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GESTÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR EM UNIDADES 

PRODUTORAS DE REFEIÇÕES 

 

JÚLIO BEZERRA LOPES1 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho evidencia características da gestão e do funcionamento do setor de 

A&B, que atualmente apresenta diversas falhas de gestão, principalmente, no 

Estado do Rio de Janeiro. A proposta é prover um estudo aprofundado sobre gestão 

de qualidade no setor de A&B, relevando os âmbitos legais, apresentando exemplos 

do cotidiano e discutindo formas eficazes de gestão. Para tanto, foi feita pesquisa 

bibliográfica com a finalidade de encontrar obras já produzidas que abordassem o 

tema gestão de qualidade e segurança alimentar. A partir disso, foram selecionadas 

notícias em jornais de grande circulação que apresentassem casos de má 

administração no setor de A&B. Contudo, a má qualificação dos gestores 

responsáveis pelas empresas no setor de A&B gera a necessidade de ser 

implantada uma gestão segura e de qualidade. 

 

Palavras-chave: Gestão de Qualidade. Segurança Alimentar. Boas Práticas de 

Fabricação. Padronização do Trabalho. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper work evidences characteristics of the management and function structure 

from the Nutriction and Beverages sector (NB), wich nowadays presents several 

management flaws, mainly, in the Rio de Janeiro State. The author’s proposal is to 

provide a deep study about quality management in the NB sector, revealing legal 

conditions, presenting life examples and discussing effective management ways. For 

that, it was made a bibliographical research, in order to find concluded works refering 

to the theme quality management and nutriction safety. From that, it was selected 

news from great circulation newspapers wich presented bad management cases in 

the NB sector. Nevertheless, the bad qualification of the responsible managers for 

the companies in the NB sector generates the need to be implantated a safe 

management with quality. 

 

Keywords: Quality Management. Nutrition Safety. Fabrication Good Behavior. Work 

Standardzation.

                                            
1 Artigo orientado pelo professor D.Sc. Ari da Silva Fonseca Filho.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Hotelaria no Brasil teve seu surgimento marcado por dois momentos, um em 

1816, quando o francês Louis Pharoux2 inaugurou o primeiro hotel de classe 

internacional no Rio e nos anos de 1922 e 1923, quando foram inaugurados, 

respectivamente, o Hotel Glória e o Copacabana Palace. Já faz alguns anos desde 

que a hotelaria se consolidou no Brasil, desde então, veio sofrendo reformas na sua 

forma de gestão (EDMUNDO, 1957). 

  Uma característica da gestão moderna é aprimorar a qualidade de seu 

produto e fortalecer laços com seus clientes. As empresas têm visado adequar seus 

produtos à demanda de mercado, reforçando a ideia anterior, buscam oferecer aos 

seus clientes o que eles querem, um produto de qualidade e confiança. Bertolino 

(2010) apresenta fatos dessa realidade: 

 
Qualidade não é mais um diferencial competitivo, mas uma condição para 
se manter no mercado. Por isso o tema qualidade deve vir em primeiro 
lugar. Isso significa dizer que o enfoque dos lucros em primeiro lugar deve 
ser abandonado. A justificativa é que, dando prioridade à qualidade, os 
lucros virão como consequência (BERTOLINO, 2010, p.11). 

 

Bertolino (2010), em sua obra, discute o que é gerenciamento da qualidade, 

dando foco em segurança alimentar. Esse autor será citado diversas vezes no 

decorrer do texto. Dirigir a empresa com qualidade é adotar métodos eficazes na 

produção e garantir a segurança dos colabores, do ambiente e dos comensais. Para 

manter a segurança, é necessário ter uniformidade no trabalho, isto é, regras devem 

ser estabelecidas, a fim de padronizar o trabalho. 

A legislação vigente3 do nosso Estado impõe padronização do espaço de 

trabalho, além disso, essa padronização das atividades é uma ferramenta 

comumente utilizada, como apresentado por Santos (2011; 2013) em suas duas 

obras. Esse autor fala sobre o Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), sendo que estes assuntos serão 

abordados nesse artigo. 

                                            
2 Data incerta, mas garante-se, por dados históricos, que o Hotel Pharoux foi construído antes de 
1838 e chegou a hospedar Dom Pedro I. Pharoux lutou ao lado de Napoleão e por motivos políticos, 
se refugiou no Brasil. 
3 Refere-se às (Resolução da Diretoria Colegiada) RDC Nº 216 e RDC Nº 275, ambas impostas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ver referências: Brasil (2002; 2004). 
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Adentrando em gestão de qualidade, foram observados alguns casos, para 

estudo, em que pode ser encontrado descuido por parte da gestão. Esses casos 

escolhidos apareceram, recentemente, em jornais renomados no Estado do Rio de 

Janeiro e como resumo dos casos, os estabelecimentos foram interditados e tiveram 

de arcar com multas. Os responsáveis pelas empresas devem dar a devida 

importância de se ter uma gestão saudável, a fim de prover o sustento de sua 

empresa. 

 Esses casos citados serão abordados, com maior profundidade, ao longo do 

texto e conduziram a algumas indagações: qual o nível de conhecimento 

administrativo que os gestores no setor de A&B possuem? E por que não fazem as 

devidas melhorias em suas empresas? Serão apresentadas técnicas e ações que 

ajudarão os gestores a administrar o seu empreendimento de uma forma mais eficaz 

e segura, a fim alcançar os objetivos desse artigo. 

O objetivo geral desse artigo é apresentar um estudo sobre gestão de 

qualidade em estabelecimentos de restauração, tendo em vista âmbitos legais e 

mercadológicos. Já os objetivos específicos, buscam evidenciar normas de 

segurança alimentar impostas pela ANVISA, discutir formas eficazes de gestão e 

apresentar exemplos do cotidiano onde são aplicadas essas normas. 

Como outros recursos, além das obras citadas anteriormente, utilizou-se das 

Resoluções de Diretoria Colegiada (RDCs) impostas pela ANVISA, ISOs4 e outras 

obras que englobam qualidade do serviço na área de nutrição. Este trabalho não se 

manteve atrelado, apenas à pesquisa bibliográfica, também serão explicitados - a 

diante - três estudos sobre casos de administrações falhas. 

Na primeira parte do artigo, é dissertado sobre qualidade de gestão e o que ela 

engloba. Serão apresentadas afirmações para fundamentar a seriedade de uma 

administração eficaz. Nas próximas seções, são expostas a importância da saúde e 

segurança do ambiente de trabalho, técnicas para gerir eficazmente, importância de 

registrar as ações da empresa (assim, aumentar o controle) e Certificados ISOs, que 

servem de prova para os clientes que a empresa está de acordo com o mais alto 

padrão de gestão de qualidade e segurança alimentar. 

                                            
4 ISO é abreviação de International Organization for Standardization ou Organização Internacional de 
Padrões (traduzido). Empresas mudam seus modos de gestão para se adequar a essas normas e 
contratam uma empresa (um auditor) para avaliar a empresa e dar o certificado ISO. 
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Em diversos momentos, este trabalho aborda a gestão de qualidade em 

âmbitos legais, pois, as atividades relacionadas à produção de alimentos devem 

obedecer às normas de segurança da Vigilância Sanitária. Como exemplo dessas 

normas, é exposto o manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF), que impõe 

formatação e registro das ações na empresa e que se não for cumprido, gerará 

problemas para a organização.  

O BPF será amplamente abordado ao longo do corpo desse trabalho. Esse 

manual cita regras para a manipulação de alimentos, mas estas regras, representam 

o mínimo de cuidados que a empresa deve ter durante a manipulação dos 

alimentos. Sendo assim, os gestores têm o direito, e devem incrementar o BPF para 

obterem maior eficácia e segurança no ambiente de trabalho (SANTOS, 2011).  

No controle de qualquer empresa, deve-se ter gestores preparados e 

capacitados para gerir uma empresa com vigor, mas será que os gestores estão 

sempre buscando elevar os padrões de qualidade de suas empresas? Afim de se 

tornar um gestor capacitado, ele precisa buscar conhecimentos sobre as normas e o 

funcionamento de um estabelecimento restaurador5 antes de administrá-lo.  

Ao longo do texto, será citado qual deve ser o posicionamento da empresa 

dentro dos âmbitos legais, pois, gestão de qualidade remete a estar de acordo com 

as legalidades. Também, será localizado e identificados os pontos fortes na 

administração de um restaurante, com intuito de facilitar e auxiliar aqueles que se 

propõem a gerir um empreendimento na área de A&B6. 

