapeados como perigos físicos, químicos e 

microbiológicos. Perigo à segurança de alimentos é todo agente físico, químico e biológico, ou 

condição do alimento com potencial de causar um efeito adverso à saúde. São exemplos de perigos 

identificados por esta análise: pedaços de vidro, fragmentos de madeira, resíduos de produtos de 

limpeza, lubrificantes, vírus, bactérias causadoras de doenças, etc (VASCONCELLOS, 2013).   

Outro conceito importante dentro de fábricas com processos alimentícios seria o 

estabelecimento de pontos críticos de controle (PCC’s), que através da análise de perigos são 

identificados, mapeados e indicados como controle. O monitoramento de PCC’s deve ser realizado 

por pessoas devidamente capacitadas para esta atividade. Este mesmo monitoramento envolve o 

perigo identificado, a frequência de controle estabelecida, o responsável pela atividade de 

monitoramento, os limites críticos estabelecidos, correção, ação corretiva e registros.  

Ponto Crítico de Controle (PCC) é a etapa na qual um controle pode ser aplicado e é 

essencial para prevenir ou eliminar um perigo à segurança de alimentos ou reduzi-lo a um nível 

aceitável. Todo monitoramento é definido como uma sequência planejada de observações ou de 

medições para avaliar se as medidas de controle estão operando conforme o planejado (ABNT, 

2006). 

2.2  FUNDAMENTOS GERAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS 

 

São considerados documentos do SGSA, a política de SGSA (Sistema de Gestão de 

Segurança de Alimentos) e os objetivos relacionados, controle de documentos e registros, 

comunicação externa e interna, prontidão e respostas a emergências, descrição de matéria prima, 

ingredientes e materiais que entram em contato com o produto, características dos produtos finais, 

uso pretendido, descrição das etapas de processo, plano de HACCP, controle de não conformidades 

e outros além dos exigidos pela Norma, ações corretivas e registros requeridos pela norma FSSC 

22000, para assegurar o planejamento, implementação e atualização do sistema (VASCONCELLOS, 

2013).   

Dentro do Sistema de Gestão, as pessoas são peças fundamentais que se encontram na 

organização, através delas identifica-se a capacidade, produtividade e cumprimento dos requisitos do 

sistema de segurança de alimentos, adquiridos através de treinamentos e capacitações. A 

Organização garante competência, conscientização e treinamento da equipe e do pessoal envolvido 

em atividades que tenham impacto na Segurança Alimentos, através da: Identificação das 



competências necessárias do pessoal envolvido na atividade que tenha impacto na segurança de 

alimentos, inclusive pessoal responsável por monitoramento, correções e ações corretivas. 

Fornecimento de Treinamento ou outras ações para garantir as competências necessárias dentro de 

cada função (Equipe de SGSA, Auditores Internos, Monitores de PCC´s e PPRO´s responsáveis por 

ações corretivas, etc) e conscientização da relevância e importância do papel das pessoas 

envolvidas. Comunicação eficaz dos requisitos (ALVES, 2014). 

Treinamento é o processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilita-los 

a serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados às habilidades básicas que eles 

necessitam para desempenhar cargos. Treinamento é o processo sistemático de alterar o 

comportamento dos empregados na direção do alcance dos objetivos. Treinamento é o processo 

educacional de curto prazo e aplicado de maneira sistemática e organizada, por meio do qual as 

pessoas aprendem conhecimento, atitudes e habilidade em função de objetivos definidos 

(CHIAVENATO, 1994). 

Outro aspecto muito importante para que o sistema tenha consistência é o comprometimento 

da alta direção que pode ser evidenciado através dos objetivos de negócio da empresa, da 

sistemática de comunicação estabelecida, de acordo com os requisitos da norma ISO 22000, através 

do atendimento requisitos estatutários e de clientes, pela política do SGSA (Sistema de Gestão de 

Segurança de Alimentos), pela condução das análises críticas gerenciais e disponibilidade de 

recursos (VASCONCELLOS, 2013).   

A empresa assegura que os colaboradores que atuam em cargos de comando tem 

capacitação para assegurar a supervisão eficaz para a aplicação dos princípios de segurança dos 

alimentos e práticas relativas às suas atividades. Na era da informação, lidar com as pessoas deixou 

de ser um problema e passou a ser a solução para a organização. Deixou de ser um desafio e passou 

a ser a vantagem competitiva para as organizações bem sucedidas (CHIAVENATO, 1994). 

