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https://www.linkedin.com/pulse/todos-os-conceitos-em-seguran%C3%A7a-de-alimentos-se-est%C3%A1-machado-ferrari/
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Nos últimos anos, nós os profissionais da cadeia produtiva de alimentos, temos sido atropelados por conceitos
diferenciados em segurança de alimentos, como Food Safety, Food Security, Food Defense e assim por diante.
Com tantos termos e conceito novos, muitos profissionais, na tentativa de se encontrar nesse novo mundo,
carregam muitas dúvidas e têm gerado uma confusão que se multiplica de forma errada em nosso meio.
Então, resolvi ir a fundo, na história e nos vários conceitos sobre Segurança de Alimentos, para esclarecer e
solidificar estes conceitos.
Quando começamos a adotar a ferramenta APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, como
ferramenta de Segurança de Alimentos, isso no final da década de 90, no Brasil, os únicos termos que ouvíamos
eram Food Quality e Food Safety. Para nós, até então, estava tranquilo:

Food Quality (tradução do inglês): Qualidade do Alimento. Tem a ver com parâmetros como aspectos
nutricionais, físico-químicos e sensoriais.

Food Safety (tradução do inglês): Segurança do Alimento. Tem a ver com a garantia da segurança quanto a
possíveis contaminações, que possam causar um dano ao consumidor. Este tem a ver com o APPCC que
conhecemos.
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Porém, recentemente mais três conceitos entraram em nosso meio, e causou uma confusão, parecida com a “brincadeira do
telefone sem fio”. Estes conceitos são: Food Security,Food Defense e Food Fraud.
Quem já foi auditado sabe: “eles pedem o plano de gerenciamento de crises e o plano de Food Defense... onde fica o
“safety” e o “fraud”??? Já vi check-list de Food Defense ser chamado de Food Security... e assim vai.
Então, vamos esclarecer estes três últimos conceitos:
Food Security (tradução do inglês): Segurança Alimentar. Tem a ver com o sistema de gestão que visa garantir o
abastecimento, a garantia de fornecimento do produto ao cliente. É muitas vezes chamando de plano de Gestão de Crises
e/ou Incidentes, onde descrevemos como mitigar problemas com greves, tempestades, barreiras, etc., ou seja, tudo que
pode atrapalhar o fornecimento do produto ao cliente.
Food Defense (tradução do inglês): Defesa do Alimento. Tem a ver com a contaminação intencional advinda de sabotagem e
terrorismo. Tem a ver com controles de acesso, controles da cadeia de custódia, etc. O conceito de Food Defense foi
primeiramente adotado quando da publicação da lei de Bioterrorismo, em 2002, nos Estados Unidos, logo após, o ataque às
Torres Gêmeas, na mesma época, os episódios dos envelopes entregues ao correio contendo Antrax.
Food Fraud (tradução do inglês): Fraude no alimento. Tem a ver com a contaminação intencional, adulterando o alimento,
com finalidade de vantagem econômica por parte do processador. Diz respeito a adição ou substituição de ingredientes,
como um dos vários exemplos de adulteração. Um recente e conhecido caso, de nível mundial, foi a substituição de carne
bovina por carne de cavalo em lasanhas, detectada por autoridades inglesas, em 2013.
Portanto, é necessário esclarecer.
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Resumindo os conceitos!

Food Quality (tradução do inglês): Qualidade do Alimento. Tem a ver com parâmetros como aspectos nutricionais,
físico-químicos e sensoriais.
Food Safety (tradução do inglês): Segurança do Alimento. Tem a ver com a garantia da segurança quanto a
possíveis contaminações, que possam causar um dano ao consumidor. Este tem a ver com o APPCC que
conhecemos.

Food Security (tradução do inglês): Segurança Alimentar. Tem a ver com o sistema de gestão que visa garantir o
abastecimento, a garantia de fornecimento do produto ao cliente. É muitas vezes chamando de plano de Gestão
de Crises e/ou Incidentes

Food Defense (tradução do inglês): Defesa do Alimento. Tem a ver com a contaminação intencional advinda de
sabotagem e terrorismo. Tem a ver com controles de acesso, controles da cadeia de custódia, etc.

Food Fraud (tradução do inglês): Fraude no alimento. Tem a ver com a contaminação intencional, adulterando o
alimento, com finalidade de vantagem econômica por parte do processador. Diz respeito a adição ou substituição
de ingredientes, como um dos vários exemplos de adulteração.
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Definições Food Defense:

FDA, USDA  (2016): “ Atividades relacionadas com a proteção do 
abastecimento do país de atos deliberados  ou intencionais de contaminação 
ou adulteração”. 