 

1 GESTÃO DE QUALIDADE 

 

Para uma organização prestadora de serviços alimentícios prover maior 

qualidade no ambiente de trabalho, ela deve revisar toda a sua estrutura 

administrativa, integrando todos os seus departamentos. Certificar-se que cada 

departamento da organização trabalhe em consonância para gerar mais eficácia na 

produção de alimentos e uma competitividade prolongada no mercado. 

A implantação de técnicas que visam a excelência na qualidade dos processos 

produtivos é a melhor forma de garantir a conformidade do ambiente de trabalho, 

                                            
5 Estabelecimento restaurador é sinônimo de restaurante, nesse caso. 
6 A&B significa Alimentos e bebidas, sendo este, um setor significativo, dentro da hotelaria. 
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tanto na qualidade do serviço e produto, como, nas práticas exigidas pela legislação. 

Quando a empresa opta por aderir ao programa ISO7 será assegurado que a 

produção está em condições ideais para atender o público. O programa ISO será 

abordado mais profundamente, adiante, na seção sobre os certificados ISO. 

Manter o controle total sobre a linha de produção de uma empresa se tornou 

uma necessidade, pois a mais alta categoria só poderá ser alcançada através de 

esforço e melhoria contínua, como dito por Costa (2007). Incrementar a qualidade do 

produto, atrairá clientes, sendo esses, parte fundamental do desenvolvimento da 

empresa. A clientela fidelizada demonstrará o quanto o produto é aceito no mercado. 

Para desenvolver-se, a gerência de um estabelecimento restaurador irá buscar 

maneiras de saber seu posicionamento no mercado, mirando ofertar um produto 

adequado à demanda. Para Santos (2011), um exemplo disso pôde ser citado: 

quando um cliente se torna fiel a uma empresa, ele representa um marcador da 

qualidade do produto/serviço que essa empresa presta.  

A satisfação dos clientes pode ser usada como um medidor, tornando possível 

localizar o posicionamento da empresa no mercado e definir as melhores estratégias 

para ofertar um produto. Assim, empresa terá uma sólida e constante avaliação de 

seu desempenho. Um porcentual elevado de clientes que se fidelizaram à empresa, 

mostra a aprovação da qualidade do produto/serviço. 

Também há o caso infortunado, em que um produto apresenta má qualidade, 

acarretando em um número de compradores e retorno financeiro inferior àqueles 

com qualidade superior, provando a necessidade de inovação da empresa; neste 

caso, o produto deverá ser reavaliado. Há uma passagem que reforçará a ideia 

recém-apresentada: 

 

Na comercialização de produtos, entende-se como verdade que clientes 
consolidados são aqueles que estão satisfeitos, pois tornam a comprar o 
produto que gostaram. Portanto, a satisfação dos clientes é uma função 
direta da qualidade do produto (BERTOLINO, 2010, p.16).  

 

Costa (2007) ressalta que a qualidade não se define apenas como o bom 

desempenho na produção de alimentos na empresa, as funções de marketing, 

serviços de pós-venda também estão inclusas na qualidade da gestão. 

                                            
7 Certificados ABNT NBR ISO 9001:2000 e ABNT ISO NBR 22000:2006 que referem a, 
respectivamente, requisitos para uma gestão de qualidade e gestão de segurança de alimentos. 
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Anteriormente, foi apresentada a relevância de se cativar clientes e é fortalecida 

quando a empresa apresenta um bom serviço pós-venda, como exemplo desse 

serviço: Pesquisas de satisfação8, estudo de mercado e outras ações. 

A prática da qualidade consiste no projeto, na produção e no desenvolvimento 

de produtos mais econômicos, seguros, úteis e de agrado aos consumidores. Por 

este entendimento, a responsabilidade de prover qualidade na elaboração dos 

produtos fica distribuída entre todos os departamentos da organização e não 

somente do departamento de controle de qualidade. Ao montar uma cadeia 

produtiva, deve-se integrar os departamentos. 

Os colaboradores devem possuir a capacidade técnica para realizar as 

atividades correspondentes e devem seguir as boas práticas de serviços de 

alimentação e de manipulação higiênica dos alimentos. Ao dizer que os funcionários 

estão adequados às suas funções no trabalho, remete dizer que há qualidade no 

ambiente de trabalho (SANTOS, 2013). 

Durante os processos produtivos, evitar a ocorrência de não-conformidades 

está diretamente ligada à qualidade de produção. A segurança dos alimentos 

processados, bem como, a saúde dos comensais e dos trabalhadores são levadas 

em conta nos projetos da empresa. A empresa deve ter prioridade total na hora de 

manipular alimentos. Essas condições são requisitos solicitados pelo ISO 

22000:2006, sendo a adoção desse ISO, opcional. 

É dever da empresa prover medidas que venham a prevenir a introdução, 

instalação e proliferação de quaisquer formas de pragas em todo o espaço por onde 

os alimentos circulam, são armazenados, manipulados ou preparados. Uma 

possibilidade é contratar uma empresa especializada em controle de pragas e 

vetores nocivos à segurança alimentar, essa empresa terceirizada deverá ser 

devidamente autorizada pelo órgão de vigilância sanitária responsável.  

Como forma de atrelar os estudos bibliográficos a exemplos práticos do 

cotidiano, iremos, no decorrer deste artigo, observar três casos em que houve 

intervenção do Procon e Vigilância Sanitária, interditando os estabelecimentos por 

conterem insalubridade, insegurança no ambiente de trabalho e alimentos perecidos. 

Para assegurar que a integridade dos estabelecimentos não fosse prejudicada, 

todos os nomes dos estabelecimentos foram mantidos ocultos.  

                                            
8 Serviços pós-venda estão na seção sobre Técnicas de Gestão de Qualidade. 
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O estudo de casos se baseou em matérias provenientes de jornais renomados 

no Estado, são esses: O Fluminense, Extra (pertencente ao jornal Globo) e Diário do 

Rio. O critério de escolha das matérias contidas nesses jornais consistiu em buscar 

nos sites de pesquisa na internet casos de má administração no setor de A&B. As 

matérias escolhidas deveriam ser recentemente publicadas e conterem casos 

ocorridos no Estado do Rio de Janeiro (O FLUMINENSE, 2015; EXTRA, 2015; 

DIÁRIO DO RIO, 2016). 

Um exemplo prático de uma gestão falha foi notado no caso estudado 

apresentado a seguir. Esse exemplo servirá para mostrar a relação da gestão de 

qualidade com a segurança e higiene alimentar. Por fim, foi observada a importância 

de uma gestão competente que se adequasse às normas vigentes, pois na ausência 

dela, a empresa, na sua totalidade, poderá ser comprometida. 

A Vigilância Sanitária de Niterói foi acionada para verificar uma denúncia (que 

foi concretizada) a respeito de um rato andando sobre os alimentos em um 

supermercado no Centro, no dia 1 de Setembro de 2015. Esse supermercado não 

oferta apenas produtos embalados, mas também oferta e manipula frios e outros 

alimentos expostos ao ar, onde foi encontrado o rato9. Ao manipular, preparar, expor 

à venda e armazenar os alimentos, o supermercado se encaixa como Unidade 

Produtora de Refeições e estará sujeita às normas da Vigilância Sanitária, como 

melhor abordado na seção sobre Saúde, Higiene e Segurança Alimentar. 

Ao fazer uma ação de fiscalização na terça-feira seguinte (dia 5), foram 

encontradas outras irregularidades no local: haviam 12 quilos de carne em estado 

precário de conservação e 6 quilos de queijo sem procedência, o que é uma 

irregularidade de acordo com o RDC Nº 216, que dispõe sobre regulamento técnico 

de boas práticas para serviços de alimentação. 

Nessa resolução, em uma de suas seções, é abordado as condições de 

armazenamento de matéria-prima, dos ingredientes e identificação das embalagens. 