2.3  ESCOPO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 

 

A implantação de FSSC 22000 em indústria de sucos concentrados teve como escopo de 

certificação “Produção de sucos de laranja e limão concentrados e clarificados, com ou sem 

conservantes, resfriados ou congelados e óleos essenciais”.  

Foram compradas as Normas NBR ISO 22000- Sistema de gestão de segurança de 

alimentos e NBR ISO 22002-1-Programa de Pré- requisitos na segurança de alimentos - Parte 1: 

Processamento industrial de alimentos.  

Em novembro de 2013 foi realizada a formação da equipe de segurança de alimentos, grupo 

de profissionais com caráter multidisciplinar, responsáveis pelo desenvolvimento e implantação do 

estudo do APPCC e pela implementação, manutenção e atualização do sistema de gestão de 

segurança de alimentos (CITRUS JUICE, 2014).  

Em dezembro de 2013, contratou-se uma consultoria para promover o treinamento à equipe de 

segurança de alimentos e auxiliar no processo de implementação de todo o sistema de gestão de 

segurança de alimentos. Foram estabelecidos os planos de ação, descrevendo todas as atividades, 



adequações de procedimentos, documentos e layouts de linhas e áreas de processo para o 

acompanhamento da equipe.                                                                                                                         

Foram definidas no Manual de Segurança de Alimentos as autoridades e responsabilidades 

de todos os envolvidos no sistema de gestão, alta direção, coordenador da equipe e a própria equipe 

de segurança de alimentos. 

Para assegurar que a informação adequada em assuntos relativos à Segurança de Alimentos 

esteja disponível para partes interessadas tanto internas (departamentos) como externas 

(fornecedores, prestadores de serviços, clientes, consumidores e autoridades regulamentares e 

estatutárias) foram identificados os fluxos de comunicação e as responsabilidades dos envolvidos. 

Para manter a eficácia do sistema de gestão de segurança de alimentos, a equipe é mantida 

informada em tempo real das mudanças sobre as alterações que impactam no sistema. Potenciais 

situações emergenciais e acidentes que possam causar impacto na segurança de alimentos na 

organização ou na cadeia produtiva são administrados de acordo com o procedimento de Gestão de 

crises e avaliados anualmente (CITRUS JUICE, 2014). 

2.4 DOCUMENTAÇÃO DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

SEGUROS.  

 

Foram criados os Manuais de Segurança de Alimentos e Programas de Pré-Requisitos, para 

que todas as atividades e procedimentos que impactam em segurança de alimentos fossem ligados 

aos requisitos descritos na norma. Todos os itens do sistema de gestão se encontram descritos 

nestes dois documentos que citam e nomeiam os documentos de apoio que registram e estabelecem 

tais requisitos. 

 

Para FSSC 22000 são incluídos os PPR’s que atendem aos requisitos da 

ISO TS 22002-1. Todos os PPR’s foram aprovados pela equipe de 

segurança de alimentos. Para o estabelecimento de PPR’s foram 

considerados pela organização: construção e layout de edifícios e 

utilidades, local de trabalho, facilidades para os empregados, suprimento de 

ar, água, energia e outras utilidades, serviços de suporte e descarte de 

resíduos e efluentes, adequação de equipamentos e sua acessibilidade 

para limpeza, manutenção preventiva e manutenção corretiva, gestão de 

materiais, suprimentos, descarte e manipulação de produtos, medidas de 

prevenção da contaminação cruzada, limpeza e sanitização controle de 

pragas higiene pessoal e outros aspectos conforme apropriado  

(VASCONCELLOS, 2013).   

 

Segundo Figueiredo & Costa Neto segue-se doze passos para implementação do HACCP. A 

sequência do sistema de HACCP segue conforme abaixo: 



1- Formação da Equipe de HACCP- esta deve conter membros com formação multidisciplinar e 

conhecimento sobre a produção e elaboração dos produtos. Deve conter um coordenador da equipe 

com habilidades definidas e suficientes em HACCP. 

2- Descrição do produto- deve-se informar a descrição completa do produto como a 

composição, estrutura físico química, embalagem, validade, condições de armazenamento, 

distribuição. 

3- Identificar o uso intencional- Baseados nos usos esperados do mesmo por parte do usuário 

ou consumidor final; Devem-se identificar grupos vulneráveis. 

4- Estabelecer o Fluxograma- Deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, envolvendo todas 

as etapas de produção, todas as entradas e saídas para a produção. 

5- Confirmar o fluxograma no local- Deve-se confirmar a coerência do fluxograma elaborado e o 

processamento durante todas as etapas e momentos da operação. 

