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Para que serve a ISO 22000 
na segurança dos alimentos
Quais são os principais benefícios de um sistema de gestão 

enfocado na segurança de alimentos em toda a cadeia produtiva 

Patricia C. Moyano / Felippe Baena
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Os alimentos são seguros?

Atualmente todos somos consumidores de diferentes pontos da cadeia produtiva de alimentos 
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Os alimentos são seguros?

São perigosos?
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Os alimentos são seguros?
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Alimentos não seguros no mundo

Os seguintes casos de contaminação tiveram grande difusão na mídia pela quantidade de mortes que 
provocaram

Álcool contaminado

Em 2008, no sul da Índia, 150 pessoas morreram e 100 ficaram em estado crítico após ingerir bebidas

adulteradas com metanol. Depois disso, em 2011, 30 pessoas morreram e em 2013, mais 84 pessoas

faleceram após consumir bebida ilegal também adulterada.

Broto de feijão com E. coli

Em 2011 a bactéria Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH), foi detectada em um pacote de brotos germinados procedente de uma fazenda

do norte da Alemanha. A epidemia causou 33 mortes na Europa e deixou mais de 3.000 pessoas doentes. O escândalo custou centenas de

milhões aos agricultores europeus, já que os consumidores deixaram de comprar pepinos, tomates e verduras que tinham sido apontadas pelas

autoridades alemãs como possíveis vetores da contaminação.

Leite em pó com melamina

Em 2008 na China, descobriu-se um possível esquema de contaminação intencional do leite em pó por melamina, substância sintética rica em

nitrogênio. Na Europa e nos Estados Unidos, esse composto é proibido na produção de alimentos. Foram contabilizadas 6 mortes e 294 mil

bebês afetados, com mais de 50 mil deles hospitalizados com problemas urinários e renais. O incidente levou ao colapso da empresa, que há

mais de 10 anos era uma das marcas mais reconhecidas da China. Dois responsáveis envolvidos foram executados e uma foi condenada à prisão

perpétua.
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Alimentos não seguros no Brasil

Os seguintes casos de contaminação tiveram grande difusão na mídia nos últimos anos

Molhos e extratos de tomate com pelos de roedor

No ano de 2016 e também no primeiro semestre de 2017, pelo menos 3 empresas

tiveram de retirar do mercado, sob sentença da ANVISA, lotes de molhos e extratos

de tomate, devido à taxa de pelos de roedor acima do nível permitido pela legislação.

Suco a base de soja com soda cáustica

Em 2013 Anvisa proibiu a venda de uma marca de suco de soja depois da

identificação de contaminação de soda cáustica. O recall fez perder uns R$ 224

milhões em vendas no Brasil

Leite com ureia e formaldeído

Nos anos de 2013 e 2014, diversos recalls foram realizados devido à contaminação de

leite com ureia e formaldeído, afetando mais de 300 mil caixas do produto.
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Alimentos não seguros no Brasil

Os seguintes casos de contaminação tiveram grande difusão na mídia nos últimos anos

Achocolatado com detergente

Em 2011 a empresa responsável informou o recall de um lote de achocolatado em

envase de 200ml, após 32 ocorrências de intoxicação no Rio Grande do Sul. A

empresa admitiu que o lote teve um problema no envasamento e saiu de fábrica

com um líquido a base de água e detergente, ao invés de chocolate.→*2016

Ovo de Páscoa com embalagem imprópria

Foi constatada a presença de microfuro na embalagem plástica que acondiciona o

brinquedo contido no ovo de páscoa, que permitia a passagem do odor do

brinquedo para o chocolate, alterando o sabor e aroma originais.
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RECALLs em 2018

DATA PRODUTO MOTIVO

23/08/2018

Mais de 200 lotes de 

vegetais processados

Lotes de produtos importados da Europa por diferentes 

empresas, com bactéria patogênica (Listeria monocytogenes, 

pode causar meningite)

24/04/2018
Lote de canela em pó é 

proibido

O produto apresentou vestígios de insetos e pelos de roedor.

20/04/2018
Lote de peito de frango Contaminação com bactéria patogênica (Listeria

monocytogenes, pode causar meningite)

10/04/2018
Lotes de água mineral Contaminação com bactéria patogênica (Pseudomonas 

aeruginosa, pode causar infecções)

10/04/2018
3 lotes de queijo Contaminação com bactéria patogênica (Listeria

monocytogenes, pode causar meningite)

11/06/2018 Lotes de azeite de oliva Resultado insatisfatório em características físico-químicas. 

10/04/2018 Lotes de chocolate Filamentos metálicos em alguns lotes.

22/03/2018
Lote de Polaca do 

Alasca 

Lote de peixe contaminado com parasitos, produto insatisfatório 

para o consumo.

20/02/2018 Palmito clandestino A empresa fabricante sem licencia sanitária 

Fonte: Anvisa
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Custo dos Produtos Não Seguros

Estimativa dos custos mínimos diretos de um recall

Custos indiretos
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Custo dos Produtos Não Seguros

Uma pesquisa realizada a nível mundial revelou que a indústria

de alimentos e bebidas está em segundo lugar, atrás apenas da

indústria automotiva, em relação a valores perdidos por recalls

de produtos. Mais de US$ 2 bilhões entre 2012 e o primeiro

semestre de 2017.