O supermercado estava em desacordo com as exigências legais, como explicitado a 

seguir: 

 
As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser 
armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir proteção 

                                            
9 Aplicável a todas as UPR, a RDC Nº216 relata que: “A edificação, as instalações, os equipamentos, 
os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas urbanas. Deve existir um conjunto de 
ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a 
atração, o abrigo o acesso e ou proliferação dos mesmos” (BRASIL, 2004, s.p.). 
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contra contaminantes. Devem estar adequadamente acondicionados e 
identificados, sendo que a utilização deve respeitar o prazo de validade. Para 
os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de 
validade, deve ser observada a ordem de entrada dos mesmos (BRASIL, 
2004, s.p.). 
 

O estabelecimento foi imediatamente interditado, além de receber dois autos 

de infração, duas intimações para adequações e um termo de inutilização de 

produtos. Até que as irregularidades fossem solucionadas, o local permaneceu 

fechado. O mercado teve que pagar multas de aproximadamente 2 mil reais. O 

gerente do supermercado foi contato pela Vigilância, mas não quis comentar sobre o 

episódio ocorrido (EXTRA, 2015). 

Observado o caso anterior, foi exemplificado que a segurança alimentar não se 

limita a restaurantes, apenas, mas todos os estabelecimentos manipuladores de 

alimentos. Além disso, pôde-se concluir que a gestão do estabelecimento foi incapaz 

de atender as exigências legais, acarretando na queda de qualidade de sua gestão e 

de seus produtos. Uma característica marcante na gestão de qualidade é a presença 

de saúde e higiene na manipulação e armazenamento de alimentos, sendo esse 

tópico discutido na próxima seção, Saúde Higiene e Segurança Alimentar. 

Todas as etapas da cadeia produção - desde o recebimento de matéria-prima, 

até ser consumido - devem ser desempenhadas com total controle, cada uma delas 

têm responsabilidade direta com a segurança dos alimentos. Para afirmar a 

segurança, serão estabelecidas medidas de prevenção (corretivas, se necessário) 

para o estabelecimento cumprir. Essas medidas estarão contidas no manual de 

BPF, que foi montado de acordo com a legislação e gestores do estabelecimento. 

A introdução de perigos pode ocorrer em qualquer estágio da cadeia produtiva 

de alimentos, por esse motivo, é necessário controlar a qualidade em quaisquer e 

todas as áreas da cadeia produtiva da organização. A fim de manter a uniformidade 

na produção do produto final, todos os estágios da cadeia produtiva deverão ser 

observados. 

A qualidade do produto final pode ser diretamente alterada por fatores diversos 

externos e paralelos ao preparo desse produto. Esses fatores podem ser: Matéria-

prima, embalagens, armazenamento, rótulos, produtos de higienização, qualidade 

dos equipamentos utilizados na produção. Para manter a qualidade elevada, a 

empresa precisará escolher bem o seu fornecedor de matéria-prima, manter o 
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controle do recebimento dessa matéria e registrar cada vez que receber a matéria-

prima e houver incidentes. 

Santos (2013) explicita que a última peça para o gerenciamento de alta 

qualidade se encontra num registro confiável de suas ações. O registro das ações e 

decisões tomadas pela empresa tem uma finalidade legal, deve-se arquivar esses 

registros no intuito de provar a adequação da empresa com os âmbitos da legislação 

vigente. Em complemento, esse registro servirá de apoio para a tomada de decisões 

futuras do gestor. 

É necessário que a organização arquive as suas ações, a fim de avaliar seu 

desempenho, tomar decisões mais adequadas e provar as medidas que foram 

executadas para o órgão legal responsável. Os registros dos acontecimentos dentro 

da empresa devem ser feitos de acordo com as normas impostas pela legislação, 

primeiramente. Esse registro, deve também, servir como forma de auto avaliação 

para a empresa (INTERNATIONAL, 2006). 

 

2 SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

A manipulação de alimentos é considerada complexa e delicada, pois requer 

muita organização e disciplina para realizá-la. A complexidade do manuseio se dá, 

principalmente, pela deterioração natural dos alimentos e a existência da 

probabilidade de contaminação dos alimentos em qualquer estágio da linha 

produção. 

Foi redigida pela ANVISA, a Resolução de Diretoria Colegiada Nº216, a fim de 

erradicar os casos de contaminação alimentar e aumentar a proteção ao comensal e 

manipuladores de alimentos. Essa resolução visa a gestão de segurança de 

alimentos e é aplicável a todas as Unidades Produtoras de Refeições10 e a todos os 

agentes envolvidos no processo de fabricação e manipulação de alimentos. 

A norma RDC nº 216 dispõe o regulamento técnico de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) para serviços de alimentação, que apresenta as medidas 

adequadas para a manipulação e processamento dos alimentos. Na busca para 

                                            
10 O termo UPR: “Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes 
atividades: manipulação, preparação, fracionamento, distribuição, transporte, exposição à venda e 
entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, 
cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, 
restaurantes, rotisserias e congêneres” (BRASIL, 2004, [s.p.]). 
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elevar o desempenho da organização, a segurança alimentar é vista como 

prioridade. Essa segurança se relaciona com a salubridade do alimento a partir do 

momento em que a matéria-prima é recebida pelo restaurante até quando o 

comensal prova o produto final. 

Essa seção se mostra de elevada importância na gestão de qualidade, devido 

à facilidade de irregularidades na área de saúde e higiene nas empresas. Essas 

irregularidades são notadas, comumente, na maioria das UPR por clientes que 

possuem um olhar atento. É de raríssima felicidade um estabelecimento que cumpra 

as normas em sua totalidade. Em contrapartida, existem casos inescrupulosos e 

grosseiros de descaso com as normas sanitárias. Foi publicado no jornal Diário do 

Rio, um caso de insalubridade na área sanitária de UPRs. 

O caso relata a autuação da ANVISA em 3 estabelecimentos. Dentre eles, um 

restaurante com um nome antigo, renomado e localizado na Freguesia – 

Jacarepaguá. O fato ocorreu no dia 7 de Janeiro de 2016 e mostra que a 

insegurança alimentar pode estar muito próxima de qualquer comensal. É relatado 

pelo jornal o seguinte fato: 

 

Na área de lavagem da louça, a tampa de caixa de gordura estava com 
buracos e ainda havia uma lixeira aberta e um ralo que não estava sifonado. 
O estabelecimento também não tinha os certificados do Corpo de 
Bombeiros e de potabilidade da água. Os fiscais deram prazos de dois e 15 
dias, respectivamente, para a apresentação dos documentos (DIÁRIO DO 
RIO, 2016, s.p.). 

 

De acordo a RDC Nº216, a caixa de gordura deve estar localizada fora da área 

de preparo e manipulação de alimentos e apresentar adequado estado de 

conservação. Em adição, na área de preparo deve conter lixeiras com tampas e 

acionadas por pedal, além de lixeiras específicas para cada tipo de resíduo 

(BRASIL, 2004).  

Além desse restaurante, foi autuado na região uma padaria. Na padaria, por 

sua vez, tinha isca para ratos e uma lixeira aberta na área de preparo de alimentos. 

Inclusive, foram descartados um quilo e meio de carne assada e encontrados outros 

novecentos gramas de carne sem especificações. A padaria não apresentava todos 

os documentos exigidos e lhe foi concedido um prazo de 15 dias para apresentá-los. 

Os documentos remanescentes eram: Certificado de dedetização e de potabilidade 

da água. 
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No restaurante, também faltava o certificado do Corpo de Bombeiros e ele 

apresentava diversas outras irregularidades. A câmara frigorífica do restaurante foi 

interditada, porque apresentava piso não-lavável, porta danificada, presença de 

fungos e tubulação aparente, em desacordo as condições impostas pela RDC 

Nº216. Essa resolução indica que as instalações físicas devem possuir tetos, 

paredes e piso com revestimento liso, impermeável e lavável. 

Evitar condições irregulares do estabelecimento é dever do gestor, que ao 

observar uma inconformidade, deverá agir imediatamente. O sustento da empresa 

no mercado depende de condições ideais na sua linha de produção. Variadas 

normas foram desrespeitadas pelos estabelecimentos citados. 

Manejar, adequadamente, os resíduos dos processos de produção dos 

alimentos também é indispensável para a segurança alimentar. Esses resíduos 

podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e possuem alta capacidade de 

contaminação dos alimentos, das instalações produtivas, dos manipuladores de 

alimentos, das superfícies de contato (onde se realizam os processos de produção) 

e da água potável utilizada. Resíduos devem ser descartados em depósitos 

distribuídos adequadamente. 