6- Listar todos os perigos potenciais associados com cada etapa, conduzir a análise de perigos- 

Deve-se listar os perigos potenciais que podem ocorrer em cada etapa do processo. Deve-se verificar 

nesta análise a provável ocorrência de perigos e a severidade de seus efeitos prejudiciais à saúde; 

avaliação qualitativa e quantitativa da presença de perigos; sobrevivência e multiplicação dos 

microrganismos de importância; produção ou persistência de toxinas e agentes químicos ou físicos 

nos alimentos, etc. Na condução da analise de perigos devem ser consideradas quais as medidas de 

controle, se existentes, que podem ser aplicadas a cada perigo. Pode haver mais de uma medida de 

controle para controlar um perigo e a aplicação de uma determinada medida pode controlar mais de 

um perigo. 

7- Determinar os PCC’s- Determinação através de árvore decisória, que apresenta uma 

abordagem de raciocínio lógico, ao qual as medidas de controle são avaliadas no controle de certo 

perigo. 

8- Estabelecer limites críticos para todos os PCC- Para cada PCC deve ser especificado e 

validado um limite critico . 

9- Estabelecer o sistema de monitoramento para todos os PCC- O monitoramento deve ser 

capaz de detectar perda de controle no PCC; deve fornecer informações em tempo de serem 

realizados ajustes necessários para garantir o controle do processo; os ajustes devem ser adotados 

antes que ocorra um desvio; os resultados do monitoramento devem ser avaliados por pessoa 

designada com conhecimentos e autoridade necessários, para quando apropriado, ser estabelecidas 

medidas corretivas. O monitoramento é a medida ou observação programada de um PCC em relação 

ao seu limite crítico. 

10- Estabelecer ações corretivas- Devem ser estabelecidas ações corretivas especificas para 

cada PCC no sistema de HACCP, com o proposito de lidar com desvios quando os mesmos 

ocorrerem; estas ações devem garantir que seja retomado o controle do PCC; devem incluir ações 

para o destino apropriado ao produto envolvido; devem ser documentadas nos registros do sistema 

de HACCP. 

11- Estabelecer procedimentos de verificação- A frequência das verificações deve ser suficiente 

para confirmar se o sistema de HACCP esta funcionando corretamente e de modo eficaz; deve ser 

realizado por pessoa com responsabilidade e autoridade para fazê-lo. 



12- Estabelecer documentação e arquivo de documentos- Os registros devem ser mantidos para 

evidencia de funcionamento do sistema (FIGUEIREDO & COSTA NETO, 2001).  

Para base ao estabelecimento do Plano HACCP da organização, foram feitas as descrições de 

ingredientes, matérias-primas, materiais de embalagem e superfícies que entram em contato com o 

produto, na extensão necessária à condução da análise perigos. As características dos produtos 

finais, sua intenção de uso, grupos de usuários e grupos de consumidores vulneráveis também foram 

descritas em documentos próprios para base de apoio (CITRUS JUICE, 2014). 

 

Matérias primas, ingredientes e materiais de contato com o produto devem ser descritos 

em documentos na extensão necessária à condução da análise de perigos, incluindo, 

quando apropriado: características biológicas, químicas e físicas, composição de 

ingredientes formulados, incluindo aditivos, origem método de produção, métodos de 

embalagem e expedição, condições de estocagem e vida de prateleira, preparação e 

manipulação antes do uso ou processamento, critérios de aceitação relacionados à 

segurança de alimentos ou especificações de materiais e ingredientes apropriados ao 

uso pretendido (VASCONCELLOS, 2013).   

 

Para condução da análise de perigos foram designadas as etapas dos processos produtivos, 

entradas e saídas, materiais de embalagem, dos produtos do escopo da certificação. Os fluxogramas 

estão estabelecidos para os processos cobertos pelo sistema de gestão da segurança de alimentos 

(SGSA). Os fluxogramas são verificados in loco pelos membros da equipe de SGSA. Registros das 

verificações de fluxogramas são mantidos em atas de reuniões da equipe de SGSA. Fornecem a 

base para a análise de perigos de insumos e de etapas de processos e indicam: Sequência de 

passos para cada processo, as entradas de insumos nas etapas de processo em cada fluxo, as 

saídas de produtos finais, produtos intermediários e resíduos (relevantes à Segurança de Alimentos), 

processos externos (CITRUS JUICE, 2014). 

