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RESUMO 

DAL PONTE, Jackson F. Rastreabilidade: Urn modelo para a industria de alimentos. 
2008. 44 p. 
Monografia (MBA em Geremcia de Sistemas Logfsticos)- Universidade Federal do 
Parana- CEPPAD. 

Esta monografia tern como objetivo pesquisar e analisar a utilizaQao de sistemas de 
rastreabilidade desenvolvidos para melhorar o controle de qualidade nas industrias 
alimentfcias baseados na retenQao de dados. Este trabalho descreve urn possfvel 
mecanismo para a implementaQao de urn sistema de rastreabilidade que pode ser 
adequado a qualquer industria do segmento alimentfcio. No capftulo 2, faremos uma 
breve revisao sobre alguns conceitos de cadeia de suprimentos que possam, 
eventualmente, ser uteis para o desenvolvimento do restante do trabalho, pon3m 
focaremos principalmente nos conceitos de rastreabilidade, inclufndo uma revisao da 
literatura sobre o assunto e sua aplicaQao na industria alimentfcia. 0 capftulo 3 tern a 
intenQao de comentar as abordagens de forma regional, expondo caracterfsticas 
especificas e diferentes metodos adotados. Ja o capftulo 4 tern como prop6sito expor 
o resultado de minha pesquisa acerca dos diferentes padroes regulat6rios existentes 
focados em rastreabilidade. Neste capftulo traremos urn passo-a-passo, baseado no 
modelo da GS1, de uma eventual implementaQao de urn sistema de rastreabilidade. 

Palavras-chaves: Cadeia de Suprimentos, Rastreabilidade. 



ABSTRACT 

The main concern of this essay is to research and analyze the profusion of 
traceability laws and systems designed with the intention of improving control tools in 
the food industries to ensure quality of food based on record keeping instruments. 
This paper describes a possible mechanism for developing a traceability system that 
can be customized for any industry in the food chain. On chapter 2 we take a briefing 
into some supply chain concepts that might be helpful as the other chapters goes on, 
but we will focus in the main traceability concepts, including researches about 
traceability systems implementation. Chapter 3 intends to comment worldwide 
approaches as well as the many different methods applied. By the chapter 4 we find 
the results of this research, including a step by step traceability system 
implementation guide based on GS 1 model. 

Keywords: Supply Chain, Traceability. 
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1. INTRODUCAO 

A seguran<;a alimentar sempre foi pauta estrategica para as na<;5es, porem em 

primeiro estagio costuma-se focar na garantia de abastecimento de alimentos a 
popula<;ao local, no entanto, superada esta primeira etapa, o desafio passa a ser a 

precupa<;ao com a qualidade dos produtos, o que tern se intensificado ainda mais 

com o fortalecimento e expansao do comercio internacional de alimentos, mudan<;as 

de habitos alimentares e maior demanda por produtos altamente processados. 

Vivemos em uma epoca em que a produ<;ao artesanal de alimentos tern sido 

radicalmente substitufda pela produ<;ao industrial em larga escala para o 

abastecimento de mercados variados. 

Num cenario aonde as empresas sao verdadeiramente internacionais, com a 

distribui<;ao de alimentos a longa distancia cada vez mais presente, e em urn 

mercado constituido pela grande diversidade de fornecedores, produtos e clientes, 

tern ocorrido uma crescente preocupa<;ao com a seguran<;a alimentar e com riscos de 

contamina<;5es. 

A ampla expansao dos mercados e a ocorrencia de diversos problemas 

detectados em produtos disponfveis para comercializa<;ao, considerados 

inadequados ao consumo humano, direta ou indiretamente, colocando em risco a 

saude de consumidores em varios pafses e trazendo grandes implica<;5es 

economicas para seus setores, tern explicitado a necessidade de controles mais 

rfgidos para garantir a qualidade dos produtos ofertados ao consumo. Devemos 

destacar o epis6dio da "Vaca Louca" em 1996, que teve ampla repercussao na mfdia 

mundial, as imagens divulgadas de pessoas tendo convulsoes e morrendo por terem 

sido contaminadas ingerindo carne inglesa aterrorizaram a opiniao publica, que 

desde entao se mostra muito mais reticente em suas escolhas de consumo. 

Neste contexto de grandes coprpora<;6es, com "marcas" fortes, muitas vezes 

presentes simultaneamente em diversos paises, a seguran<;a alimentar tornou-se 
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grande prioridade, pais a ocorrencia de urn evento prejudicial aos seus 

consumidores, decorrente de urn produto contaminado, pode gerar prejufzos muitas 

vezes irreversfveis com recalls, e/ou ainda piores, resultando em danos a sua 

imagem e confiabilidade. 

Os governos dos pafses europeus, em vanguarda, se apressaram em lanc;ar, 

ou, em alguns casas reforc;ar, sua busca par instrumentos de certificac;oes e 

controles para a industria de alimentos, pretendendo assim garantir a qualidade dos 

alimentos disponfveis aos consumidores, bern como assegurar a confiabilidade de 

seus r6tulos. 

Alguns eventos hist6ricos contribuiram para a adogao de medidas mais 

eficazes para urn maior controle sabre a Industria Alimentfcia e de Medicamentos, 

tais como: 

Envenamento par cianeto em analgesicos observada em 1982, aonde 31 

milhoes de frascos tiveram que ser retirados de circulagao; 

Surto da "vaca louca"1 em 1996 devido ao gada europeu criado em confino e 

alimentado com ragao de origem animal, nessa epoca rebanhos nacionais inteiros 

tiveram de ser sacrificados; 

Contaminac;ao de consumidores de Coca-cola na Belgica em razao de urn 

detrito de urn determinado produto de limpeza utilizado na higiene das latas par parte 

de urn subsidiario da coca-cola naquele pafs; 

Medo da disseminac;ao da gripe-aviaria para os humanos surgida na Asia; 

Hamburgueres contaminados par Echerichia coli 0157H nos Estados Unidos; 

Frangos e sufnos contaminados com dioxina na Belgica; 

Leite contaminado com agua oxigenada e soda caustica em uma cooperativa 

no Estado de Minas Gerais, no Brasil; 

Focos de febre aftosa detectados na Argentina, em alguns estados brasileiros 

1 Ou no ingles: Bovine Spongiforme Encephalopathy (BSE), polemico caso ocorrido na Inglaterra, no qual 
correlaci, 
onou-se a BSE ao mal de Creutzfeldt-Jacob, comprovando-se que a BSE afeta o sistema neurol6gico humano. 
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e na lnglaterra; 

Atentados de 11 de Setembro fez com que Estados Unidos, Europa e outros 

refor9assem medidas para coibir eventuais atos de bioterrorismo. 

Alem dos casas de contamina9ao, a busca par uma vida longa e saudavel esta 

cada vez mais associada a uma boa alimenta9ao, com uma dieta balanceada, 

alimentos menos cal6ricos e livres de substancias potencialmente nocivas a saude. 

Esta tendencia fez-se captar e tern sido incentivada par diversos segmentos da 

industria alimentfcia, representamdo atualmente uma grande fatia dos alimentos 

produzidos e ainda com urn futuro promissor. Produtos lights, diets, organicos, dentre 

outros, encontram urn grande mercado consumidor, pais cada vez mais indlviduos 

buscal)l uma alimenta9ao mais balanceada e prezam pela confiabilidade dos 

produtos que consomem. 

Atualmente, empresas, consumidores e autoridades compartilham urn 

interesse comum em estabelecer sistemas habeis que possam ampliar efetivamente 

o controle de sua produ98o, possibilitando tra9ar e identificar todos os estagios 

envolvidos na sua cadeia produtiva, para assim melhor identificar e inibir eventuais 

fatores que possam par em risco a saude dos consumidores. Este interesse torna-se 

mais evidente nas industrias alimentfcias, de bebidas e farmaceutica. 

Sistemas de rastreabilidade tern sido apontados como urn eficiente de 

controle, capaz de minimizar riscos e facilitar processes de recalls. Estes 

procedimentos consistem em ferramentas aplicaveis para garantir a Seguran9a do 

Alimento2, tendencia que considera as preocupa96es dos consimidores a respeito da 

sanidade, garantia de qualidade, procedencia do produto e a idoneidade de quem o 

produz. 