No que diz respeito aos recipientes para depósito de resíduos, deve-se tomar 

certos cuidados, pois precisam ser alocados corretamente e conter as 

especificações correta, ainda sim, possuem risco de contaminar o local. Os 

depósitos para resíduos devem ser de fácil higienização e esvaziados, pelo menos, 

uma vez ao dia. Nunca podem conter lixo, mesmo com a empresa fechada e deve 

comportar, somente, o lixo que lhe é permitido (não jogar resíduos líquidos em locais 

para resíduos sólidos, como exemplo). 

A empresa deverá seguir as normas RDC Nº 216 e a RDC Nº 275, que lidam, 

principalmente com BPF e POP, ambas pareadas para aumentar a compatibilidade 

entre elas.  Essas normas têm suas informações cruzadas em diversos momentos e 

elas exibem as regras para manejo de resíduos, de forma idêntica. Resoluções, 

essas, as principais a serem seguidas pelas UPR. 

Na leitura das resoluções, citadas anteriormente, sobre o manejo de resíduos: 

ambas citam que o estabelecimento deve possuir número e capacidade suficiente de 

recipientes para conter os resíduos, de fácil higienização e transporte, mantendo-os 

íntegros e identificados. Em adição, os coletores localizados nas áreas de preparo e 

armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas acionadas sem contato 
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manual e precisam ter seus resíduos, frequentemente, coletados e armazenados em 

local isolado de pragas e vetores, a fim de evitar a contaminação (BRASIL, 2004, 

s.p.; BRASIL, 2002, s.p.). 

Comumente, a ANVISA e Procon realizam vistorias e autuam múltiplos 

estabelecimentos que fazem descaso com essas normas. Para exemplificar o que 

foi mencionado, o jornal O Fluminense publicou uma matéria sobre autuação do 

Procon em UPRs. Nas reportagens, os estabelecimentos desproviam de segurança 

alimentar nas áreas de preparo e armazenamento de alimentos. 

As ocorrências foram registradas no segundo semestre do ano de 2015, 

quando o Procon realizou uma série de vistorias em restaurantes e supermercados. 

Houve interdição da maioria dos restaurantes e dos supermercados. Foram 

encontradas diversas inconformidades nesses estabelecimentos, que se encontram 

em Niterói, nas regiões: Charitas, Centro, Icaraí e Itaipu. 

 

O Procon realizou na tarde desta terça-feira a 'Operação Martine Grael', que 
vistoriou oito restaurantes e dois supermercados em Niterói. Os 
supermercados e cinco restaurantes foram autuados. No total foram 
descartados 689 quilos e 363 gramas de alimentos e 80 litros de chope 
considerados impróprios para consumo (O FLUMINENSE, 2015, s.p.). 

 

 A maioria dos itens descartados e considerados impróprios para consumo 

eram manteiga, que eram mantidas fora da geladeira. De acordo com a ANVISA, em 

sua RDC Nº 21611, são ditas as condições adequadas para o armazenamento de 

matéria-prima, não sendo adequado mantê-la fora da geladeira por um período 

longo. Outra autuação se deu por conta da ausência do certificado do Corpo de 

Bombeiros dentro do estabelecimento e foi concedido um prazo de até 48 horas 

para apresentá-lo, sob pena de interdição. 

Também existem outras formas de contaminação dos alimentos, que podem 

ser através do uso de produtos de limpeza, geralmente, usados inadequadamente. 

Mesmo estes produtos servindo para higienizar, deve-se removê-los por completo 

após o uso e despejá-los corretamente para que não cause danos aos humanos e 

ao ambiente, pois se tratam de produtos químicos, no geral.  

                                            
11 Dentro da RDC Nº 216, é dito que: As matérias-primas e os ingredientes caracterizados como 
produtos perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo 
necessário para a preparação do alimento, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária 
do alimento preparado (BRASIL, 2004, s.p.). 
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Ao manusear produtos químicos, deve-se, obrigatoriamente, usar equipamento 

de proteção individual. A escolha dos produtos para limpeza e desinfecção devem 

ser previamente definidas pela empresa, de acordo com: a natureza das sujidades 

presentes, a natureza da superfície a ser aplicada e os cuidados necessários para 

manter a segurança dos produtos alimentícios. Após correlacionar os produtos de 

limpeza com cada tarefa de limpeza, o gestor responsável irá registar essa 

correlação no POPs de limpeza e desinfecção. 

A empresa deve manter uma lista atualizada dos seus produtos químicos 

utilizados durante suas atividades de higienização, bem como o registro do uso 

destes. Algumas características são necessárias que esses produtos de limpeza 

apresentem, como: ser de uso profissional; ter registro no Ministério da Saúde (MS), 

combata agentes nocivos vivos, ser solúvel em água, seja biodegradável, seja 

atóxico, seja economicamente viável, tenha fácil manuseio, não emita odores, tenha 

ação rápida e não polua o ambiente (SANTOS, 2013, p.43). 

Após uma atividade de higienização ser completada, ela deverá ser verificada 

por meio de observações e testes (análise de microrganismos), se necessário e ser 

registrada para futuras consultas e controle. O registro das atividades rotineiras de 

higienização não é obrigatório por âmbito legal, porém, as atividades de higienização 

não-rotineiras (periódicas) deverão ser registradas pelo responsável da atividade, 

logo após ela ser realizada. Esse registro deve explicitar a atividade realizada, ser 

assinada pelo responsável e datada. 

A higiene no ambiente de trabalho inclui a saúde dos funcionários, não só dos 

comensais, relevando ainda mais a segurança alimentar. Para cumprir com as 

exigências impostas pelas normas do BPF, são necessários alguns POPs que 

intendem padronizar e formatar as tarefas dentro da cadeia de produção, elevando o 

controle sobre a produção. Os POPs serão abordados mais profundamente na 

seção sobre Procedimentos Operacionais Padronizados.  

O controle da produção deve ser constante, para manter a qualidade dos 

processos elevada. Os POPs sustentarão a qualidade em um estágio da cadeia de 

produção, fazendo com que as funções desse estágio sejam padronizadas, 

independentemente do realizador da tarefa. Estampando a qualidade do sistema 

produtivo da UPR no produto. 

No ambiente de trabalho, é preciso manter a proteção e o controle da saúde 

dos manipuladores, atitude essencial para prevenir a veiculação de doenças entre 
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os manipuladores e os comensais, inclusive por intermédio dos alimentos. Esse 

controle deverá ser constante e há algumas ações que os gestores devem realizar 

para manter a segurança alimentar, sendo citados a seguir. 

No intuito de prevenir futuros acidentes, deverá ser feita uma avaliação dos 

perigos e riscos operacionais, aos quais, os funcionários estão submetidos. Em 

seguida, definir as medidas preventivas, a fim de minimizar ou erradicar os efeitos 

dos perigos detectados. Os gestores deverão, também, fazer uma avaliação da 

necessidade de realização de exames médicos dos seus funcionários, no intuito de 

monitorar a saúde deles. A definição e frequência desses exames serão decididos 

posteriormente. 

Outra forma de contaminação, possivelmente a mais comum, é a contaminação 

cruzada, que consiste no transporte de microrganismos nocivos de um alimento para 

outro. Mesmo armazenando corretamente os alimentos, a contaminação cruzada 

pode ocorrer ao utilizar a mesma faca que cortou alimentos já preparados para 

cortar alimentos crus, como exemplo. Certos cuidados devem ser tomados durante o 

fluxo de preparo dos alimentos. 

 Santos (2013), ajuda a reforçar o zelo pela segurança dos manipuladores de 

alimento, minimizando o risco de ocorrência dos perigos e preservar a integridade 

física dos manipuladores de alimentos. Enquanto exercem as suas funções é 

recomendado o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O uso desse 

equipamento é obrigatório em certas funções, de acordo com as leis vigentes.  

Os processos de produção alimentar são similares, por isso, os EPIs mais 

exigidos e recomendados são os mesmos, sendo eles, citados a seguir: Luvas 

(descartáveis, anticorte e térmicas), avental (impermeável e térmico) e calçado 

impermeável. A empresa poderá exigir o uso desses EPI, pois em caso de acidente, 

a empresa irá arcar com os danos sofridos pelo manipulador. Expresso o uso de 

EPI, o manipulador que desconsiderar a necessidade de seu uso, poderá receber 

aviso verbal cobrando o uso, depois escrito e então a demissão por justa causa, em 

caso de repetição do descaso. 