BSI (2017): “ Conjunto de medidas e ações codificadas em procedimentos 
adotados para garantir a segurança de alimentos e bebidas e das suas cadeias 
de abastecimento de ataque malicioso e ideologicamente motivado  que 
conduzam a contaminação ou ruptura do provisionamento”.
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Definições Food Fraud:

FDA (2011) : Fraude alimentar é um termo coletivo usado para abranger a 
substituição intencional, adição, adulteração de alimentos, ingredientes ou 
embalagens; ou declarações falsas ou enganosas feitas sobre um produto, 
para ganho econômico. A fraude alimentar envolve a adulteração motivada 
economicamente (EMA). 
FAO (Codex Alimentarius): Fraude alimentar é a adulteração intencional de 
alimentos para ganho financeiro. Isso pode incluir substituição deliberada, 
diluição, falsificação de alimentos, ingredientes ou embalagens; ou mesmo 
declarações falsas ou enganosas feitas sobre um produto. 
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Contaminação Intencional 
(fraude econômica ou doença)

CRIME 

Contaminação Acidental/Não-intencional (perda da qualidade, 
contaminação por falha no processamento)

Food Fraud

Food Defense

Food Safety

Food Quality
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FOOD DEFENSE – Defesa dos Alimentos 

O atual conceito de Defesa do Alimentos (Food Defense) 

surgiu nos Estados Unidos após os ataques às 
Torres Gêmeas em 11 de setembro. 
E se consolidou com a Lei Em 12 de dezembro de 2003 
entrou em vigor nos Estados Unidos a polêmica 

Lei do Bioterrorismo (Bioterrorism Act of
2002), 
aprovada pelo Congresso norte-americano em 12 de 
junho de 2002 na esteira das tentativas do Presidente 
George W. Bush de lançar a propaganda nacional contra 
as ações bioterroristas e a defesa da segurança interna 
contra o possível emprego doloso de agentes biológicos 
capazes de gerar pânico, disseminar doenças infecciosas 
e causar mortes em sua população.
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Com a nova Lei, os EUA passaram a 
exigir dos demais países 
do globo que 
compartilhem da mesma 
preocupação, que divulguem a 

propaganda contra as ofensivas 
bioterroristas, que apoiem as políticas 
públicas voltadas para o controle de 
produtos destinados ao consumo 
humano e animal e que intensificação 
as medidas globais fito-sanitárias de 
proteção dos espaços nacionais contra 
doenças infecciosas em geral.
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Tipos de terrorismo/crime/fraude alimentar

TIPO DEFINIÇÃO

Adulteração A composição do alimento é fraudulenta; adição de substância não declarada ou remoção da 
substância para obtenção de benefícios econômicos

Contrafação Produto fraudulento em que todos os aspectos do alimento  e da embalagem são imitados.

Desvio Distribuição ou venda de produtos legítimos fora do mercado de destino definido. 

Excesso de produção 
(over-run)

Produto legítimo fabricado em quantidade superior ao contrato de produção

Simulação Produto ilegítimo fabricado para se assemelhar ao produto legítimo embora não pretenda ser 
uma cópia exata. 

Falsificação (tampering) Utilização fraudulenta de produto alimentar ou de embalagem legítimos

Furto Apropriação indevida de produtos alimentares legítimos para transação

Indicações enganosas 
(palavras ou imagens)

Utilização de palavras (ex. “natural”, “tradicional”) ou de imagens na embalagem que não 
refletem a natureza do alimento ou método de produção.

Tamanho da embalagem Utilização de embalagem com tamanho superior ao necessário

Envenenamento malicioso Envenenamento do alimento

Bioterrorismo Introdução de agente biológico nocivo a saúde

Sabotagem Sabotagem da cadeia de abastecimento 22



FOOD DEFENSE – Defesa dos Alimentos 

Conceitualmente, Food
Defense (Defesa Alimentar) trata da 
segurança de alimentos e bebidas 
em suas cadeias de suprimentos 
visando a proteção de formas de 

ataque malicioso, incluindo 

ataques ideológicos, levando à 
contaminação ou falha no 
fornecimento.
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FOOD DEFENSE – Defesa dos Alimentos 

Os requisitos de Food Defense

estão focados no controle de pessoas, 
pressupondo que qualquer contaminação intencional 
terá por trás de si uma pessoa ou grupo de pessoas. 
Também, leva-se em conta que a intenção da 
contaminação é de resultado amplo e imediato, 

que leva a graves consequências em 
curto prazo. 

Além disso, sabe-se que o risco é maior em pontos 
críticos de processo como fabricação e embalagem, 
onde a contaminação terá maior chance de ocorrer e 
ser bem sucedida.
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A implementação do plano de Food Defense pressupõe ações 
de prevenção e ações contingenciais.

