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Abstract 
 
The current global economy and increasing demands from the customers take more and more 
companies to seek a new methodology in their production systems or service delivery. 
Cooperatives because they fit within the food production chain have to resort to an 
improvement in their processes of Reception, Processing, Storage and Shipment of Grain 
deployment and certification following the procedures of ISO 22000, which deals with food 
safety and aims continuous improvement. The methodology was based on literature review, 
followed by a case study on the implementation of ISO 22000 in a grain storage unit of one of 
the largest cooperatives in the Midwest region of Paraná State. The aim of this article was to 
demonstrate the difficulties and expected improvements during the Implementation of ISO 
22000 in a Storage Unit Grains Cooperative located in a state of Parana. 
 
Keywords: Management. Control. Quality. Cooperative. ISO 22.000.  
 

1. Introdução 

 
O crescente nível de exigência por parte dos consumidores vem levando as empresas à 

buscarem cada vez mais o enquadramento dentro de especificações técnicas e necessidades 

dos clientes. 

No entanto, para uma empresa ou organização ser competitiva ela deve além de 

fornecer produtos e serviços de qualidade, ter vantagens em termos de valor, e é aí que entra a 

preocupação na melhoria dos processos onde há a busca por um produto ou serviço de 

qualidade superior, mas visando resultados positivos para a empresa ou organização. 



Implementation of ISO 22000 in a storage unit of a grain cooperative from the midwest region 
 of Paraná 

Furlan, M.; Morozini, J.F. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 4 – Oct/Dec. - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

233

Essa afirmativa se dá pela percepção de que no século XX somente a ênfase na 

eficiência das máquinas não bastava para intensificar a qualidade e a produtividade, existia 

também a necessidade de educar o ser humano para incrementar a eficiência das 

organizações. Com isso surgem alguns fatos relevantes na gestão da qualidade, como por 

exemplo: 

• 1900 Fordismo (Taylor e Fayol anos 20); 

• 1930 Controle Estatístico; 

• 1940 Segunda Guerra Mundial; 

• 1950 O pós-guerra no Japão (Deming, Juran e Crosby); 

• 1960 O sistemismo (Ludwin Von Bertalanffy); 

• 1970 A consolidação da Teoria de Sistemas; 

• 1980 Descoberta do Fator Humano (Maslow); 

• 1990 A Teoria de Qualidade como integrador; 

• 2000 a ISO 9001:2000; 

• 2005 a ISO 9000:2005 (Foi a única norma lançada nesse ano, descrevendo os 

fundamentos de sistemas de gestão da qualidade que, no Brasil, constituem o objeto 

da família ABNT NBR ISO 9000.  

Com a finalidade de implementação de um sistema de gestão de segurança de alimento 

eficaz para identificar e gerenciar seus riscos de segurança e qualidade surge o BRC Global 

Standard for Food Safety. O Padrão Global da BRC (British Retail Consortium) para 

Segurança de Alimentos foi criado para garantir a conformidade do fornecedor e assegurar a 

capacidade das distribuidoras de garantir a qualidade e a segurança dos produtos alimentícios 

que elas vendem. Hoje, ele é utilizado no mundo inteiro como uma estrutura de trabalho para 

qualquer empresa. 

Também existe a ISO 22.000 que harmoniza o sistema de gestão de segurança do 

alimento baseado nos princípios da HACCP (Hazard Analysis & Critical Control)  é 

especificamente orientada para os fabricantes de alimentos e seus esforços terão um impacto 

positivo não somente na segurança do alimento mas também ambientalmente e socialmente. 

Esta preocupação também está no âmbito do agronegócio, visto que, é ele que fornece 

os insumos e matérias primas que serão transformados gerando assim um maior valor 

agregado pelas indústrias. E diante da complexidade institucional que envolve o controle dos 

riscos alimentares, as informações fornecidas, a rastreabilidade, os selos de qualidade e a 
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notoriedade da marca, fazem com que ocorra uma redução no grau de incerteza dos 

consumidores, dando maior segurança e informação no ato de compra dos alimentos. 

Sendo assim, vem se adotando procedimentos operacionais que derivam dos sistemas 

de gestão da qualidade como identificação e rastreabilidade, identidade preservada, 

segregação de produtos, certificação e padronização, e eles estão se tornando cada vez mais 

presentes e relevantes para a competitividade das 28 cadeias agroindustriais, principalmente 

aquelas com maior participação no mercado internacional. 

Portanto, o objetivo do presente artigo foi fazer uma abordagem da qualidade, do 

controle e do gerenciamento, na implantação da ISO 22.000 em uma Unidade Armazenadora 

de Cereais de uma das maiores cooperativas da região Centro Oeste do Estado do Paraná. 

Atualmente, esta certificação não é exigida pelos clientes da Cooperativa, quando se 

trata dos Cereais beneficiados, mas a busca por ela é uma preocupação voltada à melhoria nos 

processos e adiantando-se em virtude de futuras exigências por parte do mercado, mas 

também é uma forma de se obter um diferencial perante outros concorrentes no setor. 

 
 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Cooperativismo 

 

A Revolução Industrial, deflagrada no continente europeu por volta de 1750, implicou 

a sistematização do trabalho, na qual os empregados não mais precisavam fazer de tudo, 

bastando que soubessem fazer a mesma coisa o dia inteiro. O trabalho não era pesado, o 

aprendizado não era difícil e as mulheres podiam ser empregadas e se igualavam aos homens 

como força de trabalho, diferentemente do que ocorria até então com o trabalho agrícola e 

pastoril (HOLYOAKE, 2004). 

O Cooperativismo teve como precursores vinte e oito tecelões das fábricas de 

Rochdale, distrito de Lancashire, localizado ao norte de Manchester, na Inglaterra, os quais, 

em 1844 cansados da exploração fundaram a cooperativa de consumo, que se transformou na 

referência mundial do cooperativismo (HOLYOAKE, 2004). 