Esses sistemas consistem na reten9ao de infoma96es com o objetivo de 
I 

rastrear o fluxo de produtos, ou insumos deste, ao Iongo do processo produtivo ou na 

2 Do ingles Food Safety, refere-se a urn programa que visa fortalecer as ar,;oes de seguranr,;a, prevenr,;ao e controle 
com finalidade de obter seguranr,;a e qualidade dos alimentos, ou seja, ausencia de contaminar,;ao (FELICIO, 
2002) 
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cadeia de suprimentos. 

Recentemente legisladores americanos e europeus tern insistido nas 

vantagens de tornar tais sistemas mandat6rios, aprovando legisla<;6es rigorosas para 

garantir a eficacia de sua implementa<;ao. Os beneffcios alegados variam entre a 

seguran<;a alimentar e a prote<;ao aos direitos dos consumidores em possuir 

informa<;6es claras sabre o que estao consumindo, sua origem e metodos de 

confec<;ao. 

Naturalmente, ap6s estabelecida a exigencia local pela ado<;ao de tais normas 

e certifica<;6es, a Uniao Europeia passou a exigir de todos os pafses que exportam 

para os seus mercados a adota<;ao de sistemas similares de controle. Esta 

exigencia baseia-se no princfpio de equivalencia, estabelecido pelo Acordo de 

Medidas Sanitarias e Fitossanitarias (SPS)3. Logo, a Uniao Europeia primeiramente 

implantou seu programa de rastreabilidade, para em sequencia exigf-lo dos demais 

pafses que para Ia exportam. 

Muitos pafses tern proposto, ou ja adotaram, sistemas obrigat6rios de 

rastreamento de ra<;Oes animais para evitarem o risco da doen<;a da "vaca louca" e 

garantir a boa qualidade e seguran<;a da carne comercializada, por exemplo. Outras 

medidas tern sido tomadas para garantir aos consumidores informa<;Oes confiaveis 

sabre uma variedade de atributos, tais como: pafs de fabrica<;ao, tecnicas produtivas, 

altera<;6es geneticas, componentes qufmicos utilizados e etc. 

Desta forma surgiram pressoes para a implementa<;ao compuls6ria de 

sistemas de rastreabilidade em pafses como o Brasil, possuidor do maior rebanho 

comercial do mundo, o que, a princfpio, impactou diretamente na suas exporta<;6es 

de carne para a Europa, levando o pafs a criar a SISBOV4 para evitar a perda desse 

3 Este principio estabelece que urn pais pode apenas exigir de seus exportadores o cumprimento de legisla<;oes 
que sao aplicadas no seu mercado interno. 
4 Nascida da Instru<;ao Normativa n°. 01, promulgada pelo Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
MAP A no dia 10 de janeiro de 2002, o qual instituiu o SISBOV (Sistema Brasileiro de Identifica<;ao e 
Certifica<;ao de Origem Bovina e Bubalina) responsavel por estabelecer diretrizes basicas das regras e normas 
para o processo de rastreabilidade bovina no Brasil, iniciando assim o processo de identifica<;ao obrigat6ria de 
animais no pais. 
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importante mercado consumidor. Ainda considerando o mercado de carnes, e a tftulo 

de curiosidade, vale lembrar que uma missao europeia classificou o Brasil, em abril 

de 2002, como urn dos pafses que apresentavam risco de manifestar a BSE, apesar 

de nunca ter sido registrado urn unico caso destes em territ6rio nacional, tal 

desconfian<;a era fundada nas deficiencias de controle sanitarios e na ausencia de 

urn sistema de registro e identificagao nacional de nossos rebanhos, cuja unica 

informagao disponfvel costumava ser o numero de cabegas por propriedade, sem 

distingao de origem ou demais detalhes relevantes as novas exigencias europeias. 

Procedimentos de rastreabilidade, a princfpio, nao garantem a sanidadade dos 

produtos, porem servem como importantes mecanismos para a identificagao de 

eventuais focos de problemas, bern como viabilizam urn recall mais sutil e eficiente, 

alem, obviamente, de possibilitar a identifica<;ao da razao e diagn6stico de eventuais 

problemas verificados com maior probabilidade de acerto e agilidade. 

Em urn sistema integrado de rastreabilidade, cada parte envolvida na cadeia 

de suprimentos tern urn papel a desempenhar para garantir seu plena 

funcionamento, porem, as partes devem tambem trabalhar em conjunto para 

possibilitar alcangar urn elevado grau de controle de sua cadeia de suprimentos como 

urn todo, atraves da adogao de padroes comuns. Seguramente utilizar urn sistema ja 

testado e padronizado de rastreabilidade amplamente aceito pode demonstrar mais 

claramente que determinada organizagao atingiu urn elevado nfvel de 

responsabilidade corporativa. 

Diante de tantas consideragoes torna-se evidente uma tendencia irreversfvel a 

adogao de medidas claras e eficazes para reduzir riscos de futuras contamina<;Oes, 

tornando assim indispensavel a implementagao de ferramentas que viabilizem 

efetivamente a rastreabilidade em todos os setores da industria alimentfcia, pois 

mesmo que em primeira instancia essas exigencias sejam apenas provenientes de 

pressoes de mercados externos, tidos como "mais exigentes", nao podemos negar 

mais essa tendencia, e muito menos desprezar mercados tao significativos. 
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2. A CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Chopra (2001) define cadeia de suprimentos da seguinte forma: 

"A cadeia de suprimentos engloba todos os estagios envolvidos, direta ou 

indiretamente, no atendimento de urn pedido de urn cliente. A cadeia de suprimento 

nao inclui apenas fabricantes e fornecedores , mas tambem transportadoras, 

depositos, varejistas e os pr6prios clientes. Dentro de cada organizac;ao, como por 

exemplo, de uma fabrica, a cadeia de suprimento inclui todas as func;6es envolvidas 

no pedido do cliente, como desenvolvimento de novos produtos, marketing, 

operac;6es, distribuic;ao, financ;as e o servic;o de atendimento ao cliente, entre outras." 

Portanto, verificamos que a cadeia de suprimentos nao se restringe, 

necessariamente, ao ambiente de uma determinada empresa, mas sim, geralmente, 

a urn conjunto de empresas e agentes envolvidos em alguma etapa ao Iongo do 

processo produtivo ate a chegada de urn determinado produto ao consumidor final. 

Prodtltol 4 ... Fab1 iemrte .. • o,)erador de .. 
tranSI)Oite 

Distribuidor 

., 
• V end<l .lo 

consumidor 
fin.ll 

Logo, a cadeia de suprimento, engloba todos os agentes envolvidos na 

fabricac;ao de urn produto final, passando eventualmente por produtores rurais, 

industrias qufmicas (no caso da aplicac;ao de agrot6xicos, pesticidas, vermicidas, 

vacinas e demais componentes qufmicos manipulados para a aplicac;ao 

agropecuaria) , fabricantes de embalagens utilizadas, de insumos em geral agregados 

ao produto final, fabricac;ao, bern como agentes envolvidos na armazenagem, 

transporte, distribuic;ao e comercializac;ao destes produtos em todos os seus estagios 

ate o consum idor final . 
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2.1 A cadeia de suprimentos na Industria de Alimentos 

0 setor de alimentos, como as demais setores, vern tentando atender aos 

desafios da globaliza<;ao. Produtores brasileiros, visando a expansao de seus 

mercados, procuram adaptarem-se a essas novas exigencias. 

"A industria em geral e, de forma particular, as industrias de alimentos e 

medicamentos estao submetidas a uma crescente pressao e controle em termos de 

qualidade de seus processes e produtos." Darli Vieira- Ill Seminario lnternacional de 

Rastreabilidade, Sao Paulo, 2007. 

A natureza do produto gerado pela industria alimentrcia exige da cadeia de 

suprimento cuidados adicionais, principalmente parse tratar de produtos destinados 

diretamente ao consume humano, ou indiretamente, atraves de rac;Oes para animais 

de cria<;ao que possam direta ou indiretamente serem utilizados posteriormente pa o 

consume humano. 

A qualidade do prod uta e uma fonte de preocupa<;ao co mum por parte dos: 

Produtores- em alguns casas visando atingir mercados "mais exigentes", e 

tambem receosos par enfrentarem eventuais processos judiciais por danos a saude 

causados aos seus consumidores, bern como por terem sua imagem atrelada a 

produtos de rna qualidade. 

Consumidores - evidentemente desejosos por nao correrem riscos de 

intoxica<;ao au qualquer outro dano a sua saude, pela ingestao de produtos 

alimentrcios de rna qualidade disponfveis no mercado. 