As características dos produtos finais estão descritas em documentos, na 

extensão necessária à condução da análise de perigos, incluindo quando 

apropriado: nome do produto ou identificação similar, composição, 

características biológicas, físicas e químicas importantes à segurança de 

alimentos, vida de prateleira pretendida, condições de estocagem, embalagem, 

rotulagem relacionada à segurança de alimentos, e/ou instruções de 

manipulação, preparação e uso, método(s) de distribuição (VASCONCELLOS, 

2013).   

A análise de perigos foi conduzida pela equipe de segurança de alimentos, de 

acordo com todos os levantamentos realizados nas etapas de processos, 

matérias primas, embalagens e outros insumos utilizados na produção de 

alimentos seguros. Incluindo também legislações e regulamentos nos quais se 

baseiam os limites ou níveis aceitáveis para os perigos encontrados durante o 



processo. Foram levantados todos os perigos físicos, químicos, biológicos e 

designadas as medidas de controle para tais perigos (CITRUS JUICE, 2014). 

Durante a análise de perigos utilizou-se um modelo de árvore decisória, 

seqüência de perguntas para determinar se a medida de controle utilizada é um 

ponto crítico de controle (PCC), ou um programa de pré-requisito operacional 

(PPRO) ou simplesmente um programa de pré-requisito (PPR). Após realização 

desta etapa, todos os PCC’s e PPRO’s foram validados pela equipe de 

segurança de alimentos, através de base científica, parâmetros de legislações, 

regulamentos técnicos e resultados analíticos para comprovação da efetividade 

de tal medida de controle utilizada. Foram criados também os planos de 

verificação e as devidas frequências para confirmação através do fornecimento 

de evidências objetivas de que os requisitos especificados foram cumpridos 

(VASCONCELLOS, 2013).   

A organização mantém todos seus documentos e procedimentos dentro de uma base interna, 

criada para controle de acesso a estas informações, com login e senha e limitantes de acesso. Foram 

criados todos os procedimentos escritos para controle operacional, de higienização das linhas e 

equipamentos, procedimentos obrigatórios por legislação e outros obrigatórios como requisitos dentro 

da norma, gestão de fornecedores, controle de documentos, etc (CITRUS JUICE, 2014). 

 

Outro ponto importante dentro do sistema de gestão é a sistemática de 

rastreabilidade, que permite a identificação de lotes de produtos e sua relação 

com lotes de matérias primas, processamento e registros de liberação. É também 

capaz de identificar o material recebido de fornecedores e a rota inicial de 

distribuição do produto final. As informações devem ser mantidas por um período 

definido pelo sistema de avaliação, para permitir tratamento adequado de produtos 

potencialmente inseguros e em alguns casos promover o recolhimento do produto. 

Devem estar de acordo com os requerimentos estatutários e exigências de 

clientes e podem, por exemplo, ser baseados na identificação do lote do produto 

final (VASCONCELLOS, 2013).  

 

2.5 GESTÃO DE RECURSOS 

 

A equipe de segurança de alimentos e as demais pessoas que realizam 

atividades que tenham impacto na segurança de alimentos devem ser 

competentes e ter educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados. 

A garantia de competência, conscientização e treinamento da equipe e do 

pessoal envolvido em atividades que tenham impacto da segurança alimentos, 

através da: Identificação das competências necessárias do pessoal envolvido na 

atividade que tenha impacto na segurança de alimentos, inclusive pessoal 



responsável por monitoramento, correções e ações corretivas. 

(VASCONCELLOS, 2013).   

O fornecimento de treinamento ou outras ações para garantir as competências necessárias 

dentro de cada função (Equipe SGSA, Auditores Internos, Monitores de PCC´s e PPRO´s, 

responsáveis por ações corretivas, etc) e conscientização da relevância e importância do papel das 

pessoas e comunicação eficaz dos requisitos. Os treinamentos são registrados em formulário 

específico e tem sua eficácia avaliada de acordo com procedimentos internos estabelecidos. A 

empresa assegura que os colaboradores que atuam em cargos de comando tem capacitação para 

garantir a supervisão eficaz com a aplicação dos princípios de segurança dos alimentos e práticas 

relativas às suas atividades (CITRUS JUICE, 2014). 

 

2.6 AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO 

 

Para certificação FSSC 22000 em indústria de sucos concentrados buscou-se primeiramente 

uma certificadora com reconhecimento e grande renome mundial, visou-se a credibilidade desta 

empresa e a garantia de um trabalho que fosse reconhecido por nossos clientes e outros organismos 

mundiais.    