As bases teóricas doutrinárias da atividade cooperativa foram constituídas pela matriz 

do cooperativismo de consumo e pelos modelos cooperativistas de produção e de crédito 

(PINHO, 1984). 
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De acordo com Mladenatz (1944, p.90), a concepção cooperativa baseou-se, em geral, 

nas cooperativas de produção e de consumo no século XVIII, graças a célebres precursores 

como Robert Owen (1771-1858), William King (1786-1865). 

Após reuniões, em que foram analisadas várias alternativas para a subsistência, os 

tecelões conseguiram juntar as 28 libras necessárias à abertura do seu armazém cooperativo. 

Foi na fria tarde de 21/12 do rigoroso inverno de 1844 que os probos pioneiros iniciaram suas 

operações, oferecendo aos sócios pequenas quantidades de manteiga, açúcar, farinha de trigo 

e de aveia e, posteriormente, fumo e chá. 

Noticiava-se aos comerciantes que sofreriam concorrência. Olhares se dirigiam para 

Toad Lane (Travessa do Sapo – endereço da nova loja), à procura do inimigo, mas, como em 

alguns combates de que se tem ciência, apenas pela sua fama histórica, os inimigos não 

apareciam. Alguns cooperados se reuniram clandestinamente para assistir à inauguração dos 

negócios e se encontravam no recinto triste e incômodo do armazém, como conspiradores, 

perguntando-se a si mesmos, quem teria a coragem de abrir as portas e iniciar a distribuição 

das mercadorias. Foi quando um deles, mais audaz, abriu a porta do armazém e impactou 

todos os presentes na Toad Lane. 

Assim, apesar das dificuldades enfrentadas, os cooperados nunca esmoreceram, 

mesmo quando o capital social os obrigava a operar em pequena escala, com prejuízo de 

preço e qualidade dos produtos, endividamento com antigos fornecedores e restrições de 

compras no armazém social. 

De acordo com Boesche (2005), a cooperativa pressupõe duas entidades: a “associação 

de pessoas” e a “empresa comum”. Enquanto associação de pessoas, ela precisa ser 

participativa, mutualista, eqüitativa e democrática. Enquanto empresa comum precisa almejar 

resultados, focar o mercado, inovar tecnologicamente, visando sempre a melhor prestação de 

serviços aos seus cooperados. 

Remontando no tempo, vamos encontrar no século XVI com a fundação das primeiras 

reduções jesuíticas no Brasil, o início da construção de um estado cooperativo em bases 

integrais. Por mais de 150 anos, esse modelo deu exemplo de sociedade solidária, 

fundamentada no trabalho coletivo, onde o bem-estar do indivíduo e da família se sobrepunha 

ao interesse econômico da produção. A ação dos padres jesuítas se baseou na persuasão, 

movida pelo amor cristão e no princípio do auxílio mútuo (mutirão), prática encontrada entre 
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os indígenas brasileiros e em quase todos os povos primitivos, desde os primeiros tempos da 

humanidade. 

Porém, é em 1847 que situamos o início do movimento cooperativista no Brasil. Foi 

quando o médico francês Jean Maurice Faivre, adepto das idéias reformadoras de Charles 

Fourier, fundou, com um grupo de europeus, nos sertões do Paraná, a colônia Tereza Cristina, 

organizada em bases cooperativistas. Essa organização, apesar de sua breve existência, 

contribuiu na memória coletiva como elemento formador do florescente cooperativismo 

brasileiro. 

A partir de 1906 nascem e se desenvolvem as cooperativas no meio rural, idealizadas 

por produtores agropecuários imigrantes alemães, holandeses, italianos, poloneses e 

japoneses. 

A história da humanidade nos comprova que o ser humano evoluiu da vida individual 

para com outras pessoas quando descobriu que através da união e da cooperação as 

dificuldades eram solucionadas com menor sacrifício e risco. 

 

2.2. Profissionalização das cooperativas 

A OCEPAR (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná ) começou a 

identificar a partir do ano de 1995, alguns dos problemas que afetavam as cooperativas 

agropecuárias filiadas, levando-a a elaborar um projeto de reorganização dos cooperados, em 

que dois objetivos fundamentais devessem ser alcançados: Profissionalização da Gestão 

Cooperativa e a Diversificação de Atividades (OCEPAR e EMATER). 

Os problemas observados junto às cooperativas foram: 

• Diminuição do nº de cooperados; 

• Aumento da intermediação, principalmente na agricultura; 

• Redução no recebimento da produção com inviabilização de entrepostos; 

• Baixa integração entre cooperativas; 

• Despreparo das cooperativas e cooperados frente ás transformações que estão 

acontecendo no mundo; 

• Menor participação do cooperado na vida da cooperativa. 
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O objetivo traçado para obter êxito na implementação desse projeto, foi a criação do 

Comitê Educativo Integrado, que consistia em integrar todas as forças produtivas (órgãos 

internos, dirigentes, funcionários, técnicos, líderes, comunidades, ...) visando a viabilização da 

cooperativa, como instrumento para o fortalecimento econômico e desenvolvimento social do 

cooperado. 

No ambiente competitivo e dinâmico, a busca por fabricar produtos e prestar serviços 

de qualidade e dentro dos padrões solicitados pelos clientes, aliado a redução de custos, 

tornou-se o diferencial das empresas que se mantêm ativas e lucrativas, bem como para as 

Cooperativas também. Conforme Paladini (2008, pg. 13): 

 

A necessidade pela qualidade de produtos e serviços, decorrente quase sempre do 
aumento de concorrências de variadas naturezas, motivou uma transformação 
radical no cenário. Sobretudo em um determinado instante, quando se descobriu 
que a decisão gerencial entre ‘produzir’ ou ‘produzir com qualidade’ estava sendo 
substituída pela decisão estratégica de ‘produzir com qualidade’ ou ‘por em risco a 
sobrevivência da organização’. 