Governos- que em rea<;ao aos diversos escandalos vinculados ao consume 

de alimentos contaminados, resolveram assumir uma postura mais rfgida optando 

pela ado<;ao de medidas que assegurem regulamenta<;ao industrial para garantir a 

seguran<;a alimentar de seus cidadaos. 

"0 valor percebido dos produtos esta intimamente ligado aos atributos que as 
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consumidores mais valorizam, atributos que podem variar de produto para produto, 

podendo variar ao Iongo do tempo." Talamini (2003) 

Como vimos, a cadeia de suprimentos da industria alimentfcia costuma atrair 

uma aten<;ao maior devido ao grau de exposic;ao a que pode submeter populac;Oes 

inteiras. 

Observa-se uma crescente demanda social, legal, organizacional, por parte de 

governos e da sociedade civil por mecanismos eficientes de controle produtivo que 

possam assegurar a seguranc;a alimentar dos produtos disponlveis ao consumo 

humano, direta ou indiretamente, focando em qualidade, confiabilidade das marcas 

disponlveis no mercado. 

0 epis6dio da "vaca louca" e urn risco associado a gripe aviaria. Dentre outros 

eventos, repercutiu muito fortemente entre a populac;ao, alterando a percep<;ao de 

valor relacionado aos alimentos. Os consumidores tern se mostrado mais exigentes 

em suas escolhas, muitas vezes nao se importando em pagar mais por urn alimento 

de sua confianc;a. Esta mudanc;a de comportamento nao passou desapercebida pela 

industria de alimentos, que cada vez mais entende a importancia do valor percebido 

dos produtos entregues aos consumidores. Ao observar urn movimento crescente do 

mercado consumidor por produtos que disponham de informac;oes confiaveis e 

seguras, muitas empresas identificaram nesse cenario uma forma importante de 

diferencia<;ao de seus produtos e urn meio para ampliar seus mercados, e isso 

demanda urn controle maior sabre a cadeia, atraves de medidas que facilitem o 

compartilhamento de informac;oes de origem e das praticas produtivas adotadas. 

Muitos produtos alimentrcios exigem cuidados especiais em sua fabricac;ao, 

dependendo diretamente de seu grau de perecibilidade, condic;oes apropriadas de 

manuseio, fabricac;ao, conservac;ao, armazenagem, dentre outros. 

Muito alem de simplismente reduzir custos, uma cadeia de suprimento de urn 

produto alimentfcio deve se preocupar com a seguranc;a do produto ofertado e da 

confiabilidade de sua marca, diretamente relacionada a qualidade de seu produto. 
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Urn lote contaminado de urn determinado produto, que possa oferecer risco ao 

consumo humano, se nao detectado a tempo, pode causar prejufzos irreparaveis a 

imagem de uma marca, acarretando perda de mercado. 

2.2 Rastreabilidade: Conceitos e abrangencias 

A rastreabilidade e definida com a capacidade de tragar o hist6rico, 

composic;ao, ou localizac;ao de urn produto determinado (ISO 9000 2000 clausula 

3.5.4). 

0 conceito de identificar com urn numero unico e "acompanhar'' seu processo 

de criac;ao e transformac;ao ate a entrega ao consumidor final nao e uma ideia nova. 

Muitas industrias se utilizam dessa ferramenta por decadas, para tanto, podemos 

citar a industria automobilfstica e a de eletronicos, que atraves da identificac;ao unica 

de seus produtos, ha muito possibilitam aos seus fabricantes e Governos identificar e 

localizar os produtos individualmente. 

Sistemas de rastreabilidade consistem basicamente na capacidade de reter 

infomac;oes, atraves da armazenagem e transferencia de dados de elo para elo, com 

o objetivo de possibilitar, em qualquer tempo, o rastreamento de urn determinado 

fluxo de produtos, ou insumos deste, ao Iongo do processo produtivo ou seja, na 

cadeia de suprimentos desde fornecedores primaries ate os consumidores finais. 

Logo, simultaneamente ao fluxo ffsico de fatores deve-se esatabelecer urn 

fluxo de informac;oes, capaz de descrever as especificac;oes, detalhes e datas dos 

itens transacionados. 

E importante notar que a rastreabilidade compreende dois termos distintos, 

"track" and "trace". "Track", ou rastrear, refere-se a habilidade de reter informac;Oes 
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conforme o produto vai sendo transformado ao Iongo da cadeia de suprimentos, 

possibilitando a localiza<;ao em tempo real de um determinado produto, bern como 

aonde esta situado na cadeia e a qual processo esta sendo submetido em 

determinado memento. Ja tra<;ar o hist6rico, ou "trace", refere-se a habilidade de 

recuperar o hist6rico de um determinado produto, reconstituindo o seu processo de 

cria<;ao nos estagios anteriores. 

A coletagem de dados e o seu armazenamento constituem ferramentas 

essenciais para garantir a possibilidade de reconstituir seu hist6rico, para frente e 

para tras, em qualquer estagio da cadeia produtiva, nao importando quantos sejam 

os parceiros comerciais e/ou estagios envolvidos nesse processo. 

Cada parceiro comercial envolvido na cadeia de suprimentos devera 

desempenhar seu papel na assimila<;ao de dados do elo anterior, coleta de dados 

durante sua etapa no processo, reten<;ao e transferencia de dados para o elo 

seguinte. 

Rastreabilidade a ontante a Jusante e lnterna 

FORtECED<>RES 

RASTREABILIOADE A JUSANTE 

RA STREA BILl DADE 
INTERNA 

D --D<~ __ :~_-----
-. .. -0 ---

CUEHTES 

Fonte: GS1 : Padroes para Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos . Roberto Matsubayashi. 
Modulo 6,pg . 1 o. 

lmplementar um processo de rastreabilidade pressup6e que haja uma 
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integrac;ao vertical desenvolvida ao Iongo da cadeia produtiva em questao. 

Segundo o Prof. Darli Rodrigues Vieira a rastreabilidade, em sfntese, deve ser 

capaz de reconstituir a situac;ao de todos os fluxos, garantindo a eficacia da gestao 

da cadeia de suprimento e assegurando a qualidade de produtos e processes. 

A rastreabilidade envolve o armazenamento e a transmic;ao de informac;6es 

sobre produtos, bern como insumos utilizados ao Iongo da cadeia de suprimentos. 

Para que tal controle seja util e efetivo, faz-se necessaria a segregac;ao dos produtos 

em lotes, ou, dependendo do caso, em unidades, para assim, tratados em conjunto 

poderem ser identificados com urn controle unico, contendo informac;6es sabre seus 

insumos e tecnicas produtivas utilizadas. 

~' . "\. 

Gestao da Manufatura 

tao do Relacionamento com o Fornecedor 

envolvimento e Comercializa~ao do Produto 
I 

Gestao das Oevo/u~des 

;' -. ..._ 

Fonte: lmport€.ncia da Rastreabilidade na Cadeia de Suprimentos. Darli Rodrigues Vieira, DRV Consultoria, 0610312007, pg. 7. 

Dentre as informac;oes armazenadas destacam-se a identificac;ao de origem 

de todos os insumos agregados ao produto em transformac;ao, bern como 
11 



informa96es sobre os metodos de produ<fao aplicados no processo. 

2.3 Rastreabilidade loglstica no ambiente industrial 

Para que uma industria possa implantar, ou aprimorar, seu sistema de 

rastreabilidade deve-se primeiramente realizar urn estudo profunda sobre os seus 

fluxes de produ<fao. A partir de uma analise detalhada dos fluxos envolvidos nos 

processes produtivos e que partira a elabora(fao de urn projeto de armazenamento, 

reten9ao e transmissao de dados adequados a realidade de uma determinada 

industria. 

Or~;~m•nto p;~ra 
AQ C!rtificat ion, 

lnvestimento 
Pessoai/Equip 

Flerda de l 
/ Rostroabilidodo ~ 

_______. lnte rn3 

ldentifie~~iio 
Auditor! :~ Seguran~3 A~oes 

Ex.l ·U Stiv;~ 
---to Pont os ---. Alim•ntar ...... Corr•tivas 

Cnticos 

~ / ----- Extern a 

Qualidad• 1 do Produto 

A~6es 
Forn•cedor• s 

J Man utenfi:oiO do Sistema I 
I I 

-

Fonte: Demarche Tra~tabilite Global, outil de progres pour ameliorer Ia Securite et Ia Qualite des produits alimentaires . Chi-Dung Ta 
(Congres Traqabilite, Paris , 26,1()112005) Citado Por Darli Rodrigues Vieira: lmportancia da Rastreabilidade na Cadeia de Suprimentos . 