O custo médio de uma reivindicação significativa de recall= US$

9,5 milhões.

+ Impacto do retiro e a perda de vendas= US$30 a US$90

milhões;

+ Dano à imagem e reputação da organização= US$100 milhões

Recall

Recolhimento

Reclamações

Insatisfação

Descarte

Retrabalho

------------------------

Custos Indiretos

Custos Diretos
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Esses são estudos realizados

referente á qualidade o impacto nos

custos de Não Conformidades em

segurança de alimentos será,

certamente maior.

Os custos da falta qualidade podem

chegar a diminuir o 20% das

vendas, enquanto a conformidade

do cliente pode impactor

positivamente em 2,5%

Os clientes contam para o dobro de

pessoas uma experiência negativa,

em comparação com uma

experiencia positiva

Atrair um novo cliente custa , em

média, seis vezes mais do que

mantes um existente.

É muto mais fácil fazer com que um

cliente existente compre 10% mais

do habitual do que conseguir que

novos clients que comprem essa

mesma quantidade

A relação entre qualidade e custo é muito importante nos dias de hoje, principalmente pela alta competitividade do mercado

Custo dos Produtos Não Seguros
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O quer fazer?

➢ BPF: Boas Praticas de Fabricação

• Condições Higiênicas das instalações, equipamentos, móveis e utensílios.

• Potabilidade da água.

• Higiene e saúde dos manipuladores.

• Manejo dos resíduos.

• Manutenção e calibração de equipamentos.

• Controle de pragas.

• Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens.

• Programa de recolhimento de alimentos.

Requisitos legais gerais: Portaria SVS/MS nº 326/97; Portaria

MAPA nº 368/97, RDC Anvisa 275/02.

Requisitos legais específicos: RDC 267/03.

SGSA

HACCP

BPF
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O quer fazer?

SGSA

HACCP

BPF

➢ HACCP / APPCC: Análise de perigos e pontos críticos de Controle

• Análise dos perigos;

• Determinação dos pontos críticos de controlo (PCC’s);

• Estabelecimento dos limites críticos para cada PCC;

• Estabelecimento dos procedimentos de monitorização dos PCC’s;

• Estabelecimento de ações corretivas

• Estabelecimento de sistemas de registo;

• Estabelecimento de procedimentos de verificação.
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O quer fazer?

SGSA

HACCP

BPF

➢ SGSA: Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos

• Politica

• Objetivos

• Competência

• Controle de documentos

• Comunicação

• Recursos

• Melhoria

Normas de gestão de Segurança de Alimentos:

• ISO 22000/FSSC

• BRC

• IFS

• SQF
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Benefícios da ISO 22000

A Norma ISO 22000 especifica os requisitos

para um sistema de gestão da segurança de

alimentos incluindo comunicação, gestão do

sistema; programas de Boas Práticas de

Fabricação e princípios de HACCP; que

combinada com as especificações técnicas de

cada segmento permitem garantir a segurança

de alimentos ao longo de toda a cadeia

alimentar.

ISO/TS22002-1

estabelecimentos produtores 

de alimentos

ISO/TS22002-2

Catering

ISO/TS22002-3

Segmento agrícola

ISO/TS22002-4 

produtores de 

embalagens

ISO/TS22002-6 

Estabelecimentos 

produtores de alimentos 

para animais

PAS 221
(Publicly Available Specification) 

Varejo

NTA 8059

Transporte e 

armazenamento
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Benefícios da ISO 22000

INTERNOS

✓ Melhoria da qualidade e segurança de seus produtos;

✓ Maior conscientização dos colaboradores ;

✓ Melhoria organizacional interna;

✓ Comunicação mais organizada e objetiva ;

✓ Aumento da produtividade;

✓ Redução de produtos não conformes ;

✓ Integração com outras normas ISO

✓ Especificação técnica (ISO/TS 22002-x) em cada setor

da cadeia de alimentos torna possível que a

certificação FSSC 22000 inclua toda a cadeia de

fornecimento de alimentos

Adaptado da Fonte: https://foodsafetybrazil.org/empresas-de-embalagens-para-alimentos-vale-pena-ter-

certificacao-fssc-22000/

EXTERNOS

✓ Produtos em conformidade com requisitos legais e

regulamentares;

✓ Aumento da satisfação e/ou confiança dos clientes;

✓ Melhoria na imagem da empresa;

✓ Redução número de auditorias de cliente;

✓ Captação de novos clientes;

✓ Comunicação mais organizada e objetiva ;

✓ Redução de reclamação de cliente .

✓ O sistema de certificação com a maior quantidade de

certificações no Brasil
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Dúvidas?

+ 15 minutos?
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Patricia C. Moyano –

patricia.moyano@templum.com.br

Felippe Baena –

felippe.andre@templum.com.br