 

No entanto, por ser um processo permanentemente em evolução, a qualidade, o 

gerenciamento e o controle deve sempre ser acompanhado de perto, o que requer uma 

constante busca por melhores níveis de eficiência sejam eles de recursos, processos, serviços, 

métodos, etc. e também melhores níveis de eficácia nos produtos, mercados, sociedade e 

meio-ambiente. 

 

2.3. Qualidade x gerenciamento x controle para Cooperativas 

 

Qualidade segundo Paladini (2008, pg. 30) “é o conjunto de atributos ou elementos 

que compõem o produto ou o serviço”. 

Seu estudo, ou melhor, o controle de qualidade estatístico iniciou nos anos 30 com a 

aplicação industrial do gráfico de controle inventado pelo Dr. W. A. Shewhart, da Bell 

Laboratories.  

Kaoru Ishikawa ajudou a criar os Padrões Industriais Japoneses (PIJ) para diversos 

setores, e estes tornaram-se a base dos padrões estabelecidos para a International Standards 

Organization (ISO), contribuindo assim para a racionalização do comércio internacional. 

No Brasil, até pouco tempo falar de Gestão de Qualidade era um exercício teórico, 

onde se listavam autores, discutiam-se conceitos e mencionam-se algumas estratégias e 
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determinados métodos, imaginando como poderiam ser implementados, e conforme Paladini 

(2008, pg. 13) “a prática limitava-se a descrever experiências conhecidas de outros países, que 

refletiam outras realidades e espelhavam outros momentos históricos”. 

Mas esta fase já foi superada, a prática da qualidade é uma realidade e algumas lições 

já podem ser extraídas. Os resultados desta experiência começam a ser sistematizados e 

refletem-se nos cursos de Gestão de Qualidade, onde a teoria é confirmada pela prática e 

avalizada pela experiência. 

A principal certeza que a Qualidade Total traz é que o comprometimento deve ser 

participado por todos que fazem parte da organização, pois conforme Paladini (2008, pg. 33):  

 

nada nem ninguém na empresa está excluído desse esforço, até porque, se a 
qualidade é o objetivo da organização, qualquer item de produção que não estiver 
comprometido com este empenho não contribui para o objetivo em questão e 
torna-se, por isso, perfeitamente dispensável – seja uma pessoa, uma máquina ou 
uma operação. 
 

 

Quando o controle de qualidade enfatiza somente a inspeção, apenas uma divisão 

precisa envolver-se, todavia, se um programa de controle de qualidade enfatiza o processo de 

fabricação, o envolvimento estende-se às linhas de montagem, aos subcontratantes e às 

divisões de compras, engenharia de produção e marketing. 

Assim, para Ishikawa (2008, pg. 95): 

 

ao efetuar o controle de qualidade integrado, este é central, mas, ao mesmo tempo, 
o controle de custo do tempo (controle de lucros e controle de preços), o controle de 
quantidade (quantidade de produção, de vendas, de estoque) e o controle da data de 
entrega devem ser incentivados. 

 

Isto quer dizer, que um fabricante ou prestador de serviços, irá satisfazer o 

consumidor. No entanto, é necessário ter o conhecimento dos custos, para assim saber a real 

lucratividade do negócio quando os problemas forem eliminados. 

Para o efetivo controle da qualidade é necessário o registro de dados para que possam 

ser feitas as análises estatísticas, conforme Vieira (1999) existem 7 ferramentas estatísticas 

para controle de qualidade que podem solucionar cerca de 95% dos problemas existentes em 

uma organização, seriam elas segundo Ishikawa (2008, pg. 203): Gráfico de Pareto; Diagrama 

de Causa e Efeito; Estratificação; Folha de Verificação; Histograma; Diagrama Scatter 

(análise da correlação através da determinação da mediana; em alguns casos, uso do papel da 

probabilidade binomial) e Gráfico e diagrama de controle. 
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Todas estas ferramentas podem remeter à idéia do aumento dos custos para uma 

determinada organização obtê-las, no entanto, isto não ocorre e assim explicou Ishikawa 

(2008, pg. 55), pois há diferença entre a “qualidade de projeto” e a “qualidade de 

conformidade”, a qualidade de projeto seria a chamada “qualidade-alvo”, ou seja, quando uma 

determinada deseja aumentar a qualidade do projeto de um de seus produtos aumenta também 

seu custo. Já a qualidade de conformidade, é a que irá avaliar a compatibilidade do produto 

em relação ao seu projeto, quanto mais estiver próxima ao projeto reduzirá os custos, por isto, 

“os esforços da empresa devem sempre ser na direção de diminuir os defeitos, refabricações e 

ajustes, resultando em uma diminuição de custo e ganho de produtividade”. 

Sendo assim, o gerenciamento trará o retorno financeiro que toda organização espera, 

esta é a principal filosofia da teoria Seis Sigma, conforme Rotondaro et. al. (2002, pg. 18): 

 

é uma metodologia rigorosa que utiliza ferramentas e métodos estatísticos para 
definir os problemas e situações a melhorar, medir para obter a informação e os 
dados, analisar a informação coleta, incorporar e empreender melhorias nos 
processos e, finalmente, controlar os processos ou produtos existentes, com a 
finalidade de alcançar etapas ótimas, o que por sua vez gerará um ciclo de melhoria 
contínua. 

 

Onde a melhoria de todo o negócio resultará em fortes impactos financeiros da 

companhia, aumentará a satisfação dos clientes e ampliará a participação no mercado. 

Por outro lado, a medição dos custos de qualidade deve ocorrer para que se possam 

controlar os resultados dos programas de melhoria de qualidade. 