Apresenta~tao no Ill Seminario lnternacional de Rastreabilidade, Sao Paulo , 06,1()312007 . 
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Se os controles e fluxos da empresa nao estiverem claros, haverao 

impedimentos naturais a uma correta absor<;ao de dados, podendo resultar em urn 

sistema de rastreabilidade ineficiente ou incompleto. 

2.4 Principios da rastreabilidade 

Urn sistema de rastreabilidade eficiente deve basear-se numa rela<;ao de 

responsabilidade e interdependencia entre os agentes envolvidos. 

Rastrear envolve quatro eta pas principais, sao elas: 

• ldentifica<;ao do item rastreavel; 

• Forma de captura e registro de dados; 

• Gerenciamento de vfnculos; 

• Comunica<;ao entre os elos. 

Para que esta rela<;ao funcione, os agentes envolvidos deverao 

necessariamente estar alinhados quanta a o que e como rastrear o urn determinado 

item em questao, para tanto deverao considerar fatores como rentabilidade, gestao 

de riscos, gestao da informa<;ao e, sobretudo, usarem uma linguagem comum, a fim 

de possibilitar o compartilhamento de dados. 

2.5 Rastreabilidade na cadeia de suprimentos na Industria de Alimentos 

0 setor de alimentos, como os demais setores, vern tentando atender aos 

desafios da globaliza<;ao. Produtores brasileiros, visando a expansao de seus 
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mercados, procuram adaptarem-se a essas novas exigencias. 

"A industria em geral e, de forma particular, as industrias de alimentos e 

medicamentos estao submetidas a uma crescente pressao e controle em termos de 

qualidade de seus processes e produtos." Darli Vieira- Ill Seminario lnternacional de 

Rastreabilidade, Sao Paulo, 2007. 

No caso da industria de alimentos, a rastreabilidade implica na habilidade de 

descrever e localizar uma ragao, alimento e animais produtores de alimento atraves 

de todos os estagios da produgao, processamento e distribuigao (FSA 2002). 

A natureza do produto gerado pela industria alimentfcia exige da cadeia de 

suprimento cuidados adicionais, principalmente par se tratar de produtos destinados 

diretamente ao consumo humano, ou indiretamente, atraves de rac;Oes para animais 

de criagao que possam direta ou indiretamente serem utilizados posteriormente pa o 

consumo humano. 

A qualidade do prod uta e uma fonte de preocupagao co mum par parte dos: 

• Produtores - em alguns casas visando atingir mercados "mais exigentes", e 

tambem receosos par enfrentarem eventuais processos judiciais par danos a 

saude causados aos seus consumidores, bern como par terem sua imagem 

atrelada a produtos de rna qualidade. 

• Consumidores - evidentemente desejosos par nao correrem riscos de 

intoxicagao ou qualquer outro dana a sua saude, pela ingestao de produtos 

alimentfcios de rna qualidade disponfveis no mercado. 

• Governos- que em reagao aos diversos escandalos vinculados ao consumo 

de alimentos contaminados, resolveram assumir uma postura mais rfgida 

optando pela adogao de medidas que assegurem regulamentagao industrial 

para garantir a seguranga alimentar de seus cidadaos. 

Como vimos, a cadeia de suprimentos da industria alimentfcia costuma atrair 

uma atengao maior devido ao grau de exposigao a que pode submeter populac;Oes 

inteiras. 
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Observa-se uma crescente dernanda social, legal, organizacional, por parte de 

governos e da sociedade civil por rnecanismos eficientes de controle produtivo que 

possam assegurar a seguran<;a alimentar dos produtos disponfveis ao consumo 

humano, direta ou indiretamente, focando em qualidade e confiabilidade das marcas 

disponfveis no mercado. 

0 epis6dio da "vaca louca" e urn risco associado a gripe avickia. Dentre outros 

eventos, repercutiram muito fortemente entre a popula<;ao, alterando a percep<;ao de 

valor relacionado aos alimentos. Os consumidores tern se mostrado mais exigentes 

em suas escolhas, muitas vezes nao se importando em pagar mais por urn alirnento 

de sua confian<;a. Esta mudan<;a de comportamento nao passou desapercebida pela 

industria de alimentos, que cada vez mais entende a importancia do valor percebido 

dos produtos entregues aos consumidores. Ao observar urn movimento crescente do 

mercado consumidor por produtos que disponham de informa<;6es confiaveis e 

seguras, muitas empresas identificaram nesse cenario uma forma importante de 

diferencia<;ao de seus produtos e urn meio para ampliar seus mercados, e isso 

demanda urn controle maior sobre a cadeia, atraves de medidas que facilitem o 

compartilhamento de informa<;oes de origem e das praticas produtivas adotadas. 

Muitos produtos alimentfcios exigem cuidados especiais em sua fabrica<;ao, 

dependendo diretamente de seu grau de perecibilidade, condi<;6es apropriadas de 

manuseio, fabrica<;ao, conserva<;ao, armazenagem, dentre outros. 

Muito alem de simplismente reduzir custos, uma cadeia de suprirnento de urn 

produto alimentfcio deve se preocupar com a seguran<;a do proquto ofertado e da 

confiabilidade de sua marca, diretamente relacionada a qualidade de seu produto. 

Urn lote contaminado de urn determinado produto, que possa oferecer risco ao 

consumo humano, se nao detectado a tempo, pode causar prejufzos irreparaveis a 

imagem de uma marca, consequentemente acarretando em perda de mercado. 
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controles internes de qualidade e reten<;ao de informac;Qes, no entanto estes 

controles quando nao compartilhados com seus parceiros, elos antecessores e 

sucessores da cadeia, se restringem apenas ao ambiente desta industria, sem 

proporcionar o compartilhamento de informa<;oes requerido pelas novas 

regulamenta<;oes, ou seja, formam-se "ilhas" de armazenagem de informa<;oes sem o 

seu esperado compartilhamento. 

2. 7 Vantagens na adoc;rao de um sistema eficiente de rastreabilidade 

Urn sistema eficiente de rastreabilidade oferece inegaveis vantagens a todos 

as partes envolvidas, pois possibilita aos: 

• Produtores: maior controle sabre sua cadeia produtiva, evitando 

disperdfcios e ineficiencias, com a identifica<;ao da produ<;ao por lotes e 

o seu acompanhamento. Estas ac;Qes possibilitam aos produtores 

fornecer informa<;oes mais completas sabre seus produtos, falicita 

ac;Qes de recallS e retirada de produtos que apresentao algum tipo de 

problema com maior agilidade e precisao, e muito frequentemente 

acabam por reduzir os custos de produ<;ao. 

• Consumidores: proporciona aos consumidores maior suporte a suas 

decisoes de compra, atraves de r6tulos e informac;Qes mais claras e 

5 Em casos de surtos por ingestao de alimentos, o procedimento consiste basicamente em: o produto suspeito e 
identificado atraves de exames epidemiologicos e as autoridades encarregadas pela saude publica iniciam estudos 
para deterrninar quais produtos foram consumidos durante o periodo da infecc;ao. Se os estudos implicarem em 
urn dado produto e a analise de risco demonstrar que outras causas nao podem ser atribuidas ao surto, como a 
contaminac;ao cruzada e manipuladores contaminados, os investigadores partem para a busca de informac;6es. Os 
funcionarios tentam entao obter, no local onde o produto foi vendido ou preparado, informac;6es que o 
identifiquem, como o tipo de produto, a embalagem, validade, numero do lote, assim como informac;6es se o 
produto foi comprado ou preparado, os procedimentos de recebimento, manuseio e despacho. Sao recolhidos 
registros sobre fomecedores e despacho dos produtos implicados durante a vida de prateleira do produto com 
problemas. A analise dos dados e feita e as mercadorias e/ou lotes suspeitos sao identificados. Os distribuidores 
sao identificados e OS dados coletados (ALVES, 2001) 

17 



precisas sabre sua origem, seu modo de produgao e seus ingredientes. 

Os ganhos dos consumidores, com o usa efetivo da rastreabilidade, 

muitas vezes representam beneffcios de amparo as suas escolhas, 

contribuindo para atingir uma maior seguran<;a alimentar e representam 

urn importante instrumento facilitador para a execugao de recalls de 

emergencia. Diante do pavor de doengas como a "vaca louca" e a gripe 

asiatica, as consumidores, par razoes 6bvias, tern se mostrado muito 

mais resignados em suas escolhas e muitas vezes nao se importam em 

arcar com custos maiores na aquisigao de produtos desde que sejam 

atestados como seguros par processes e controles confiaveis. 