A auditoria propriamente dita foi agendada em Maio e Junho de 2014, mais precisamente 

auditoria inicial em 14/05/2014, realizada por auditor líder da certificadora DNV GL. Foi adequada 

durante a auditoria uma área foco: “Envolvimento dos colaboradores no cumprimento aos programas 

de pré- requisitos”, sugerida pelo auditor líder para que a empresa em seu crescimento dentro do 

sistema de gestão tenha nesta área foco uma preocupação, visando envolver todas as pessoas que 

fazem parte do sistema a seguir melhorando continuamente em suas atividades. A outra etapa para 

certificação agendada para 02-06 de junho de 2014, esta agora chamada Auditoria de certificação, 

com avaliação de todo o sistema de gestão de segurança de alimentos recém-implementado.   

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

No dia 06 de Junho de 2014 a Citrus Juice foi recomendada à certificação FSSC 22000 pela 

certificadora DNV GL, não sendo apontadas não conformidades maiores e/ou críticas, somente não 

conformidades pontuais, consideradas menores. O certificado FSSC 22000 é válido por três anos, 

sendo que uma vez ao ano a empresa passará por auditoria periódica para verificação do 

cumprimento dos requisitos do sistema de gestão de segurança de alimentos e manutenção do 

certificado.  

A FSSC 22000 combina os benefícios de uma ferramenta de gestão de negócios que conecta 

segurança de alimentos e processos comerciais com a habilidade de atender aos crescentes 

requisitos de clientes globais para certificação de sistemas de segurança de alimentos de 

fornecedores aprovados pelo GFSI (Global Food Safety Initiative). A FSSC 22000 estipula um 

compromisso mensurável da alta direção, define processos e demonstra controle consistente sobre 



os perigos identificados, atualização e melhoria do sistema para adaptar mudanças no processo, 

requisitos ou regulamentações. Ela agrega valor real às organizações independente de seu porte ou 

complexidade e equipara o campo de atuação de fornecedores e compradores ao longo da cadeia de 

alimentos e em todo o mundo (SGS, 2014).  

Com a implantação do sistema de gestão de segurança de alimentos percebeu-se uma maior 

aceitação e utilização dos documentos e registros no dia-a-dia da organização, pelo fato de manter a 

coerência dos procedimentos com as rotinas existentes na empresa. Melhorou-se também o nível de 

comunicação interna, trazendo sempre em pauta assuntos relativos à  melhorias de áreas e 

processos, produção dos produtos, as dificuldades encontradas no dia-a-dia, entre outros. 

Os benefícios trazidos pela norma em relação aos produtos foram em termos de maiores 

controles durante o processo produtivo, acompanhamentos prévios durante a etapa de produção, 

conseguindo estabelecer medidas corretivas, caso necessário, durante a produção e não somente no 

produto final, garantindo com isso produtos seguros e uma rastreabilidade eficaz dos produtos 

produzidos com uma gestão integrada com seus fornecedores, tendo a garantia assegurada nos seus 

materiais de embalagens, ingredientes e insumos de processos.  

A busca pela melhoria contínua da performance das organizações é um dos maiores desafios 

para os gestores contemporâneos. Na indústria de alimentos este desafio está diretamente 

relacionado ao desempenho do sistema de gestão da segurança de alimentos, pois a produção e 

comercialização de alimentos com qualidade percebida, adequada às necessidades e anseios do 

consumidor final, e que não façam mal à saúde das pessoas, são pré-requisitos para que a empresa 

continue competitiva, possa crescer e se desenvolver a médio e longo prazo (FRANÇA et al 2015). 

Outro resultado positivo obtido com a implantação da FSSC 2000 esta relacionado à área 

comercial, relativo às vendas e abertura de novos mercados conforme mostra a FIGURA 2. Conforme 

mostrado na FIGURA 2, houve um maior crescimento nas vendas e novos mercados a partir de 2014, 

quando foi obtida a certificação FSSC 22000.  Este esquema de segurança de alimentos abriu portas 

à grande procura dos consumidores por produtos seguros. Grandes clientes nacionais, internacionais 

com grande renome mundial procuram a empresa para compra de seus produtos e colocam em pauta 

a homologação como fornecedor direto destes produtos. 

 

FIGURA 2: Crescimento nas vendas e novos mercados pós-certificação 
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4. CONCLUSÃO 

 

A sobremesa láctea foi desenvolvida como alternativa aos consumidores intolerantes à lactose e ao 

glúten e a adição de chia tornou o produto uma provável fonte de fibras.  

Através dos resultados da análise sensorial verificou-se que o produto desenvolvido teve um alto 

índice aceitabilidade e uma alta porcentagem de intenção de compra dos provadores. 
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