A definição dos custos de qualidade é explicada por Robles (apud ROTONDARO et. 

al. 2002, pg. 38), “como a quantidade total de dinheiro que uma organização gasta para 

prevenir a má qualidade e garantir que os requisitos da qualidade sejam alcançados”. 

Mais especificamente segundo Rontondaro et. al. (2002, pg 38), custos de qualidade 

são o total de custos incorridos em: Custos de prevenção; Custos de avaliação; Custos de 

falhas; Custos de falhas internas; Custos de falhas externas. 

Um projeto de melhoria de qualidade, portanto, somente deverá ser colocado em 

prática quando seu retorno for superior aos custos de qualidade decorrentes dele, gerando um 

retorno sobre o investimento. 

 



Implementation of ISO 22000 in a storage unit of a grain cooperative from the midwest region 
 of Paraná 

Furlan, M.; Morozini, J.F. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 4 – Oct/Dec. - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

240

 
 
2.4.  Qualidade no Setor Alimentício 

 
O estilo de vida da população ao longo do século XX foi alterado principalmente pelos 

seguintes fatores: urbanização; industrialização; intensificação do trabalho feminino; evolução 

logística na distribuição de alimentos; e mudanças relacionadas à divulgação e promoção do 

produto (marketing), tudo isso, propiciou uma alteração do hábito alimentar e, 

conseqüentemente, uma reestruturação produtiva. 

Sendo assim, a produção de alimentos passou a utilizar técnicas, que permitissem o 

barateamento dos custos produtivos, e também novas alternativas na questão logística. 

Algumas dessas técnicas reutilizam alimentos como matéria-prima na busca de novos 

produtos alimentícios. Outras obtêm nutrientes sintéticos, bem como produzem medicamentos 

e antibióticos. 

Cada vez que se cria um alimento novo, ou se altera qualquer componente ligado à ele, 

deve haver um questionamento quanto à presença ou não de riscos ao consumidor. Pensando 

nisso, foram criados mecanismos para acompanhar a produção de alimentos. A rastreabilidade 

foi um deles, alavancado principalmente pelo avanço do comércio internacional.  

Sendo assim, por meio do princípio da precaução, se espera garantir para a sociedade 

consumidora a defesa da saúde pública, a qualidade dos alimentos e o equilíbrio do meio 

ambiente de modo sustentável.  

O princípio da precaução é a base que sustenta o Protocolo de Montreal sobre 

Biossegurança, este torna obrigatória a análise de risco de qualquer OGM (Organismo 

Geneticamente Modificado), é ele também que obriga o empreendedor a realizar o Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental – EIA/RIMA previsto no art. 225, inciso IV, da Constituição 

Federal. 

Segundo VIEIRA (2009), no setor de alimentos o princípio da precaução é aplicado 

quando há casos em que os dados científicos sejam insuficientes, pouco conclusivos ou 

incertos e em casos em que um exame científico preliminar revele que se pode esperar efeitos 

potencialmente perigosos para o ambiente, para a saúde das pessoas, dos animais, bem como 

para a sanidade vegetal. 

A cadeia produtiva alimentar é muito complexa num país “continental” como é o 

Brasil e atinge milhões de consumidores, os quais são dependentes destes alimentos no seu 

dia-a-dia. 
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Por isto, conforme argumenta Farina (2000), as ações de políticas direcionadas apenas 

para o aumento da produção, principalmente agrícola, embora sejam importantes, não são 

suficientes em um mercado globalizado e competitivo. Sendo assim, ações de caráter público 

devem ser assumidas visando também o aumento da competitividade do agronegócio em 

geral, seja valorizando o produto, seja garantindo a qualidade. 

Produzir e fornecer alimento seguro são fatores que desafiam os diversos agentes 

envolvidos na cadeia de alimentos. Por isto, deve haver praticas que garantam o alimento 

seguro desde o campo, através da fiscalização da cadeia agroalimentar de um modo global, 

para garantir que a sociedade (consumidor) esteja adquirindo um alimento com informações 

claras e seguras sobre o produto. 

Com a globalização do comércio de produtos alimentares, é importante que as 

empresas produtoras de alimentos antecipem tendências e inovem, a fim de garantir a 

capacidade de forma a incorporar de forma contínua e sustentada, os avanços da produção de 

alimentos. Mas para que isso ocorra, precisam adotar de forma rápida, mecanismos e 

estratégias para lidar com as incertezas geradas pela falta de informação no mercado cada vez 

mais competitivo, principalmente no quesito relacionado à segurança e qualidade dos 

alimentos. 

Sob esse ponto de vista foi criada a ISO 22.000 que é uma norma internacional que 

define os requisitos de um sistema de gestão de segurança alimentar, abrangendo todas as 

organizações da cadeia de fornecimento de alimentos. 

A norma combina elementos chave geralmente reconhecidos para assegurar a 

segurança alimentar ao longo da cadeia de fornecimento de alimentos, incluindo os seguintes 

requisitos para que a Cooperativa consiga implantar em sua Unidade Armazenadora o sistema 

de gestão da segurança de alimentos para garantir a segurança ao longo da cadeia até o 

consumo final: 

• Comunicação interativa; 

• Sistema de gestão; 

• Controle de perigos para a segurança alimentar através de programas de pré-

requisitos e planos APPCC; 

• Melhoria contínua e atualização do sistema de gestão de segurança alimentar. 
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3. Metodologia 

 
A pesquisa realizada é um estudo de caso em uma Unidade Armazenadora de Cereais 

de uma das maiores Cooperativas da região Centro Oeste do Estado do Paraná, desenvolvida 

no período de janeiro a dezembro de 2011. O estudo de caso mostra-se adequado, pois  

conforme Yin, (2010) se trata de uma investigação empírica que permite um conhecimento 

aprofundado de um fenômeno no contexto real de sua ocorrência, especificamente dentro da 

Cooperativa. 