 

 

  

2.1 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF) 
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Algumas ações que devem ser tomadas pela organização são compreendidas 

pelo bom senso e outras pela legislação vigente. A respeito das normas impostas 

pela legislação, a ANVISA eleva os padrões de saúde dos colabores e comensais, 

ao estabelecer alguns procedimentos padronizados a serem aplicados nas práticas 

de elaboração dos alimentos. Aplicável às todas Unidades Produtoras de Refeições, 

o RDC nº 216 elucida-nos sobre as normas no BPF. De acordo com a ANVISA, o 

BPF representa um: 

 

Documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, 
incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e 
higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle 
da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas 
urbanas, o controle da higiene e saúde dos manipuladores e o controle de 
qualidade do produto final (BRASIL, 2002, s.p.). 
 
 

O BPF inclui “(...) procedimentos que devem ser adotados por serviços de 

alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitárias e a conformidade dos 

alimentos com a legislação sanitária”, conforme explicitado na RDC Nº 216 (2004, 

s.p.). Este manual não diz respeito à forma com que devem ser realizadas as tarefas 

impostas por ele - cabe aos gestores organizarem os POPs para a execução desses 

requisitos operacionais. Complementando, as normas devem ser cumpridas e 

registradas, periodicamente, para consultas futuras da ANVISA. 

A respeito dos itens citados no BPF, eles representam somente um mínimo dos 

procedimentos, que devem ser cumpridos pela empresa. Realizados todos os 

procedimentos exigidos no BPF, a empresa não encerra seu dever com a legislação: 

 
Processos não citados tais como o manejo de resíduos, o recolhimento de 
alimentos, a manutenção e a calibração dos equipamentos, o controle de 
visitantes nas áreas de produção, o manuseio e a estocagem de alimentos, 
entre outros, precisam estar descritos no manual de BPF, mesmo que não 
constem na definição, pois são citados na lei (SANTOS, 2011, p.33). 

 

 Na citação acima, Santos (2011) diz que manejo de resíduos não é 

mencionado nas normas do BPF, mas certamente ele é representado nas 

legalidades, nas RDC Nº 216 e Nº 275. Apesar de contido nas normas, o manejo de 

resíduos não é aprofundado, deixando brechas. Para manter um ambiente de 

trabalho seguro, é interessante à uma empresa aderir ao programa ISO, que 

abordará todos os tópicos contidos nas RDC com mais profundidade. 
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Como incremento, podem estar inclusas (no BPF) outras normas que reforcem 

a estratégia da empresa, como exemplo, normas citadas no ISO 22000:2006. Ao 

fazer isso, facilita a leitura e entendimento do escopo da empresa, apresentando em 

um só documento as diretrizes do ISO e da BPF, não sendo necessário que alguém 

leia dois documentos e os compare. 

Durante a montagem do manual de BPF, a empresa deve estabelecer o 

escopo de seu manual, que reúne a listagem de legislações, padrões, normas e 

quaisquer outros requisitos que a empresa pretende atender. O escopo representa 

os meios que a empresa utilizará para executar as tarefas contidas no manual. Já os 

objetivos do manual, expressam os resultados esperados com cumprimento do BPF. 

De tempos em tempos, é sugerido que a empresa realize auditorias e vistorias 

sobre o cumprimento das normas impostas pelo BPF e consequentemente, ela 

estará reforçando a segurança alimentar. A importância dessas atividades é que 

com essas medidas preventivas, a empresa estará possibilitada de tomar medidas 

corretivas em tempo hábil.  

Para a realização da auditoria e vistoria, pode-se usar profissionais externos ou 

internos, preferencialmente, que não tenham conexão direta com a implantação e 

manutenção das boas práticas, assim seria uma perspectiva externa das atividades 

realizadas na empresa, fornecendo uma crítica mais profunda. Como resultado, será 

produzida uma pauta com irregularidades e itens que necessitam de ações 

corretivas. 

É importante que todas as questões da pauta sejam respondidas e revistas, 

levantando, assim, estatísticas do cumprimento do BPF. Após a realização dessas 

medidas avaliativas a respeito do BPF, deve-se fazer uma reunião fechada com 

todos os responsáveis pelas atividades da empresa e serem apresentadas as: ações 

corretivas e preventivas que devem ser tomadas, a tarefa designada a cada membro 

e um prazo final já estipulado.  

 

 

 

 

2.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS (POP) 
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Esses procedimentos são implantados para padronizar as atividades do 

realizador de cada tarefa, especificamente relacionadas às etapas do processo de 

produção alimentar. O POP é um: procedimento escrito de forma objetiva que 

estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e 

específicas na manipulação de alimentos. Em complemento, Teixeira (2000) expõe 

que o POP poderá ser um guia para a realização das atividades e ficará exposto aos 

colaboradores e ao órgão legal responsável. 

Os POPs devem apresentar-se na forma documentada, datada e assinada pelo 

gestor, mostrando claramente os seus objetivos. Por meio do POP, o processo 

produtivo terá uma continuidade – a etapa do processo continua de onde o último a 

realizá-la parou – e assegura que a etapa seja realizada exatamente da mesma 

maneira, independente de quem a execute. 

Em adição, Santos (2011) explicita que o POP, em sua forma documentada, 

demonstra os métodos aprovados pela empresa para a execução da tarefa e 

promove ao funcionário a capacitação para a execução dessas atividades. Estes 

documentos, podem ser considerados como parte do treinamento do funcionário e 

expressam as diretrizes da empresa, ou seja, a forma que ela conduz a linha de 

produção. 

Não é somente voltado para os âmbitos da legislação que os POPs foram 

desenvolvidos pela organização. Um POP pode ser elaborado a partir da 

necessidade de formatar uma tarefa e garantir que não haja alteração na formação 

do produto final. Gastos de energia humana e tempo são reduzidos com um POP. 

Evitando o retrabalho, a empresa diminui o gasto na folha de pagamento e com 

outros recursos em determinadas tarefas. 

Após datados e arquivados, os POPs irão se tornar uma técnica de controle de 

qualidade da gestão efetiva. O registro das ações realizadas utilizando esses POPs 

servirá para avaliar a eficácia desse sistema, além disso, esse registro de ações 

poderá ser solicitado em futuras vistorias realizadas pela Vigilância ou por outro 

órgão de fiscalização responsável. 

Comumente encontradas, rotinas e roteiros compõem as etapas de produção 

em UPR. Rotinas e roteiros são métodos para racionalizar gasto de energia no 

trabalho, e para evitar erros e improvisos. Seguindo o ‘passo-a-passo’ do roteiro, 

facilita avaliar o desempenho da cadeia de produção dos alimentos e o desempenho 

pessoal dos colaboradores (WATANABE, 2009). 
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Uma das obrigatoriedades da empresa é a coleta de amostras dos seus 

produtos no estado final, que servirão para futuras consultas do órgão sanitário 

responsável. É requisitado testemunhas durante a realização de testes nos produtos 

e o registro desses acontecimentos. Há um mínimo de 100g para ser coletado ou de 

100mL, dependendo do estado físico do produto, que poderá ser armazenado com 

validade de até 72 horas após a coleta. 

A intenção da coleta de amostras se dá por alguns motivos, um deles é servir 

como registro da conformidade dos alimentos para quando o órgão fiscalizador 

realizar vistoria. Em caso de insalubridade, a amostra armazenada servirá como 

contraprova e será imediata solicitada pela Vigilância Sanitária. Essas regras são 

regidas pelo Decreto-Lei 986/69 e pela Lei 6437/77, que se referem respectivamente 

a normas básicas sobre alimentos e infrações à legislação sanitária federal. 

As leis ditas acima não são tão precisas nas regras e obrigações que as UPR 

devem ser submetidas. Apesar disso, essas leis serviram como base para a 

elaboração das RDC citadas inúmeras vezes, anteriormente, por mim. Não julguei 

necessária a transcrição de passagens dessas leis no corpo desse texto, mas revelo 

que a importância se dá por essas conterem as sanções e penalidade, em caso de 

infração à legislação sanitária. Já o BPF, cita somente as obrigações de 

manipulação de alimentos. 

 

3 TÉCNICAS DE GESTÃO DE QUALIDADE 

 

Técnicas de gestão são ferramentas que serão utilizadas pela empresa, 

representando os meios, para que ela alcance suas metas e objetivos. As empresas 

que buscam a melhoria contínua de seus processos produtivos e adotaram a 

satisfação de seus clientes como meta principal, garantem mais espaço no mercado. 