• Governos: a institui<;ao de normas de rastreabilidade serve-se ao papel 

de proteger urn setor tao estrategico e sensfvel como a industria 

alimentfcia, permitindo uma maior auto-regula<;ao. 

Tambem podemos analisar as implica<;Qes de urn sistema de rastreabilidade 

pela seguinte 6tica: 

• Economica: Redu<;ao do impacto economico de eventuais recalls, com 

a facilita<;ao da identifica<;ao, localizagao e remogao de produtos do 

mercado de forma eficiente. Permite maior visibilidade dos inventarios 

ao Iongo da Cadeia de Suprimentos e ajustes a demanda; 

• Seguran<;a do Consumidor: Pode salvar vidas pela garantia da 

presen<;a au ausencia de caracterfsticas importantes aos consumidores 

na qualidade e marca do produto; 

• Cumprimento Legal: Provem conformidade legal aos requisites 

reguladores. Combate a falsificagao de produtos e bio-terrorismo 

atraves da autenticagao e garantia de origem. 
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lncrementos na: Redu!_;ao~~~JJ.robal>i!idade de: 
· Seguran~a dos produtos; · Riscos a saude do consumidor; 
· Conformidade com as l~gi~lagq~~; .... · PubTicigade n~gativa; ~ 
· S~gur~.n~a alimentar; · Riscos de ag§esjudiciais; 
· Valorizag~o de marcas; · Gargalos de prodiJg~o; 
·Controles de processo~; .Yolur:ne material imp~ec;iso; 
· Exi encias de certifica 6es. ·Custos de rodu ao e estao. 

3 Abordagens na adoc;ao de sistemas de rastreabilidade 

A adogao crescenta de sistemas de rastreabilidade transformou o assunto em 

ponto chave para o comercio mundial, implicando em muitas divergencias, conflitos 

de interesses e resultando em mais uma barreira comercial. 

Cada vez mais a adequagao as normas propostas de rastreabilidade torna-se 

uma necessidade essencial para produtores mundiais de alimentos, e mais 

especificamente, no caso brasileiro, de exportadores para mercados tidos como 

"rna is exigentes", em referencia clara ao mercado europeu e norte-america no. Bern 

como existe uma tendencia irreversfvel pela adogao de tais controles tambem para o 

mercado interno brasileiro, o que seria o caminho natural do desenrolar desta mais 

nova necessidade de controle imposta a industria de alimentos. 

0 setor privado compartilha das preocupagoes governamentais, tanto que, em 

muitas areas, muitas empresas ja adotam sistemas sofisticados de retengao de 

dados, como informagoes sobre seus insumos e produgao. Muitos produtores tern 

adotado formas de esses sistemas para tornar seus produtos mais competitivos, 

seguros, proteger suas marcas e garantir sua credibilidade. A questao entao torna-se 
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a seguinte: na inexistencia de pad roes regulat6rios, seriam as informa<;oes fornecidas 

pelas empresas privadas suficientes para garantir urn sistema de rastreabilidade 

eficiente? Se nao, quais seriam as ferramentas recomendaveis para refor<;ar sua 

efetividade? 

A rastreabilidade ja e exigida nos seguintes ambitos: 

• Requisitado pela Lei para Alimentos, ra<;oes, medicamentos e produtos 

perigosos da Uniao Europeia; 

• Requisitado por sistemas de qualidade como: ISO 9000:2000, ISO 

22000:2005; 

• Requisitado pelos orgao Norte-Americanos regulat6rios para alimentos 

e medicamentos (GMP) e leis de anti bio-terrorismo; 

• Requisitado por lei no Japao para a proteyao dos consumidores; 

• Requisitado para a cria<;ao de animais para consumo humano, carne ou 

derivados, para evitar a "Vaca Louca" (SSE) em quase todo o mundo, 

principalmente de fornecedores para o mercado europeu. 

Requisites que estao em ascen<;ao num contexte mundial de: 

• Crescente demanda por desenvolvimento auto-sustentavel; 

• Vantagens tecnico-cientrficas; 

• Fusoes e conglomerados Multi-nacionais; 

• Blocos politicos e economicos; 

• 6rgaos internacionais regulat6rios; 

• Barreiras sanitarias. 

Como ja mencionamos, geralmente em palses aonde a preocupa<;ao nao e 

mais a de acesso ao alimento para a populayao, a questao da seguran<;a dos 

alimentos passa a ser o principal item nas negocia<;oes comercias. 
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3.1 UnUio Europeia 

A EU General Food Law Regulation (Lei reguladora geral para alimentos da 

Uniao Europeia) define rastreabilidade como "a habilidade de trac;ar e seguir a 

comida, rac;ao, animal ou substancia que seja utilizada na produc;ao de alimentos por 

todos os estagios da produc;§o, processamento e distribuic;ao" (Food Standards 

Agency: Traceability in the Food Chain. March, 2002). 

Com a adoc;ao destas medidas a Uniao Europeia incentiva os parceiros 

comerciais a: 

• Se adequarem as exigencias legais de mercados consumidores; 

• Reduzir efetivamente riscos de neg6cios alem da usual formalidade 

legal; 

• Facilitar a retirada eo recall de urn determinado produto qualquer, caso 

necessaria; 

• Garantir a adequac;ao com os interesses dos parceiros comerciais; 

• Administrac;ao logfstica eficiente; 

• Garantir a qualidade dos alimentos; 

• Fornecer aos consumidores e parceiros comerciais informac;oes que 

possibilitem uma decisao informada sabre a aquisic;ao; 

• Verificar a presenc;a, ou ausencia de atributos, como por exemplo: 

organicos, antialergicos e etc; 

• Protec;ao da marca, garantindo a autenticidade e combatendo a 

falsificac;ao de produtos. 

0 regulamento europeu exige a retenc;ao mandat6ria de dados pelo perfodo de 

cinco anos (EU-178 Traceability records). 

Segundo o Art0 18 da EU General Food Law: 

"A rastreabilidade deve assegurar cobertura em todas as fases da produc;§o, 
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transformaqao e distribuiqao de alimentos para humanos, alimentos animais, animais 

usados para a produqao de alimentos e de qualquer outra substancia destinada a ser 

incorporada num alimento para humanos ou num alimento para animais, ou com a 

probabilidade de o ser. 

As empresas do setor de alimentos humanos e de alimentos para animais 

devem estar em condi<;Qes de identificar o fornecedor de urn alimento animal, 

animais usados para a produqao de alimentos e de qualquer outra substancia 

destinada a ser incorporada num alimento para humanos ou num alimento para 

animais, ou com a probabilidade de o ser. 

Para este prop6sito, devem dispor de sistemas e procedimentos que permitam 

que essa informaqao seja colocada a disposiqao das autoridades competentes, a seu 

pedido. 

Empresas do setor de alimentos humanos e de alimentos para animais devem 

dispor de sistemas e procedimentos para identificar outras empresas a que tenham 

sido fornecidos os seus produtos. Essa informa<;ao sera facultada as autoridades 

competentes, a seu pedido. 

Alimentos humanos e alimentos para animais que sejam colocados no 

mercado, ou suscetfveis de o ser, devem ser adequadamente rotulados ou 

identificados de forma a facilitar a sua rastreabilidade, atraves de documenta<;ao ou 

informaqao adequada, de acordo com os requisitos pertinentes e disposiqoes mais 

especfficas". 

Fonte: Food Standards Agency: Traceability in the Food Chain. March, 2002. 
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3.2 Estados Unidos 

0 Ato anti-terrorismo de 2002, em resposta direta aos ataques terroristas de 

11 de setembro, impoe aos produtores, em solo Norte-americana, estabelecer e 

manter registros de onde compraram seus insumos e para quem os venderam. 

Tambem faz-se necessaria manter registro de quando receberam tais insumos e a 

que fim foram destinados e quando os venderam . 

Agora o FDA (Food and Drug Administration) esta agindo de forma pr6-ativa 

incentivando organiza<;oes a utilizar o sistema de identifica<;ao por radio frequencia 

(RFID). Parte da lei do FDA remonta aos anos 80 ao solicitar "pedigree" para tragar a 

produ<;ao em todas as suas etapas. Mas devido ao aumento do volume de 

documenta<;ao impressa, o FDA esta agora incentivando o uso de registros 

eletronicos (E-Pedigree) eo acompanhamento com RFID (Comphehensive Reviews 

in Food Science and Food Safety- Vol. 1, 2005. Institute of Food Technologists). 

