




Para chegar aos fatores que facilitam a 

implementação precisamos conhecer possíveis 

fatores que dificultam a implementação
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Imprescindível entender o ambiente em que 
cada organização se encontra: 

maneira como a empresa planeja o futuro, 

toma decisões, 

gere os riscos, 

implementa mudanças,

resolve problemas.



Objetivo MG

Garantia e confiabilidade na produção, 
armazenamento, transporte e comercialização dos 
produtos de forma segura. 

Para que este resultado ocorra, são necessárias 
ações de prevenção e controle de possíveis 
contaminantes em toda a cadeia produtiva.



Modelo de Gestão 

Uma função ESTRATÉGICA na Organização

• aumento da qualidade e segurança dos produtos 

• agregar valor ao investimento 

• garantir a ausência de surpresas e resultados indesejados 
que possam impactar de forma negativa à organização. 



Modelo de Gestão 

referência com base em estudos, vivências e propostas 

de especialistas da área

conduzido pela organização :

garanta a qualidade e segurança do produto 

uso de recursos disponíveis 

negócio competitivo



Modelo de Gestão 

• controles sobre riscos, 

• problemas com produtos, 

• falhas na segurança do produto, 

• custos de não qualidade impactam 
diretamente sobre os lucros da 
empresa, que se não gerenciados 
podem impactar de forma negativa ao 
negócio e à possível perda de imagem 
da empresa.





Adesão à normas de gestão é voluntária

Se assumida: compromisso é real

Recursos disponibilizados para que o 
resultado seja atingido.



FATORES RELEVANTES 

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

MODELO DE GESTÃO



1. Diagnóstico 
onde e como estamos em relação ao 

modelo proposto



2. Plano de Trabalho 

no tempo de cada 
empresa, fazer bem 
feito cada etapa do 
Plano

suprimentosregulatórios

produção

manutenção

comercial

produção

expedição

qualidade

processo

FSSC22000



3. Legislação

buscar o 

conhecimento e 

a informação 

relevante para a 

aplicação à 

organização
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4. Estrutura Documental

avaliar a aplicabilidades em todos os 

processos envolvidos



5. Pré Requisitos 

Boas Práticas de Fabricação

como de forma efetiva garantir o cumprimento



6. APPCC



Este foi do ano passado



• Identificação de perigos nos PCCs

• Medidas de controle e limites críticos

• Procedimentos de monitoramento e documentação

• Ação corretiva a ser tomada

De forma preventiva, durante o processo!

Este foi do ano passado



7. Riscos



8. Requisitos Adicionais 

implementar e 

atender requisitos 

do modelo de gestão proposto



8. Requisitos Adicionais 

 Gestão de Serviços

 Rotulagem dos produtos

 Defesa de alimentos (food defense)

 Mitigação de fraudes alimentares (food fraud)

 Uso do logo

 Gestão de alergênicos

 Monitoramento ambiental

 Formulação de produtos somente para a categoria D (animal)



9. Requisitos Específicos

implementar e atender os requisitos 

específicos da organização/cliente



10. Treinamentos 

garantir o entendimento e 

execução do proposto





Ter uma visão clara do que desejam alcançar 
com sua organização; 

Capacidade de observar e escutar o que a 
organização toda tem a dizer; 

Saber se comunicar com os colaboradores dos 
mais diversos níveis hierárquicos; 

Demonstrar um espírito de equipe e 
colaboração; 

Reunir informações de forma ágil estão 
preparados para tomar decisões mais precisas.

Líder
- atualizar competências 

- garantir o aprendizado 
contínuo, rápido, mais 
eficiente e econômico.



Liderança

o que esperar 
dela?

Planejamento integrado e 
participativo; 

Compromisso da gestão com o 
crescimento das pessoas; 

Uma plataforma dinâmica e flexível 
de ações e projetos; 

Apoio irrestrito e participação ativa 
da Alta Direção; 

Criar um ambiente desafiador e 
recompensador; 

Transparência da gestão.



A base educacional dos novos profissionais:

 Aprender a Conhecer

 Aprender a Fazer

 Aprender a Ser e Viver





Só treinamento é suficiente? 

• Dirigiríamos mais devagar 

• Não falaríamos ao celular no enquanto dirigimos 

• Comeríamos menos



• Treinamento : Como Fazer

• Conscientização: Porquê Fazer 



• Conscientização  

• Ato de conscientizar 

• Estar Com ciência sobre... 

• Quando temos consciência sobre algo... 

• Damos mais valor 

• Percebemos o propósito 
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SACADAS
de 

Conscientização



1ª SACADA Riscos e 
Consequências





2ª SACADA Canais de Comunicação



3ª 
SACADA 
Conteúdo





11. ESA

coordenação, acompanhamento e gerenciamento 

avaliação entre o proposto e o realizado



conhecimento 
multidisciplinar e 
experiência 

desenvolvimento 
e implementação 
do Sistema de 
Gestão da 
Segurança de 
Alimentos

Este foi do ano passado



12. Avaliações

o auditorias de forma clara e objetiva, 

o avaliar a aderência aos requisitos do modelo de gestão 

proposto, 

o busca da evidência de que estamos conformes e atendendo o 

objetivo.



RECURSOS PARA 

“FACILITAR A NOSSA VIDA” 

E AGILIZAR AS INFORMAÇÕES



13. Transição para a FSSC 22000 v 5.0

1) Capacite a ESA e pessoal-chave na nova versão da 
ISO 22000:2018

2) Capacite a ESA e pessoal-chave em gerenciamento 
de riscos aplicado à segurança dos alimentos. 

3) Realize a análise de contexto, identificação das 
partes interessadas e suas necessidades, além do 
gerenciamento de riscos e oportunidades. 

4) Revise seu programa de pré-requisitos, 
considerando os requisitos adicionais. 

5) Revise o APPCC já considerando as mudanças da 
ISO 22000:2018 

6) Revise os procedimentos de gestão com base na 
ISO 22000:2018 

7) Implemente um procedimento de gerenciamento de 
mudanças



14.Cronograma 

buscar o comprometimento

organização e disciplina.



FOCO

Por muitas situações que em nossa rotina 
diária surgem inesperadamente, nos 
“atrapalham” e nos testam...



RESULTADOS REAIS

Resultado é alcançado com 
envolvimento, propósito, 

comprometimento e 
disciplina.



Mirian Herrmann
51 99915.9843

mirian@qualidadealta.com.br