Esse conceito foi se desenvolvendo com o tempo e se tornou um método, conhecido 

no Brasil como, Gestão da Qualidade Total (TQM). 

O conceito embutido no TQM (Total Quality Management, em inglês) foi 

inicialmente desenvolvido por consultores empresariais dos Estados Unidos, no 

início da década de 1960 e apresentava um sistema capaz de integrar diferentes 

partes de um processo, como o desenvolvimento, a manutenção e os esforços de 

melhoria da qualidade e os demais setores. Porém, o método TQM foi realmente 
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difundido, consolidado e implementado, pelo japonês, Taiichi Ohno, criador da 

Toyota (ESTUDO, 2016). 

O Toyotismo, como ficou conhecido o sistema de produção de Taiichi Ohno, 

surgiu logo após a 2º Guerra Mundial e se sobrepôs ao Fordismo. O Toyotismo leva 

o TQM como base gerencial e surgiu a partir desse. Nesse sistema gerencial (TQM), 

é dito que o produto não precisa ter, necessariamente, a melhor qualidade possível, 

basta que ele atenda a todas as necessidades de seus clientes para o uso. Vale 

ressaltar que qualidade de um produto compreende todas as suas características e 

não somente, as qualidades técnicas, nele embutidas (ESTUDO, 2016).  

O foco na satisfação dos clientes é o principal objetivo do modelo de gestão 

TQM, referência na base de gestão de diversas empresas, atualmente. Esse 

modelo, originalmente japonês, visa atender as necessidades da demanda de um 

determinado produto e mostra que todos os envolvidos na cadeia produtiva são 

responsáveis pela garantia da qualidade. O modelo, também, diz que a satisfação 

dos clientes vem através da qualidade do produto e serviço prestado (BERTOLINO, 

2010). 

Reformulando o conceito do parágrafo anterior, a empresa precisa olhar para a 

qualidade de seu produto e o respeito vindo de seus clientes surgirá em resposta. 

Me refiro ao TQM dizendo que os seus objetivos são: garantir satisfação dos 

clientes, fornecendo produtos correspondentes às expectativas da clientela, 

melhorar atendimento e aumentar a eficiência na produtividade. Em adição, o TQM 

busca garantir maior interação entre o pessoal, reduz os custos, minimizando o 

retrabalho e promove maior lucratividade. 

Durante todos os momentos, a empresa deverá dispor de, pelo menos, um 

funcionário capacitado a receber reclamações e sugestões dos clientes 

(eventualmente dos funcionários), registrá-las e direcioná-las ao departamento 

adequado. As ocorrências deverão ser verificadas para que as reclamações e 

sugestões tenham efeito positivo sobre a empresa. Essa avaliação crítica da própria 

empresa prova o quanto a ela está apta a evoluir e corrigir seus defeitos. 

Quando se deseja tornar a qualidade de um produto constante, o gestor deve 

se manter um passo à frente das eventualidades. Desvios de comportamento de um 

funcionário poderão acarretar a queda da qualidade do produto final, portanto, a 

organização deve possuir um pessoal mínimo trabalhando em prol da empresa e 
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com qualidade. A formatação da cadeia de produção é um método comum e 

necessário, quando se fala de qualidade. 

Periodicamente, todas as instalações, máquinas, equipamentos, utensílios e 

veículos utilizados, direta ou indiretamente, no preparo dos alimentos devem ser 

verificados, a respeito de seu estado de conservação e funcionamento, quando 

necessário, aplicar as medidas de manutenção condizentes. A verificação periódica 

desses elementos é considerada preventiva, pois, o intuito é evitar paralizações 

futuras nas etapas de produção, garantir a segurança dos que os utilizam e a 

segurança alimentar, além de evitar gastos de recurso para o conserto (SANTOS, 

2013). 

Conscientizar os funcionários da empresa sobre o bom uso dos equipamentos, 

também, é uma forma de prover a manutenção preventiva. Essa manutenção 

preventiva deve ser realizada apenas por profissionais capacitados, sendo eles 

funcionários diretos da empresa ou terceirizados e após realizada a manutenção, 

deve-se fazer o registro da atividade realizada, sempre. O registro está incluso 

dentro da gestão de qualidade, sendo o requisito final que eu apresentarei e será 

melhor abordado na seção referente ao Registro. 

Outra forma de manutenção é a corretiva, mas esta, ocorre somente quando o 

problema já foi detectado e o equipamento ou instalação já precisa de reparos. A 

manutenção corretiva deve ser de curta execução para não atrasar a linha de 

produção e no caso de um equipamento que apresente um histórico frequente (nos 

registros) de ocorrência dessa manutenção, este equipamento deve ser adicionado 

ao programa de manutenção preventiva12 (SANTOS, 2013). 

Para que a empresa estabeleça um padrão de qualidade na produção, ela deve 

promover um programa contínuo de capacitação e treinamento de seu pessoal. Esse 

programa deve contemplar treinamentos técnicos relacionados com o preparo dos 

alimentos, manuseio de máquinas e equipamentos, pautas sobre a garantia da 

qualidade e segurança alimentar. 

Reforçando a ideia sobre capacitação de pessoal, esse programa deve ser 

descrito e atualizado periodicamente. Alguns dos pontos que o programa deverá 

explicitar, com o auxílio das falas de Santos (2013, p.6), são: “Atividades para 

integração de novos membros; atividades de capacitação em higiene e manuseio 

                                            
12 A manutenção preventiva consiste em avaliações periódicas daquele equipamento, devendo ser 
realizadas por um técnico capacitado, sendo este último, terceirizado ou um colaborador da empresa. 
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para todos os manipuladores de alimentos; e atividades específicas de acordo com a 

área de cada colaborador”. Após a ocorrência dessas atividades, elas deverão ser 

corretamente registradas, sendo isso, explicitado próxima seção deste artigo. 

Em cada organização há um fluxo de processos que se repetem diariamente, o 

conhecimento e planejamento da melhor forma de realizar as tarefas resultará em 

um produto final mais seguro e estável. Os coordenadores responsáveis por cada 

setor têm o dever de gerenciar, através de ações e verificações, os seus 

subordinados para que cada um cumpra a sua obrigação e assuma a sua 

responsabilidade.  

 Um método simples e eficaz é o ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Action), 

também conhecido por ciclo de Deming, que busca observar, planejar, verificar, e 

quando necessário, corrigir ou melhorar cada processo da linha de produção. O ciclo 

PDCA oferece ações de garantia da qualidade como principal aspecto. Outros 

aspectos são a organização dos processos, facilidade no controle e possibilidade de 

correção de eventuais problemas (BERTOLINO, 2010). 

A lógica do PDCA é a seguinte: nas atividades gerenciais, deve se ter um 

planejamento (P), execução (D) da atividade planejada, verificação (C) se o que foi 

planejado e executado atingiu os objetivos desejados, e, a partir desse resultado, 

podem ser tomados dois caminhos, ou ações (A). 

 O primeiro caminho é quando tudo ocorreu como planejado, assim o ‘P’ se 

transforma em ‘S’ (standart ou padrão), no intuito de padronizar a sistemática 

adotada. A troca do ‘S’ pelo ‘P’ não é definitiva, pois surgem novos padrões de 

organização e deve-se sempre inovar/evoluir. O segundo caminho é quando algo 

não ocorreu como planejado e o responsável pelo setor deverá agir (A), corrigindo o 

que for necessário e replanejar, refazer, reverificar e melhorar o tentar novamente. O 

ciclo deve ser repetido quantas vezes forem necessárias, até que se atinja a 

estabilidade na realização da atividade. 

Uma forma da empresa expressar sua política, padronizar as suas diretrizes, 

estruturar os processos de controle e garantir a qualidade dos alimentos produzidos 

é apresentar, por meio de documentos, um manual de Procedimentos do Sistema da 

Qualidade, ou também chamado de PSQ. Como o manual de Boas Práticas de 

Fabricação, o PSQ também é todo escrito de forma objetiva, documentado, assinado 

e deverá estar concordando com o BPF. 
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 O BPF representa o programa de qualidade da empresa e o PSQ busca 

apresentar a diretrizes, políticas e ações envolvidas nos processos de controle. Para 

facilitar a compreensão do BPF e assim, aumentar o comprometimento com esse 

manual, algumas informações que não são úteis para os funcionários de nível 

operacional passarão a estar inclusas, somente, no PSQ. Fazendo o PSQ ser 

consultado, apenas, por funcionários de nível gerencial e fiscais sanitários, em 

adição, o BPF e POP estarão com mais facilidade de manuseio (SANTOS, 2011). 