Com a enfase dada ao "pedigree" o FDA busca reforgar a seguranga dos 

alimentos e remedios distribufdos em territ6rio americana. 

Em 2004 o FDA emitiu a sessao 306 Titulo 3:estabelecimento e reten<;ao de 

dados, anunciando que "todos os produtores, distribuidores, importadores e 

transportadores de alimentos deveram estabelecer e manter registros de dados 

suficientes para identificar rapidamente fornecedores imediatos e consumidores 

imediatos de seus produtos/insumos. 

Atualmente, procedimentos de recall e "pedrigree" sao as (micas formas de 

rastreabilidade de produtos legalmente requerida nos Estados Unidos. Os Estados 

Unidos, na reuniao da Codex Alimentarius de dezembro de 2002 ofereceu forte 

oposigao a imposigao de sistemas mandat6rios de rastreabilidade, estes alegaram 

que o governo nao deveria intervir numa questao tao especffica da rotina das 

empresas privadas e deveriam se restringir a adotar medidas apenas para garantir a 
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seguranga dos alimentos, ou seja, sem impor uma forma mandat6ria de controles 

especffica. 

Um grande exemplo pratico dessa nova exigencia foi tomado pela rede Wai

Mart que esta exigindo que seus 100 maio res fornecedores utilizem o sistema de 

RFID para rastrear os produtos vendidos a suas lojas. 

3.3 Brasil 

0 Brasil conta com a ANVISA como principal orgao regulador de sua 

produgao, que, atraves de normas e C6digos de Boas Praticas para a Industria 

Alimentfcia, busca regulamentar a industria de alimentos, bem como a farmaceutica. 

Dentre as novas exigencias, destaca-se a necessidade de r6tulos claros 

descrevendo informagoes pertinentes ao produto, neste ponto, os produtores 

brasileiros baseiam-se no Regulamento Tecnico para Rotulagem de Alimentos 

Embalados, aprovado pela Portaria N° 42, de 14/01/1998, da Secretaria de Vigilancia 

Sanitaria do Ministerio da Saude. 

Contudo, a falta de dispositivos claros acerca da rastreabilidade colocam os 

consumidores brasileiros em uma situagao delicada de fragilidade, pais a sofisticagao 

das normas adotadas mundo afora parece nao encontrar reflexo na ANVISA. Porem, 

ate o momenta, aparentemente os maiores prejudicados sao os produtores 

brasileiros voltados a exportagao, pais encontram no exterior exigencias nao 

observadas no mercado interno. 

A forma de atuagao atual da ANVISA baseia-se num sistema cfclico de analise 

de risco conforme esquema abaixo: 
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Analise de risco ~ Comunica<;ao do risco~ Administracao do risco 

Esta metodologia baseia-se em a<;<)es reativas, ou seja, de correc;ao de 

eventuais "problemas" verificados, sendo incompatrvel com as novas exigencias 

internacionais que, par sua vez, tern carater pr6-ativo no que se refere a 

implementac;ao de ferramentas e certificac;oes justamente previstas para minimizar 

tais riscos. 

No caso dos pequenos produtores, o maior obstaculo tern sido as 

necessidades de investimentos em novas tecnologias a serem incorporadas na 

implentac;ao de urn sistema de rastreabilidade compatrvel com as exigencias 

internacionais, principalmente no que se refere a falta de informac;ao, recursos e 

assitencia tecnica adequadas, o que tern se revelado, a curta prazo, uma diffcil 

barreira a ser transposta, bloqueando importantes mercados. Porem, trata-se de urn 

campo tertii de trabalho, uma soluc;c3o interessante a esse impasse seria a formac;ao 

de cooperativas, assim agrupados, estes pequenos produtores tornariam a tarefa 

menos ardua e possivelmente teriam maiores chances de sucesso no mercado 

internacional. 

No entanto, comec;a a ocorrer, de forma mais intensa, dentro do Brasil, urn 

movimento que busca a formulac;ao de uma polftica de seguranc;a alimentar mais 

adequada, na qual deverao ser estabelecidas normas e regras gerais para esta 

importante questao. Porem ja podemos encontrar alguns programas e a<;<)es praticas 

que estao elevando os conceitos de seguranc;a alimentar nas mais diversas cadeias 

produtivas. 0 programa de maior repercussao, par enquanto, tern sido o sistema de 

rastreabilidade bovina, criado ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso, 

chamado de SISBOV. 

0 SISBOV, fundado em 2002 com o objetivo de responder as press6es 

europeias par maior controle de nosso rebanho e garantir a manutenc;ao deste 

importante mercado consumidor. 0 SISBOV, desde entao, e a agencia brasileira 
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responsavel pela regulamentac;ao de certificac;oes e normas para a implantagao de 

urn sistema de rastreabilidade bovina e bubalina numa tentativa de satisfazer 

mercados mais "exigentes". A princfpio o SISBOV tinha em seu escopo a 

implantac;ao da rastreabilidade em todo o rebanho nacional, porem, mais tarde, 

diante de uma serie de dificuldades, retrocedeu ao ponto de exigir certificac;oes 

somente dos exportadores. Recentemente podemos observar diversos conflitos entre 

auditores representando a Uniao Europeia e o SISBOV no que se refere a acusac;oes 

de fraude e dados inconsistentes, o que apenas reforc;a a seriedade com que a Uniao 

Europeia tern tratado dessa nova exigencia e expoe a fragilidade do SISBOV 

frequentemente acusado de ceder aos lobbies da bancada ruralista do Congresso 

Nacional. 

3.4 Demais paises 

Pafses como India, Coreia do Sui, Japao, Nova Zelandia, Australia, dentre 

outros, estao desenvolvendo modelos de retengao de dados e leis para 

rastreabilidade nos moldes da EU-178, ou buscando se adaptar a eles. 
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4 METODOLOGIAS 

A metodologia para a coleta, armazenamento e transmissao de dados varia de 

acordo com a natureza do neg6cio, podendo variar de controles manuais ate a 

utilizagao de recursos tecnol6gicos mais avangados como a utilizagao de etiquetas 

inteligentes com grande capacidade de retengao de dados. 

Considerando o elevado grau de diferenciagao e complexidade dos mais 

diversos esquemas de produgao, a maioria dos modelos elaborados busca uma visao 

generalista do processo de rastreabilidade, reforgando as caracteristicas basicas 

desse sistema, podendo ser aplicado a qualquer industria em qualquer segmento. 

Cabe a cada segmento estudar seus fluxos e desenvolver mecanismos 

adequados a sua realidade a fim de implantar sistemas de rastreabilidade 

compativeis. 

Processos de rastreamento nao sao novos, inclusive no que diz respeito a 
seguranga alimentar. Sistemas mandat6rios tern sido estabelecidos para rejeitar ou 

corrigir (recall) produtos que possam oferecer algum risco ao consumidor. 0 uso de 

Maunais de Boas Praticas, ISO 9000 eo padrao HACCP6 tern sido cada vez mais 

intenso, ampliando o escopo da rastreabilidade no que diz respeito a capacidade de 

reter informagoes (Moe, 1998) 

A GS1 oferece urn modelo relevante para o entendimento e implementagao de 

urn sistema de rastreabilidade, oferecendo suas ferramentas para sua 

implementagao. 

6 Hazard analysis and critical control point, ou Analise de riscos e controle de pontos criticos. 
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4.1 Normas regulat6rias- Familia ISO 

4.1.1 ISO 22000 

Refere-se a sistemas de Gestao da Seguranc;a de Alimentos - Requisites para 

qualquer organiza<;ao da cadeia produtiva de alimentos. 

4.1.2 ISO 22003 

Dispoe de normas para identificar requisites necessaries para organismos 

certificadores da ISO 22000. 

4.1.3 ISO 22000:2005 

Publicada em 1° de setembro de 2005, tern par finalidade garantir a seguran<;a 

dos alimentos que chegam aos consumidores finais e envolve a rastreabilidade na 

cadeia de alimentos para consumo humano e ra<;oes para animais destinados, direta, 

ou indiretamente, ao consumo humano. 