Entre as ações de prevenção existem os controles de 
acesso de pessoas a locais vulneráveis através de 

acesso por catracas, senhas para acesso a áreas 
restritas, como processamento e manufatura, 

armazenamento de ingredientes e matérias primas, incluindo 
água e embalagens, áreas de armazenamento de produtos 
químicos, produtos perigosos e inflamáveis, áreas de embarque 

e recebimento. Também podemos incluir aqui 
sistemas de identificação de funcionários e 
visitantes e sistemas de circuito interno de TV.

Copyright @ outubro 2017 Isabela Machado Ferrari FSMA Consultoria - Proibida a Reprodução 



FOOD DEFENSE – Defesa dos Alimentos 

Com relação a segurança na fabricação, 

podemos citar: examinar todos os 
insumos e embalagens para 
verificar adulterações, o acesso 
restrito a insumos, área protegida de 

acesso para embalagens, insumos e rótulos, 

para evitar roubos e uso indevido, 
inventário periódico de insumos e produtos 

acabados (retiradas e acréscimos), inventário 
mensal de produtos químicos e 
perigosos.
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gravidade e consequências do ataque intencional
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probabilidade de ocorrência do ataque intencional 

P
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A
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ID

A
D

ED
E

1 Insignificante

2 Muito baixo

3 Moderado

4 Alto

5 Muito alto 
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Norma PAS 96:2017 – Guia para 
Proteger e defender os alimentos 
e bebidas do ataque intencional 

Normativas: BSI (British Standarts Institution)

Guia para empresas que pretendem 
implementar as normas do GFSI: 
FSSC 22.000, BRC, IFS

Baseada na ferramenta TACCP (Threat 

Assessment Critical Control Point)
29



Legislação: Estados Unidos   

2016 - FSMA Final Rule for Mitigation 
Strategies to Protect Food Against 
Intentional Adulteration (Regulamentação
Final FSMA para estratégias para proteção
de Contaminação Intencional de Alimentos)

O FDA recomenda  abordagem semelhante à 
Análise Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(HACCP). 
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceReg
ulation/FSMA/UCM503566.pdf

Food Defense Plan Builder: software on line
para elaboração do plano de Food Defense/ 
Food Fraud: 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdpl
anbuilder/

Food Fraud – EMA (Economic
Motivated Adulteration) – perigos 
identificados para fraude
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FOOD DEFENSE 

FOOD FRAUD

• ORM – Oerational Risk Management (USDA)
• Carver + Shock (FDA)
• TACCP (PAS 96:2017)

• HACCP
• HARPC (FDA)
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FOOD DEFENSE & FOOD FRAUD

Dois conteúdos em um só curso!
Este curso mostra a importância e os
conceitos relacionados a gestão,
detecção e defesa de motivações
ideológicas e outras formas de
ataques maliciosos a indústrias de
alimentos, dentro da cadeia
produtiva, com dinâmicas, trabalhos
em grupo e troca de experiências,
com demonstração de exemplos de
planos.

Conteúdo Programático
Conceitos e definições de Food Defense
e Food Fraud. Cenário Mundial e casos.
Etapas e elementos do Plano Food
Defense + Food Fraud. Vulnerabilidades
e Medidas Preventivas. Metodologias de
avaliação de risco (ORM e HARPC).
Metodologias de avaliação de
vulnerabilidades e ameaças (VACCP e
CARVER+SHOCK). Norma PAS 96:2017 do
BSI (British Standards Institution).
Ferramentas para desenvolver medidas
de proteção à contaminação e
adulteração intencional recomendadas
pelo FDA – Estados Unidos. Formação e
sensibilização de pessoal. Auditorias.

Data e horário: 22/09/2018 das 8:30 h as

18:00 h

Carga Horária: 8 horas

Valor: De R$ 590,00 por R$ 480,00

Local: Hotel San Juan - Centro Cívico – Curitiba

Inclusos: Apostila e coffee breack e certificado

eletrônico. Certificados impressos serão

cobrados R$ 100,00 cada.

Pagamento: via pagseguro (que poderá ser

parcelado)

Faça sua inscrição pelo site:
www.fsmaconsultoria.com.br na aba “cursos e
eventos”

CURSO: FOOD DEFENSE & FOOD FRAUD 
DIA 22/09/2018 – 8:30 H – 18 H (sábado)
R$ 480,00
CURITIBA – HOTEL SAN JUAN – CENTRO CÍVICO

WWW.FSMACONSULTORIA.COM.BR

http://www.fsmaconsultoria.com.br/
http://www.fsmaconsultoria.com.br/
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Obrigada a todos!

http://www.fsmaconsultoria.com.br/