Neste estudo faz-se uma abordagem qualitativa do problema de pesquisa, uma vez que 

o objetivo é fazer uma abordagem da qualidade, do controle e do gerenciamento, na 

implantação da ISO 22.000 em uma Unidade Armazenadora de Cereais de uma grande 

Cooperativa.  

Na abordagem qualitativa, os dados coletados devem ser objeto de análise pelos 

pesquisadores, que farão reflexões sobre as informações coletadas sob o ponto de vista da 

literatura e da interpretação dos fatos ocorridos no cenário identificado APPOLINÁRIO 

(2006). 

Quanto aos objetivos a pesquisa é classificada como descritiva. Conforme Gil (1991), 

este tipo de pesquisa tem como característica realizar uma descrição de determinado 

fenômeno (abordagem da qualidade, do controle e do gerenciamento, na implantação da ISO 

22.000) ou população (no caso uma Cooperativa da região Centro Oeste do Estado do 

Paraná). 

No Estudo de caso desenvolvido neste artigo buscou-se evidenciar a importância da 

ISSO 22.000, relacionada com as boas práticas de fabricação na área de alimentos 

evidenciando o sistema de gestão da qualidade APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle). 

A coleta de dados para o estudo de caso proposto foi em uma das maiores 

Cooperativas da região Centro Oeste do Estado do Paraná. 

 

4. Estudo de Caso: Implantação da ISSO 22.000 em uma Cooperativa 

 
Tendo em vista o crescente nível de exigência por parte dos clientes sejam eles 

internos (Moinho de Trigo, Fábrica de Ração, Maltaria e Indústria de Óleo) ou externos, é que 

a Unidade Armazenadora de Cereais de uma das maiores cooperativas da região de 

Guarapuava, no estado do Paraná está buscando a certificação na ISO 22.000.  
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Para isso, a Cooperativa está procurando estabelecer, documentar, implementar e 

manter um sistema eficaz de gestão da segurança de alimentos, onde irá definir o escopo do 

sistema de gestão da segurança de alimentos.  

No escopo são especificados os produtos ou categorias de produto, processos e locais 

de produção que são abrangidos pelo sistema de gestão da segurança de alimentos. 

Após definir o Escopo, a Cooperativa deverá: 

a) Assegurar que os perigos à segurança de alimentos que possam ocorrer em relação 

aos produtos considerados no escopo do sistema, sejam identificados, avaliados e 

controlados de tal modo que os produtos da organização não causem dano direto 

ou indireto ao consumidor; 

b) Comunicar por informações apropriadas, por meio da cadeia produtiva de 

alimentos, assuntos de segurança relativos a estes produtos; 

c) Comunicar informações relativas ao desenvolvimento, implementação e 

atualização do sistema de gestão da segurança de alimentos através da 

organização, com a extensão necessária, para garantir a segurança de alimentos 

requerida por esta Norma (ISO 22.000); e  

d) Avaliar periodicamente, e atualizar quando necessário, o sistema de gestão da 

segurança de alimentos para assegurar que o sistema reflita as atividades da 

organização e incorpore as informações mais recente sobre perigos à segurança de 

alimentos sujeitos ao controle. 

Além do que já foi especificado acima, quando a Cooperativa optar por adquirir 

externamente qualquer processo que possa afetar a conformidade do produto final, ela deverá 

assegurar o controle sobre tais processos. O controle sobre tais processos externos deve ser 

identificado e documentado dentro do sistema de gestão da segurança de alimentos. 

Lembrando que quando falamos em produto final, queremos dizer que este produto 

não será submetido à qualquer processamento ou transformação pela organização, então se 

analisarmos apenas as Unidades Armazenadoras de Cereais, o produto final é o cereal (Milho, 

Soja, Trigo, Aveia, Cevada ou Triticale) beneficiado dentro dos padrões comerciais. No 

entanto, como a Cooperativa tem dentro de sua estrutura Indústrias de Transformação, o 

cereal beneficiado não será mais o produto final, mas sim insumo ou matéria prima, mas que 

de qualquer maneira deve estar dentro das normas de Segurança de Alimentos ao ser 
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transferido para as Indústrias às quais já conseguiram a certificação da ISO 22.000 e por este 

motivo tem exigências quanto à Qualidade e Segurança dos Alimentos. 

Portanto, Segurança de Alimentos quer dizer que o alimento não causará dano ao 

consumidor quando preparado e/ou consumido de acordo com seu uso intencional.  

Mas, a introdução de perigos pode ocorrer em qualquer estágio da cadeia de produção 

de alimentos, por isto, é essencial o controle adequado através desta cadeia. Assim, a 

segurança de alimentos é garantida com esforços combinados de todas as partes participantes 

da cadeia produtiva de alimentos (ISO 22.000). 

Fazem parte, portanto, da cadeia produtiva de alimentos desde os produtores de 

alimentos para animais e produtores primários, até produtores de alimentos para consumo 

humano, operadores de transporte e estocagem, distribuidores varejistas e serviços de 

alimentação, além produtores de equipamentos, materiais de embalagem, produtos de 

limpeza, aditivos e ingredientes, ou seja, todos aqueles que direta ou indiretamente podem 

afetar ou influenciar qualquer alimento. 

A comunicação é essencial para garantir que todos os perigos relevantes sejam 

identificados e adequadamente controlados em cada etapa durante a cadeia produtiva de 

alimentos. Isto implica a comunicação entre as organizações do início ao fim da cadeia. A 

Comunicação com clientes e fornecedores sobre perigos identificados e medidas de controle 

auxiliará a esclarecer requisitos de clientes e fornecedores (por exemplo, com relação a 

viabilidade e necessidade destes requisitos e seu impacto no produto final).  