Trata-se de uma oportunidade para que haja uma padroniza<;ao internacional 

no campo das normas da seguran<;a de alimentos e propicfa uma ferramenta para a 

implementa<;ao e certifica<;ao compatfvel ao Sistema APPCC/HACCP, e seus pre 
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requisites, adotando urn padrao de requisites alinhados ao padrao da ISO 9001 :2000 

em qualquer organizagao envolvida na cadeia produtiva de alimentos. 

Esta Norma lnternacional especiffca os requisites para garantir a seguranga 

alimentar na cadeia produtiva de alimentos, reforgando asua habilidade em controlar 

riscos, a fim de garantir que o alimento chegara "seguro" ate o momenta do consumo 

humano. 

Estes requisitos permitem que a organizagao planeje, implemente, opere, 

mantenha e atualize o seu sistema de gestao. 

A ISO 22000:2005 busca definir conceitos e padroes necessarios a 

implementagao de urn sistema eficaz de rastreabilidade, seus objetivos sao: 

• Facilitar a retirada ou recall de produtos que possam apresentar riscos a 
saude publica; 

• Atribuir responsabilidades por eventuais danos causados por alimentos 

infectados ou que possam causar danos a saude publica; 

• Comunicar clientes e parceiros sobre eventuais riscos eventualmente 

detectados em algum lote de urn determinado produto; 

• Apoiar a gestao da qualidade dos alimentos; 

• Definir produtos ou componentes relevantes para a adogao de sistemas 

de rastreabilidade; 

• Definir funcionamentos de fluxos de dados e tipos de dados a serem 

reportados e/ou retidos. 

Seus prfncipios sao procedimentos de: 

• identificagao; 

• Documentagao; 

• Segregagao; 

• Gestao de dados; 

• Acordos entre organizagoes envolvidas; 

• Sistemas de gestao e controles; 
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• Avaliac;ao de eficacia; 

• Gestao de nao conformidade; 

• Treinamento e competencia; 

• Auditoria interna I colaborac;ao das organizac;oes envolvidas; 

• Avaliac;ao crftica do sistema de rastreabilidade. 

Docurnentac;ao: 

• Manual; 

• Registro I recuperac;ao I tempo de retenc;ao de dados; 

Princfpios tecnicos: 

• ldentificac;ao (mica, gestao dos links e da comunicac;ao. 

Fonte: Food Standards Agency: Traceability in the Food Chain. March, 2002. 

4.2 0 modelo de rastreabilidade da G51 

Segundo a GS1, este modelo pretende ser: 

• Urn processo independents da escolha das tecnologias habilitadoras; 

• Definir requisites mfnimos para urn sistema de rastreabilidade; 

• Detalhar os padroes GS1 correspondentes a essas necessidades; 

• Atender a necessidade central de neg6cios e legislativa de 

rastrearnento e recuperac;ao de hist6rico; 

• Descrever o processo de criac;ao de registros precisos de transac;oes; 

• Prever a comunicac;ao mais agil de dados entre parceiros sabre itens 

rastreaveis. 

A GS1 assurniu o desafio de identificar urn rnodelo padrao, cujo objetivo e 

identificar os dados rnfnirnos essenciais para urn rastreamento efetivo para qualquer 
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dos segmentos abaixo: 

• Alimentos; 

• Ra<;6es; 

• Produ<;ao primaria; 

• Industria qufmica voltada a agropecuaria, exemplo pesticidas; 

• Cosmeticos; 

• Remedios; 

• Embalagens. 

As quest6es primordiais a serem respondidas antes da implementa<;ao de urn 

sistema de rastreabilidade sao: 

• Quem e o meu parceiro de rastreabilidade? 

• Qual e 0 item rastreavel? 

• Quando o item rastreavel e urn item comercial? 

• De onde ele foi enviado e para onde enviei? 

Seu escopo contempla: 

• ldentifica<;ao de parceiros, itens e acontecimentos; 

• R6tulos e/ou marca<;aes e/ou etiquetamento de produtos; 

• A natureza e o tipo de dado coletado; 

• Armazenamento de dados, incluindo arquivamento; 

• Comunica<;ao e compartilhamento de dados (as informa<;Qes devem 

estar disponfveis em nfvel ffsico, atraves de etiquetas e/ou r6tulos); 

• ldentifica<;ao de links e etapas; 

• Ferramentas de busca I levantamento de dados (ter a capacidade de 

rastrear e descrever o percurso e infoma<;6es de urn item desde sua 

cria<;ao ate o ponto de venda). 

0 modelo GS1 prop6e urn fluxo de informa<;6es simultaneo ao fluxo de 

mercadorias, num esquema que compreende todos os elos da cadeia produtiva, 

desde seu fornecedor primario ate o consumidor final. 
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P.uceiro de 
ra:str eabilid•lde 

Parceiro de 
rastr eabilid<lde 

Parceiro de 
rastreolbilid~lde 

Fluxo de lnforma~oes 
-- - -- ---------------- --- --- -- ------- --------------- ... 

Fluxo de Produtos 

Fonte: GS1 Traceability standard, Version: 1, Date: 2111212005, pg 15 (Adaptado pelo autor) . 
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5 UM MODELO DE IMPLEMENTACAO DE RASTREABILIDADE PARA A 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS FORNECIDO PELA GS1 

Para ordenar a implanta<;ao de urn sistema de rastreabilidade, a GS1 Brasil 

recomenda que seguir 5 passos subsequentes principais, os quais ela chama de sub

processes, cada urn desses sub-processes tambem contem uma sequencia de 

passos, OS SUb-proceSSOS sao: 

a) Planejar e Organizar; 

b) Alinhar dados; 

c) Registro de dados; 

d) Requisitar hist6rico; 

e) Usar a informa<;ao. 

1 
Projetando urn Sistema de 
Rastreabil ida de 
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a) Planejar e Organizar: 

Primeiro passo e de vital importancia para a implementagao de urn sistema 

eficaz de rastreabilidade. Este processo inicia-se quando urn grupo de parttceiros 

comerciais decidem implementar a rastreabilidade. 

1° Passe: Esse primeiro passo contempla o planejamento organizacional, o 

alinhamento de dados com os parceiros envolvidos, a definigao de quais registros 

manter, a forma de retengao dos hist6ricos e sua acessibilidade bern como como 

essas informagaes serao utilizadas. 

lnicialmente deve-se estabelecer como determinar, coletar, compartilhar e 

manter informagaes/dados de rastreabilidade. 

Neste passo os agentes devem responder as seguintes questoes chaves: 

• Quem sao meus parceiros? 

• Que tipo de dado devo reter e transmitir aos meus parceiros? 

2° Passe: Em seguida deve-se determinar como gerenciar os links de 

entradas, processos internos e safdas. Faz-se necessaria envolver os elos anteriores 

e posteriores assegurando que estes possuam mecanismos necessaries para a 

transfen3ncia e assimilagao dos dados compartilhados. 

Neste passo os agentes devem responder a seguinte questao: 

• De que forma irei captar, reter e transmitir dados? 

Esta primeira etapa e superada quando os agentes conseguem determinar as 

formas de alocagao de numeros, coleta, compartilhamento, manutengao e metodos 

para o estabelecimentos de links que forem decididos. 

Como produto, deste primeiro sub-processo, os agentes devem possuir urn 

plano e uma estrategia de implementagao. 

b) Alinhar Dados Mestre: 

Comega antes de se iniciar o fluxo ffsico, nessa etapa deve-se: 
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3° Passo: Atribuir identificat;ao as partes. 

Neste passo os agentes procuraram uma unidade expedidora de identificat;ao, 

compatfvel com o sistema a ser adotado, exemplo EAN -UCC, para atribuir urn 

numero unico para cada urn dos agentes envolvidos. 

4° Passo: Atribuir identifica98o a locais flsicos. 

Neste passo os agentes poderam optar par uma identifica98o "interna" a ja 

obtida no passo anterior para, se necessaria, identificar suas plantas individualmente, 

garantindo assim nao apenas a retent;ao da informa98o de qual empresa e, mas 

tambem em qual de suas plantas alga foi concebido. Logo, notamos que urn mesmo 

agente pode obter mais de uma identificat;ao, dependendo de seu tamanho e grau de 

complexidade, ex: urn numero para cada unidade produtiva, armazens, etc). 

5° Passo: Atribuir identifica98o a ativos. 

Neste passo os agentes terao a oportunidade de iudentificar ativos pertinentes 

ao processo de rastreabilidade, exemplo: caminh6es utilizados para o transporte e 

etc. 

6° Passo: Atribuir identificat;ao a itens comerciais. 