A saúde e higiene no ambiente de trabalho são incentivadas quando a empresa 

aplica técnicas de prevenção de acidentes. Quando citada prevenção de acidentes, 

inclui-se, além da saúde dos colaboradores, a dos comensais e dos alimentos, 

também. Organização de palestras sobre segurança alimentar realizadas 

periodicamente irão elucidar os colaboradores com educação na produção 

alimentar. 

Promover campanhas de vacinação e inspeções nos setores de produção em 

períodos pré-estabelecidos de tempo, visando detectar fontes de insalubridade e 

periculosidade, auxiliará o gestor a tomar providências referentes à prevenção de 

acidentes antes que ocorra alguma eventualidade. Ações preventivas são de ampla 

importância, pincipalmente, ao se tratar de saúde no ambiente de trabalho. Ao cuidar 

de si, o colaborador proverá, automaticamente, maior segurança para o comensal, 

durante a manipulação de alimentos. 

 

3.1 REGISTRO DAS AÇÕES DA EMPRESA 

 

Manter e atualizar constantemente o registro é importante para uma 

autoavaliação crítica do desempenho que a empresa vem realizando, além de 

histórico de ações. A revisão desses registros elucidará o gestor sobre o andamento 

das etapas de produção, assegurando quais medidas devem ser tomadas a seguir. 

É viável a revisão do histórico antes de realizar medidas corretivas e preventivas, 

para uma melhor escolha na tomada de decisões. 

A fim de promover mais qualidade para empresa, uma UPR deverá ter o 

registro de todas as suas ações na forma de documentos digitais ou impressos. O 

conjunto das provas que a empresa cumpriu as normas descritas no manual de 

BPF, no POP e no PSQ deve estar contido em seus registros. Registrar as ações é 
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requisito mínimo para estar de acordo com a legislação vigente e para se adequar 

ao ISO, sendo este último, abordado na próxima seção. 

Ao preparar os registros de atividade de uma empresa, eles deverão estar de 

acordo com as exigências legais expressas no manual de BPF. Além das resoluções 

impostas pela legislação, outras normas poderão ser elaboradas pela própria 

empresa, juntadas ao POP de registros e deverão ser seguidas pelos seus 

funcionários. Em acréscimo, existem mais obrigações à empresa oriundas das leis 

que não estão expressas nas resoluções do BPF, mas devem ser cumpridas, como 

o manejo de resíduos, como citado na seção que se refere ao manual de BPF. 

Os métodos utilizados pela empresa para recolher os dados e registrar suas 

ações são escolhidos por ela, o manual de BPF não diz respeito à forma que serão 

realizados. No entanto, esses registros devem ser impressos ou armazenados 

digitalmente, sendo necessária uma solicitação ao órgão responsável permitindo o 

armazenamento digital. Registros poderão ser realizados na forma de planilhas, 

formulários ou através de documentos (SANTOS, 2011). 

Santos (2011) ressaltou que esses registros buscam evidenciar três aspectos, 

estes, referentes ao Programa de Boas Práticas: execução das medidas explícitas 

no manual de BPF, os resultados obtidos e a necessidade de intervenção na 

execução de alguma tarefa. Esses registros mostrarão as medidas corretivas e 

preventivas adequadas para serem tomadas. 

Para manter atualizado os registros, deve-se verificar o cumprimento das 

normas de segurança e a boa conduta na fabricação dos alimentos. Os supervisores 

precisam verificar diariamente se os colaboradores estão cumprindo com os hábitos 

higiênicos pré-estabelecidos. A verificação poderá ocorrer de forma visual e quando 

necessário, demonstrar a maneira correta de conduzir a atividade, em adição, pode-

se fazer entrevistas com os funcionários. 

A manutenção dos registros dentro a empresa partirá por iniciativa da própria 

empresa, escolhendo a maneira conveniente para realizá-la. Dentro das exigências 

legais, o responsável pela atualização dos dados dos registros adotará, 

preferencialmente, uma forma simples com acesso imediato e livre de alterações 

indevidas, além de anumerar os registros sequencialmente – organizando-os por 

data, tipo e setor. 
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3.2 CERTIFICADOS ISO      

 

Como forma da empresa avaliar a qualidade do seu sistema de produção e se 

afirmar competente de oferecer produtos com qualidade, ela poderá adotar as 

normas descritas nos ISOs. A adoção de ISO à forma de gestão na empresa garante 

aos clientes segurança na hora da compra, assim, a fidelização com a empresa 

poderá ser afirmada com maior facilidade, como expresso no ISO 900113. 

Os certificados ISO se adequam a organizações que buscam uma 

autoafirmação da qualidade de seu gerenciamento. Por esse e outros motivos, a 

administração de uma empresa pode optar por inserir uma política de gestão de 

qualidade baseada nos ISOs. A adoção de um sistema de gestão de qualidade é 

uma decisão estratégica de uma organização. Sendo assim, a adesão das práticas 

dos ISOs ao sistema de gestão e produção é uma escolha opcional (ABNT, 2016). 

Esses certificados ISO podem ser aplicados a qualquer organização, 

independentemente do setor e do tamanho da organização. Os ISOs contêm 

preceitos sobre a gestão de qualidade mais aprofundados em relação às 

legalidades, portanto, estar de acordo com os ISOs, provavelmente, garantirá 

conformidade total com as normas. Essas normas desempenham um papel 

considerável no reconhecimento da qualidade das empresas de médio ou grande 

porte, pois são a prova concreta de que as diretrizes de sua gestão de qualidade 

estão sendo executadas com êxito (ABNT, 2016). 

O ISO 9001 foi revisado e alinhado com o ISO 22000 para aumentar a 

compatibilidade entre eles. Respectivamente, apresentam normas referente a 

qualidade da gestão e segurança de alimentos. O alinhamento destas normas prova 

a relação direta entre segurança alimentar e gestão de qualidade. Não é válido para 

uma empresa criar um setor exclusivamente dedicado a segurança alimentar, ela 

deverá ser empregada em todos os setores, e é encontra desde a escolha ideal dos 

fornecedores de matéria-prima. 

A conciliação dessas normas coincide com uma organização que utilize 

sistemas de gestão integrados. Tratar de segurança alimentar e gestão de qualidade 

ao mesmo tempo é viável a qualquer UPR, por apresentar diversas vantagens. 

                                            
13 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STARDIZATION. ABNT NBR ISO 9001, de Dezembro de 
2000. Dispõe sobre sistemas de gestão da qualidade – requisitos.  
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Relembrando, prover qualidade no produto final é dever de todos os envolvidos 

direta ou indiretamente com a linha de produção. Assim, é possibilitado abordar 

ações que buscam melhorar a qualidade intrínseca e a qualidade percebida, ao 

mesmo tempo.  

A qualidade que o cliente pode enxergar durante o atendimento e está 

estampada no produto é propriamente chamada de qualidade percebida. Produto, 

nesse caso, pode ser considerado como: o alimento, o atendimento, o ambiente e a 

experiência vivida pelo cliente. Já a qualidade cobrada pela legislação vigente e está 

embutida no produto, como exemplo, a qualidade sanitária do produto, é chamada 

de qualidade intrínseca.  

Na seção anterior, foi abordado o registro das ações da empresa e sua 

relevância. Ao aderir às normas ISO, o mesmo ocorrerá, sendo necessário que os 

gestores registrem as ações tomadas e realizadas, como expresso no ISO 2200014. 

Esse é um dos requisitos para que a empresa possa receber o certificado ISO, 

emitido pela ABNT. Para que a obtenção ocorra, o primeiro passo para a corporação 

é enviar um e-mail para a ABNT, contido na página virtual, requisitando esse 

certificado. 

Os certificados ABNT ISO independem do tipo de empresa e tamanho, 

podendo ser aderido por qualquer estabelecimento. O certificado será entregue à 

empresa quando for demonstrado e garantido, através de documentos, que seu 

processo produtivo e seus produtos estão sendo fabricado conforma as normas. 