O reconhecimento do papel da organização e posição na cadeia produtiva de alimentos 

é essencial para assegurar uma comunicação interativa eficaz através da cadeia, a fim de 

entregar produtos alimentares seguros ao consumidor final. Um exemplo de canais de 

comunicação envolvendo partes interessadas da cadeia produtiva de alimentos é demonstrado 

na figura 1. 
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Figura 1: Exemplo da comunicação na cadeia produtiva de alimentos 

Fonte: ABNT NBR ISO 22000:2006 
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Figura 2: Fluxo de Clientes, Insumos, Macro-Processo, Produtos e Clientes da 
Unidade de Armazenagem de Cereais 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Os sistemas de segurança de alimentos mais eficazes são estabelecidos, operados e 

atualizados dentro de um sistema de gestão estruturado e incorporado às atividades 

administrativas globais da organização.  

Isto fornece o máximo de benefícios para a organização e as partes interessadas. 

Sistema de Gestão de Segurança Alimentar da Cooperativa está da seguinte forma definido: 

 

  

Figura 3: Sistema de Gestão de Segurança Alimentar 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

4.1. Boas Práticas de Fabricação 

 

É utilizado e está normatizado internamente dentro da Cooperativa e para as Unidades 

de Armazenagem de Cereais, o programa de Boas Práticas de Fabricação, que seria um dos 

pré-requisitos exigidos na ISO 22.000, e é o conjunto de normas abrangendo aspectos de 

infra-estrutura, de pessoal e de todas as etapas de produção, que asseguram que os 

procedimentos de produção e controle incluam todas as precauções necessárias para garantir a 

qualidade e pureza de um alimento. 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) leva em consideração a infra-estrutura 

adequada considerando o seguinte: 
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BPF  
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• Layout apropriado para evitar contaminação cruzada. No caso das Unidades 

Cereais de Armazenamento deve haver a preocupação para não ocorrer mistura 

entre produtos. Ex. Milho e Soja; 

• Pisos de fácil limpeza e desinfecção mantidos em condições adequadas; 

• Paredes lisas, de fácil limpeza e adequadas aos processos de produção. Nas 

Unidades Cereais o principal problema identificado é o grande acúmulo de poeira 

oriunda do processo de beneficiamento, o qual somente é solucionado através da 

instalação de um sistema de despoeiramento, o qual tem um alto custo; 

• Tetos e equipamentos/dispositivos de teto adequados a evitar o acúmulo de 

sujeira, condensação e mofo; 

• Janelas, portas e outras aberturas de fácil limpeza, mantidas em condições 

adequadas, apresentando barreiras para evitar entrada de animais (insetos, 

roedores); 

• Ventilação natural e/ou mecânica adequada, com fluxos que evitem passagem de 

ar de uma área comum para uma área “limpa”; 

• Instalações operacionais com adequada iluminação (natural e/ou artificial); 

• Sistema de drenagem adequado. 

A Qualificação dos Fornecedores também é algo lembrado pelas Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), onde devemos levar em consideração os seguintes itens: 

• Avaliação e seleção de fornecedores; 

• Matérias-primas e insumos críticos; 

• Garantia que os produtos adquiridos estão conforme a especificação; 

• Registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias. 

Quando falamos de Boas Práticas de Fabricação não podemos esquecer também do 

Armazenamento e transporte de matéria-prima e produto acabado, onde deverá se ter a 

preocupação com a manutenção de temperaturas adequadas à preservação dos produtos nas 

fases de armazenamento e transporte, também deve haver facilidade de limpeza e desinfecção 

de equipamentos e recipientes utilizados no armazenamento e garantia contra ocorrências 

adversas aos produtos durante o transporte (cuidados com o uso de recipientes ou pallets, 

transporte de produtos simultâneo com o transporte de outros materiais, etc.). 

Outra necessidade evidenciada pelas Boas Práticas de Fabricação é a preocupação em 

se ter especificações documentadas sobre Matéria Prima, Produto Acabado e Serviços de 

Terceiros. 
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A limpeza e a sanitização irão depender do tipo de alimento produzido, e para cada 

caso os procedimentos que definam a forma de realizar a limpeza e sanitização de Instalações 

sanitárias, pisos e paredes, terrenos, instalações elétricas, equipamentos e utensílios serão 

diferentes. 

No entanto, somente deverão ser utilizados de produtos aprovados para utilização em 

indústrias de alimentos, e deverão ser mantidos registros que comprovem a realização da 

limpeza e sanitização. 

A manipulação adequada é determinada pelas Boas Práticas de Fabricação onde deve 

haver: 

• Instruções para recebimento de insumos e matérias-primas relativas a 

condições físicas da entrega (produto fresco, sob refrigeração, em freezer, etc), 

condições de embalagem e meio de transporte; 

• Rejeição de matérias-primas e insumos impróprios para o consumo humano; 

• Ações corretivas adotadas quando do não atendimento de especificações por 

parte dos fornecedores; 

• Utilização de matérias-primas e insumos somente após a conclusão dos testes 

de inspeção de recebimento e a liberação dos materiais; 

• Alimentos de origem animal somente comprados de fornecedores qualificados 

e com respectivo registro junto às autoridades sanitárias.;Condições específicas 

de acondicionamento de matérias-primas e insumos; 

• Condições específicas de acondicionamento de produto final. 

A água utilizada na fabricação ou processo deverá ser potável ao longo de toda a 

instalação fabril, também são necessárias análises periódicas da água utilizada e garantia das 

especificações técnicas adequadas quando a água se tratar de matéria-prima. 

As Boas Práticas de Fabricação exigem um grau elevado de controle que também é 

evidenciado pela Rastreabilidade tanto das matérias-primas/insumos quanto dos produtos 

finais, pois há necessidade de se identificar lotes (produtos e amostras) 

Este procedimento de identificação de lotes deve estar descrito em instruções de 

trabalho, para que haja uma padronização nos processos, sendo assim há o atendimento à 

padrões e regulamentações aplicáveis e evita-se a mistura de lotes de produtos e amostras 

retidas. 