Neste passo os agentes devem definir como identificar seus produtos, qual a 

medida adotada, podendo variar entre uma identificat;ao unitaria ate a identifica98o 

par lotes, dependo da natureza do produto. 

7° Passo: Trocar dados principais. 

Neste passo os agentes definiram processos de troca dos dados selecionados 

como peretinentes ao processo. 

Esta etapa sera superada quando o alinhamento de dados principais tiver sido 

atingido, au seja, quando todos os parceiros de rastreabilidade tiverem alinhado seus 
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dados principais (dados mestres). 

c) Registrar Dados: 

Este sub-processo inicia-se a partir da data de implanta<;ao do processo piloto 

(recomendavel). 

8° Passo: Atribuir identifica<;ao ao item rastreavel quando ele for criado. 

A partir de uma data, pre-definida como "start up", os agentes passaram a 

aplicar o sistema de identifica<;ao para sua produ<;ao, baseando-se nos conceitos 

pre-definidos nos sub-processos anteriores. 

go Passo: Aplicar identifica<;ao ao suporte de dados no item rastreavel ou em 

documento que o acompanha no processo de transforma<;ao 

A partir desta primeira unidade de produ<;ao pre-definida, o agente em questao 

devera aplicar nesta unidade (ou lote) a sua identifica<;ao correspondents, sob a 

forma pre-definida. 

10° Passo: Capturar a identifica<;ao dos itens rastreaveis ou do ativo que o 

contem atraves do suporte de dados, na expediyao e recebimento dos itens 

rastreaveis. 

Nesta etapa inicia-se a captura e reten<;ao dos dados, os quais deverao ser 

armazenados pelo agente e transmitidos para seus parceiros posteriores. Convem 

mencionar que os agentes psteriores tambem deverao reter tais informa<;oes, 

incluindo a informa<;ao de quando tal unidade, ou lote, foi recebido e eventuais outros 

dados pertinentes ao processo pre-definidos. 

11° Passo: Coletar outros dados de rastreabilidade, incluindo informa<;oes de 

fontes internas e externas, atraves de qualquer meio. 

Nesta etapa os agentes terao a oportunidade de acrescentar a sua base 
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interna de dados, possivelmente transferfveis, ou nao, os demais dados recebidos 

pertinentes, exemplo: urn agente que produz o produto x conta com diversos 

fornecedores para a formulagao do seu produto, portanto este agente deve reter os 

dados recebidos por seus fornecedores, consolidados em sua base de dados e, a 
partir da criagao de seu produto x, atribuir uma nova identificagao para os elos 

posteriores, e ainda capaz de identificar as informa<;Qes anteriores. 

12° Passo: Compartilhar dados de rastreabilidade relevantes. 

Nesta etapa os agentes deverao compartilhar conm seus elo imediato 

sucessivo o conjunto de informa<;6es pre-definidos como relevantes, o teor das 

informa<;6es compartilhadas depende diretamente das caracterfsticas do produto em 

questao. 

13° Passo: Armazenar dados de rastreabilidade. 

Nesta etapa os agentes deverao assegurar que todas as informa<;Qes 

pertinentes foram devidamente armazenadas em sua base de dados, exemplo: 

identificagao e data de recebimento dos insumos, combina<;ao de insumos utilizados 

para a cria<;ao de urn novo produto, identifica<;ao desses novas produtos e data em 

que estes foram entregues ao elo posterior da cadeia. 

Esta etapa finaliza-se quando urn determinado produto e entregue ao varejista. 

0 resultado da finaliza<;ao deste sub-processo consiste na habilidade dos 

agentes, ao Iongo da cadeia, receberem, reterem e transmitirem dados aos seus elos 

posteriores ate a chegada do produto ao ponto de venda. 

d) Requisitar hist6rico: 

Esta etapa inicia-se com a necessidade de recuperar o hist6rico de urn 

determinado produto, ou como forma de testar a sua capacidade de reconstitui<;ao. 

14° Passo: lniciar requisi<;ao do hist6rico. 
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Este processo pode iniciar-se par uma demanda legal, requerendo 

informagoes sabre urn determinado produto suspeito, au em teste, pais 

imediatamente ap6s a implantagao dos sistemas de identificagao convem testar sua 

capacidade de constituigao de hist6rico, nesse ultimo caso, bastaria definir uma 

determinada unidade do produto rastreavel. 

15° Passo: Receber a requisigao. 

A partir deste passo, tentar remontar seu hist6rico atraves dos numeros de 

identifica<;ao unicos e links entre eles, ate a chegada aos fornecedores primarios, 

envolvendo assim todos as parceiros envolvidos na cadeia, sucessivamente e 

realizando a ordem inversa ao fluxo da cadeia. 

16° Passo: Enviar resposta a requisigao. 

17° Passo: Receber resposta dos dados requisitados. 

Como resultado da conclusao deste sub-processo as agentes estarao 

capacitados a reconstituir hist6ricos, quando solicitados, e fornecerem a parceiros 

autorizados quando requisitados. 

d) Usar a informa<;ao: 

Este processo se inicia quando as agentes recebem informag6es solicitadas 

de rastreabilidade e executa executao a<;Qes baseados nela. 

18° Passo: Comunicar Autoridades 

Em casas de contaminagao, au algum possfvel risco relacionado a urn 

determinado produto, o agente acionado, ap6s ter solicitado e obtido a reconstituigao 

do hist6rico do produto, devera comunicar as Autoridades competentes o resultado 

de suas pesquisas. 
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19° Passo: Comunicar Clientes e Fornecedores 

Nesta etapa, os agentes, dependendo do grau de risco ao qual seus clientes 

estao expostos, devera aciona-los para solicitar o recall imediato de urn ou mais lotes 

que possam apresentar problemas, baseado nos resultados da recontituiyao do 

hist6rico, e consequents identifica<;ao da origem do problema. 

Esta etapa tambem contempla alinhar estas informa<;6es com seus 

fornecedores. 

20° Passo: Planejar recolhimento/recall ou quarentena 

Nesta etapa o agente devera decidir, de acordo com a natureza do problema 

verificado, qual seria a melhor forma de evitar maiores prejuizos aos seus neg6cios, 

sem colocar seus clientes em risco. 

21° Passo: Executar planejamento 

Finalmente o agente acionado pelas autoridades ira executar seu plano de 

recall, recolhimento ou quarentena, podendo utilizar-se das informa<;Qes rastreadas 

para, se possivel, recolher apenas os lotes com problemas. 
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6. CONCLUSAO 

A rastreabilidade e urn assunto relativamente novo, portanto conta com pouca 

literatura e carece de exemplos praticos e setorias diversificados. Buscamos nesse 

texto explicitar do que se trata a rastreabilidade em linhas gerais, focando na 

industria alimentfcia, porem sem nos atermos a urn determinado segmento. 

E fato que a implantac;ao deste sistema deve, tecnicamente, obedecer os 

passos acima citados, porem, cada segmento possui suas particularidades. 

Recomenda-se, aos interessados em implantar tal sistema, estudar profundamente 

seus fluxos e inter-conexoes com seus parceiros comerciais antes de se aventurar 

nessa jornada. 

Os ganhos com a implementac;ao desse sistema devem superar o 

investimento necessaria para sua implementac;ao. Urn projeto, bern estudado e 

implementado, pode gerar diversos beneffcios a uma empresa, ou cadeia produtiva 

inteira, que variam de ganhos de produtividade, aumento do controle de fluxos, 

reduc;ao de disperdfcios, melhorias na sincronia de entradas e safdas de insumos e 

produtos acabados, ganhos de mercados, reduc;Qes de riscos e maior confiabilidade 

de seu produto perante seus consumidores. 

A empresa que adotar esse sistema podera se beneficiar tambem com uma 

melhora de sua imagem, tendo seu produto associado a seguranc;a e respeito aos 

seus consumidores, alem da adequac;ao as normas mais exigentes de seguranc;a e 

qualidade vigentes na atualidade, o que podera ser amplamente explorado em sua 

propaganda publicitaria. 

A rastreabilidade nao representa apenas urn diferencial, mas sim uma 

adequac;ao a urn novo padrao nascente destinado a se tornar obrigat6rio em todo o 

mundo, e apenas uma questao de tempo. 0 rapido crescimento da adesao a padroes 

de rastreabilidade mundo afora, nao deixa duvidas: ou nos adequamos a ele ou 
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fatalmente perderemos mercado. 
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