Deverá ser feita uma avaliação, realizada por um terceiro15, para garantir as 

conformidades do estabelecimento. Avaliação essa, se baseia em auditorias no 

processo produtivo, na coleta e em ensaios de amostras. 

A seguir, apresentarei um pouco sobre os ISOs mais comuns e procurados por 

UPR. Os dois ISOs apresentados a seguir são alinhados e abordam tópicos e 

situações similares, porém, possuem intuitos diferentes, mas são inseparáveis. 

Durante o estudo sobre essas normas (ISO), foi notado tópicos repetidos, 

confirmando a inseparabilidade de ambos. Reconhecido o valor de ambos os ISOs, 

a adoção desses é de valiosa importância.  

                                            
14 A avaliação, análise, documentação de procedimentos devem ser registradas e datadas, bem como 
as ações corretivas e preventivas (INTERNATIONAL, 2006, s.p.). 
15 Pode ser uma empresa terceirizada que realiza vistorias do tipo. 
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O ISO 22000 apresenta características e abordagens diferentes do ISO 9001, 

pois, ele interfere na segurança alimentar e cadeia produtiva, principalmente. Esta 

Norma especifica as qualidades necessárias no sistema de gestão de segurança de 

alimentos, para que haja controle total da qualidade na cadeia produtiva, garantindo 

que o alimento seja consumido e preparado de forma segura. O sistema de gestão 

proposto pelo ISO 22000 é mais controlado, integrado e coerente em todas as 

etapas da cadeia produtiva, em relação ao sistema exigido pela legislação. 

Como requisitos gerais da Norma, a organização deve garantir que nenhuma 

conformidade altere a qualidade esperada do produto final e cause dano direto ou 

indireto ao comensal, este é o intuito principal da segurança alimentar. Ao citar 

segurança alimentar (SA), vale ressaltar que ela está atrelada a uma gestão de 

qualidade (GQ), pois, a inexistência da SA, compromete a eficácia de uma GQ. 

O ISO 9001 busca, principalmente, melhorar a qualidade percebida, gestão e 

comodidade para os clientes. Ao adotar essa norma, como forma de gestão, o 

produto final ofertado aos clientes poderá atender melhor às expectativas criadas 

pelos comensais. Além disso, formas mais eficientes de gerir e chegar ao produto 

final são apresentadas por esta norma, não deixando a SA em segundo plano, 

sendo a SA, amplamente abordada ao longo do corpo da norma ISO 9001.  

Ao longo do texto, foram apresentadas características da administração de 

empreendimentos de A&B, que norteiam o gestor sobre suas funções dentro de uma 

empresa, visando manter a conformidade do ambiente de trabalho. Querendo aderir 

à norma ISO, variados tópicos gerenciais e funcionais devem ser adotados e foram 

apresentados pelo autor ao longo desse trabalho. Certas normas contidas nos ISOs 

não precisaram ser indicadas individualmente, pois já foram abordadas nas seções 

anteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste presente artigo foram abordados conceitos que qualificam uma gestão 

de qualidade em empreendimentos de restauração. Esses empreendimentos de 

restauração não se referem apenas a restaurantes comerciais, mas também a 

restaurantes de empresas voltados para seus funcionários e a empresas que 

produzem e comercializam alimentos, como exemplo disso, padarias e empresas 

produtoras de alimentos congelados. 

 A escolha deste tema se deu pela afinidade do autor pelo setor de A&B, pela 

relevância do tema e pelo descaso de diversas entidades prestadoras de serviços de 

alimentação com a gestão de qualidade. Ao aprofundar no tema gestão de 

qualidade, notamos alguns tópicos intrínsecos, dentre eles: segurança alimentar, 

padronização do trabalho e registro. A gestão de qualidade não representa somente 

a aparência do produto final, mas todas as ações direta e indiretamente ligadas à 

elaboração do produto final. 

A realização deste trabalho de conclusão de curso se deu por meio de estudos 

bibliográficos, em sua maioria. Foram feitos levantamentos sobre livros, trabalhos de 

conclusão de curso de nutrição, páginas de internet da ANVISA, normas vigentes e 

casos baseados em matérias de jornais renomados no estado do Rio de Janeiro. Os 

assuntos mais notáveis foram explicitados pelo decorrer do texto, em adição, foram 

apresentadas algumas das leis mais importantes. 

Na primeira seção deste artigo, foi apresentada a importância de uma gestão 

de qualidade como fator decisivo na consolidação da empresa no mercado. A 

fidelização dos clientes à empresa é vital para o sustento da mesma e também, 

clientes consolidados servirão de base para a empresa identificar seu 

posicionamento dentro do mercado. Para que haja maior fidelização de cliente à 

empresa, será necessário ofertar produtos de qualidade que possuam um diferencial 

e agradem às expectativas de seus clientes. 

É explicitado, ainda na seção sobre gestão de qualidade, casos referente a 

não-conformidades na área de segurança alimentar, causando transtornos e até 

interdição dos estabelecimentos em questão. A gestão de qualidade está fielmente 

atrelada à segurança alimentar e à padronização do trabalho, sendo esses assuntos, 

abordados mais profundamente na próxima seção. 
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Dentre os assuntos inseridos na gestão de qualidade, o mais notável é saúde, 

higiene e segurança alimentar. Esse assunto representa o comprometimento da 

empresa com uma administração provida de qualidade. A segurança alimentar é de 

extrema relevância no setor de A&B e por esse motivo ela foi constantemente 

abordada no corpo deste trabalho. Através de casos apresentados, pôde-se 

perceber a gravidade de uma gestão que não põe a segurança alimentar em 

primeiro lugar. 

Foram descritos, também, alguns casos de insalubridade em UPR nna 

segunda parte deste artigo. O objetivo é apresentar casos reais e práticos de 

ocorrências de inconformidades com a lei, apresentando a importância e as 

consequências de uma gestão não-saudável. Esses casos aconteceram por 

desconhecimento ou por descaso da parte dos gestores dos estabelecimentos, 

sendo situações gravíssimas e antiéticas. Esse trabalho “abriu portas” para futuras 

entrevistas com gestores de UPR para identificar o conhecimento deles sobre as 

normas de segurança alimentar. 

Dentro da segunda seção, que trata sobre segurança alimentar, foi 

concentrado o estudo em formatação do trabalho e normas impostas pela ANVISA. 

O manual de BPF contém as principais normas de segurança alimentar a serem 

seguidas pela administração do estabelecimento, estando nele contidas as normas 

de higiene alimentar e padronização do trabalho. A padronização do trabalho será 

vista através de POPs, que garantem a execução de cada atividade na linha de 

produção conforme esperadas, independentemente dos realizadores das tarefas. 

Os POPs servirão como base para auxiliar os colaboradores na execução de 

tarefas e os gestores na fiscalização dessas tarefas. Quando as atividades são 

realizadas de acordo com os POPs, elas serão consideradas atividades seguras, 

pois esses POPs já são montados de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

Para o controle da realização das atividades propostas, os gestores deverão acessar 

os banco de registros, que são preenchidos pelos mesmos e pelos funcionários ao 

completar cada atividade designada. 

Os registros se apresentam como a melhor ferramenta para o controle das 

atividades na linha de produção e das ações tomadas pela diretoria da empresa. 

Além de útil, os registros são requisitos exigidos pela legislação. A empresa deverá 

registrar cada uma de suas ações adequadamente, a fim de estar de acordo com as 

normas impostas pelos ISOs. 
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Esses ISOs representam uma forma concreta da empresa expor que suas 

atividades estão de acordo com o mais alto padrão de qualidade e segurança 

alimentar para seus clientes e para a Vigilância. Foi ressaltado o grande valor que a 

adoção do ISO agrega à empresa, no intuito de apresentar um atrativo comercial 

maior para a clientela. Destacando-se no mercado, a empresa se tornará mais 

propícia a evoluir, consolidando-se. 

Espera-se com este trabalho, ter contribuído para uma gestão mais sólida e 

“saudável”. Através de demonstrações de situações cotidianas e de estudos 

baseados em gestão de qualidade, que os leitores tomem ciência da relevância de 

uma administração adequada em estabelecimentos de restauração. Além disso, que 

esse trabalho possa expressar a complexidade de gerir qualquer negócio hoteleiro, 

sendo necessário um estudo prévio de todas as normas e adequação a elas. 
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