E o procedimento escrito irá assegurar o recolhimento do lote de um produto de forma 

eficiente e rápida, a qualquer tempo em que se fizer necessário. 
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Outra preocupação levantada pelas Boas Práticas de Fabricação é o controle de pragas, 

sendo que deverão ser considerados procedimentos que apresentam sistemática adequada ao 

controle de pragas: 

• Prevenção contra a entrada de pragas por meio do uso de vedação de entradas e 

aberturas, telas contra insetos voadores, etc.; 

• Armazenamento de potenciais fontes de alimento para pragas (matérias-primas, 

rejeitos) em locais próprios em pallets acima do nível do piso; 

• Inspeção regular das instalações e áreas vizinhas em relação à presença de pragas; 

• Combate a pragas encontradas nas instalações de acordo com as práticas mais 

atuais (“estado da arte”). 

Outro item evidenciado pelas Boas Práticas de Fabricação é com relação ao 

armazenamento e descarte de resíduos, sendo que deverão ser observados os seguintes 

quesitos: 

• Recipientes para resíduos de alimentos de fácil limpeza e desinfecção, disponíveis 

em locais e tamanhos adequados; 

• Resíduos coletados no momento da produção apenas se sua coleta for necessária à 

garantia da continuação do processo produtivo; 

• Acondicionamento em recipientes possíveis de serem lacrados; 

• Depósitos de resíduos mantidos limpos e livres de infestação por pragas, evitando 

condições adversas a matérias-primas, insumos, água utilizada no processo 

produtivo, instalações e equipamentos; 

• Substâncias perigosas e/ou não próprias para consumo identificadas como tal e 

mantidas em separado, em recipientes e locais adequados. 

Os equipamentos deverão sofrer manutenção preventiva, aqueles que forem críticos 

deverão ser identificados, ter plano de manutenção e utilizar somente graxa/lubrificante de 

grau alimentício. Quanto à calibração dos equipamentos, os seguintes itens devem ser 

observados: 

• Calibração periódica dos instrumentos de controle de temperatura, pressão, peso e 

outros parâmetros relacionados à segurança do produto; 

• Proteção contra danos e deterioração durante manuseio, manutenção e 

armazenamento; 

• Registros da calibração; 
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• Validação dos resultados anteriores e a definição de ação corretiva quando os 

equipamentos estiverem fora de calibração. 

 

4.2. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

 
A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é um sistema de gestão 

da qualidade, com caráter preventivo, no qual a segurança alimentar, a qual é o foco do 

Sistema de Gestão de Segurança Alimentar, é garantida por meio de análises e controles dos 

perigos biológicos, físicos e químicos relacionados com a matéria-prima, as etapas do 

processo de fabricação, a distribuição e o consumo do produto final. 

Para garantir o sucesso da implantação do Sistema APPCC é primordial que a alta 

administração esteja consciente e comprometida com os conceitos do sistema e com a 

importância de se produzir alimentos seguros. E isto acontece na Cooperativa, onde a busca 

pela melhoria contínua nos processos é incentivada e até mesmo premiada pela diretoria. 

Lembrando que as diretrizes da Implantação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar 

foi definido pela diretoria da Cooperativa: 

Existem 7 etapas para a implantação da APPCC: 

 

 Figura 4: Princípios do APPCC 

 Fonte: elaborados pela autores. 

 

O quadro 1 apresenta uma comparação entre os princípios e etapas para aplicação do 

APPCC e as seções da ABNT NBR ISO 22000:2006, onde é possível visualizar mais 

facilmente o processo e necessidades para a implantação do APPCC e da ISO 22.000. 

Portanto, a ISO 22.000 integra os princípios do sistema APPCC (Análise dos Perigos e Pontos 

Críticos de Controle) e as etapas de aplicação desenvolvidas pela Comissão do Codex 
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Alimentarius. Por meio de requisitos auditáveis, esta Norma combina o plano APPCC com 

Programas de Pré-requisito (PPR). A análise de perigos é a chave para um sistema de gestão 

da segurança de alimentos eficaz, que auxilie na organização do conhecimento requerido para 

estabelecer uma combinação eficaz de medidas de controle.  

No entanto, ao se considerar os perigos, durante toda a cadeia produtiva de alimentos, 

para que estes sejam identificados e avaliados, é que se encontra a principal dificuldade da 

implantação da ISO 22.000 em uma Unidade Armazenadora de Cereais, pois há uma 

dificuldade muito grande em conscientizar o cooperado e produtor rural dos riscos à 

segurança alimentar de não se ter o cuidado com o cereal desde o momento de sua plantação 

até a entrega do produto na Unidade. 
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Quadro 1 — Referências cruzadas entre princípios e etapas para aplicação do APPCC e 
as seções da ABNT NBR ISO 22000:2006                                                                                         

 

Outra dificuldade apontada na determinação dos Pontos Críticos de Controle (PCCs) é 

a falta de espaço físico para segregação do produto, pois há uma necessidade cada vez maior 

por parte das Indústrias em ter disponível produtos com características diferentes para que 

seja possível fabricar  produtos com características diferentes seguindo as necessidades dos 

clientes. Um exemplo prático seria a segregação do Trigo tipo Pão, que é destinado à 

fabricação de farinha de trigo para pães e o Trigo tipo Brando, o qual é destinado à fabricação 

 Princípios do APPCC  Etapas de aplicação do APPCCa ABNT NBR ISO 22000:2006 

 
Estruturação da equipe APPCC 

Etapa 1 7.3.2  
Equipe de segurança de alimentos 

 Descrição do produto Etapa 2 7.3.3  Características do produto 

7.3.5.2  
Descrição das etapas do processo e 
medidas de controle 

 Identificar uso pretendido Etapa 3 7.3.4  Uso pretendido 

 Construir fluxograma Etapa 4 7.3.5.1  Fluxogramas 

Confirmar fluxograma in loco  
Etapa 5   

Princípio 1 
Conduzir uma análise de perigos 

Listar de todos os perigos potenciais  Etapa 6 7.4 Análise de perigos 

Conduzir uma análise de perigos  7.4.2  Identificação de perigos e determinação 
de níveis aceitáveis 

Considerar medidas de controle   7.4.3  Avaliação do perigo 

 7.4.4  Seleção e avaliação de medidas de 
controle 

Princípio 2 
Determinar os pontos críticos de 
controle (PCC) 

Determinar PCC Etapa 7 7.6.2  Identificação de pontos críticos de 
controle (PCC) 

Princípio 3 
Estabelecer limites críticos 

Estabelecer limites críticos para cada 
PCC 

Etapa 8 7.6.3  Determinação dos limites críticos de 
pontos críticos de controle 

Princípio 4 
Estabelecer um sistema para 
monitorar controle do PCC. 

Estabelecer sistema de 
monitoramento para cada PCC. 

Etapa 9 7.6.4  Sistema de monitoramento dos pontos 
críticos de controle 

Princípio 5 
Estabelecer a ação corretiva a ser 
tomada quando o monitoramento 
indicar que um PCC particular não 
está sob controle. 

Estabelecer ações corretivas Etapa 10 7.6.5  Ações quando os resultados de 
monitoramento excedem os limites 
críticos 

Princípio 6 
Estabelecer procedimentos de 
verificação para confirmar que o 
sistema APPCC está funcionando 
eficazmente 

Estabelecer procedimentos de 
verificação 

Etapa 11 7.8  Planejamento da verificação 

Princípio 7 
Estabelecer documentação 
concernente a todos os 
procedimentos e registros 
apropriados a esses princípios e 
suas aplicações 

Estabelecer documentação e manter 
registros 

Etapa 12 4.2 
7.7  

Requisitos de documentação 
Atualização de informações 
preliminares e documentos 
especificando os PPR e o plano APPCC 

Fonte: NBR ISO 22000:2006 – item 3.4  
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de bolachas, outro exemplo, seria a segregação de produtos Convencionais (GMO Free) e 

Transgênicos (GMO). 

 
 
5. Conclusão 

 
 

O objetivo deste artigo foi fazer uma abordagem da qualidade, do controle e do 

gerenciamento, na implantação da ISO 22.000 em uma Unidade Armazenadora de Cereais de 

uma das maiores cooperativas da região Centro Oeste do Estado do Paraná. 

Concluiu-se que a segurança dos alimentos deve ser vista como um tópico de grande 

impacto na economia de países produtores. Os avanços tecnológicos nos métodos de produção 

agrícola, as novas técnicas de preparo dos alimentos, as embalagens dos produtos, a crescente 

preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável são aspectos que estão 

presentes nos debates sobre a questão da qualidade e segurança dos alimentos para o 

consumidor. 

Produzir e fornecer alimento seguro são fatores que desafiam os diversos agentes 

envolvidos na cadeia de alimentos. A segurança dos alimentos, portanto, é um fator decisivo 

para a promoção do desenvolvimento econômico.  

Conforme demonstrou-se no Estudo de caso, é importante ter o conhecimento de toda 

a cadeia alimentar, com seus principais elos, que servem como pontos de controle que facilita 

o monitoramento corrente e a identificação de problemas, e sua localização e eventual causa. 

A montagem e operação desses mecanismos implicam, necessariamente, em aumento de 

custos de transação para o sistema como um todo. No entanto, dada a importância dos 

alimentos e dos impactos sobre a saúde e meio ambiente, assume-se que tais custos são 

inferiores àqueles que seriam provocados caso não operassem estes mecanismos. 

Ao longo dos últimos anos a população tem demonstrado uma maior conscientização 

quanto à importância das questões sociais e ambientais relacionadas à forma de produção e 

comercialização de produtos agroalimentares. 

Essa maior percepção tem resultado em aumento no número de padrões estabelecidos, 

bem como iniciativas de certificação e/ou rotulagem. A maior complexidade do sistema de 

normalização passou a envolver cada vez mais um número maior de instituições de natureza 

diversificada, com a participação crescente da iniciativa privada e de Organizações não 
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Governamentais (ONGs), além das instituições governamentais (com poder de 

regulamentação). 

Visando atender esta necessidade crescente do mercado é que a Cooperativa, em sua 

Unidade de Armazenagem está buscando além da certificação ISO 22.000, também a OSHAS 

18.001 (Segurança Ocupacional) e ISO 14.000 (Segurança Ambiental), seguindo o sistema de 

Gestão do PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar e Analisar) o qual busca uma melhoria 

sempre contínua nos processos e é trabalhado na Cooperativa como um todo. 

Como pudemos observar todas as organizações que mais se destacam hoje no 

mercado, são aquelas que têm uma preocupação voltada ao controle, gerenciamento e 

melhoria na qualidade dos produtos e serviços. 

Verificou-se que para a implantação da ISO 22.000 é preciso integrar os princípios do 

sistema APPCC (Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle) e as etapas de aplicação 

desenvolvidas pela Comissão do Codex Alimentarius, por meio de requisitos auditáveis, esta 

Norma combina o plano APPCC com Programas de Pré-requisito (PPR), fazendo com que a 

análise de perigos seja a chave para um sistema de gestão da segurança de alimentos eficaz, e 

com medidas de controle. 

No entanto, não é um trabalho fácil alterar metodologias e maneiras de se trabalhar, 

mas com esforço, comprometimento e principalmente treinamento é possível se alcançar os 

objetivos, pois somente com comprometimento de todos é possível fornecer produtos com 

elevado grau de qualidade, obter a satisfação dos clientes e finalmente alcançar a visão da 

Cooperativa que é tornar-se referencia em nível nacional, após a implantação da ISO 22.000. 
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