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Durante muito tempo, o sucesso em cadeias de 

restaurantes era medido pelo volume de negócios, 

eficiência do pessoal, custos de produtos alimentícios e 

pela satisfação dos clientes. Esses fatores de sucesso 

são tão importantes para o setor alimentício, que foram 

procuradas soluções técnicas a fim de monitorar e controlar 

os indicadores de desempenho e poder estruturar os 

processos operacionais para que os clientes continuem 

voltando. Porém, a introdução de soluções técnicas para 

o registro de dados relativos à segurança dos produtos 

alimentícios se revelou menos rápida em cadeias de 

restaurantes. Está na hora de mudar isso. 

As autoridades de supervisão também já tiraram proveito 

do progresso tecnológico, o qual proporcionou melhores 

recursos para a certificação e inspeção. Isso se reflete no 

aumento contínuo do número de retiradas de produtos 

e surtos de doenças de origem alimentar, os quais são 

divulgados mundialmente, em poucos segundos, através 

das mídias sociais. 

Atualmente, a maioria dos restaurantes e varejistas usa 

programas de gestão da qualidade em suporte de papel 

para registrar dados característicos críticos relativos à 

segurança dos produtos alimentícios. Muitos especialistas 

ligados à área da segurança dos produtos alimentícios 

•  De acordo com o centro norte-americano 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), mais de 60% dos surtos de doenças 
de origem alimentar estão relacionados com 
a confecção de refeições de cadeias de 
restaurantes.1

•  Em um estudo recente da Universidade Johns 
Hopkins, constatou-se que os custos de um 
surto de doença de origem alimentar pode 
variar entre os 3.968 e 2,6 milhões de dólares 
americanos, dependendo da gravidade e da 
forma como o surto se instala.2 

despendem uma parte considerável de seu tempo 

desenvolvendo listas de verificação, protocolos e relatórios 

em suporte de papel, os quais são de fácil utilização, de 

rápida compreensão visual e de grande significado. No 

entanto, quando usados em vários locais, esse gênero de 

programas proporciona somente uma visão limitada da 

situação geral e podem fornecer dados incompletos e não 

fiáveis. Além disso, fornecem poucas garantias de que os 

processos corretos para a resolução de problemas são 

realmente cumpridos. 

Dado que a saúde do consumidor e a segurança dos 

produtos alimentícios continuam sendo prioridade máxima 

para as entidades operadores de cadeias de restaurantes, 

os sistemas digitais de gestão da qualidade podem, quando 

adaptados aos requisitos individuais de um negócio, 

ajudar a diminuir o risco empresarial, a reduzir os custos 

relacionados com a localização e a melhorar a experiência 

dos consumidores com alimentos de maior qualidade. Esse 

tipo de soluções técnicas permite que as empresas de 

cadeias de restaurantes usem a segurança dos produtos 

alimentícios como mais um indicador de sucesso, para 

além daqueles mencionados anteriormente.

Fontes:
1  “Highlights from the 2017 Surveillance Report.” Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks, United States, 
2017, Annual Report. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human 
Services, CDC, 2019. https://www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-report-
highlights.html.

2  Bartsch, Sarah M., et al. “Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne Illness 
Outbreak.” Public Health Reports, volume 133, n.º 3, maio de 2018, páginas 
274–286, DOI: 10.1177/0033354917751129.
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A tecnologia atualmente disponível fornece as ferramentas necessárias para medir e monitorar digitalmente a 

implementação da segurança dos produtos alimentícios durante a atividade diária, com o objetivo de alcançar o sucesso. 

Seguem alguns pontos essenciais que devem ser considerados:

Os 5 elementos chave da segurança mensurável dos produtos 
alimentícios 

1. Compromisso dos dirigentes e comunicação:

É preciso entender que a introdução de um sistema de 

gestão da qualidade de base tecnológica é um projeto 

muito importante, que não pode ser realizado do “dia para 

noite” e, portanto, requer um compromisso por parte dos 

dirigentes em todos os níveis da empresa. Comunicação 

clara e eficiente sobre quem, o quê, quando e porque deve 

ser planejado.

2. Funções e competências:

A implementação de um sistema digital de gestão da 

qualidade resulta em algumas alterações nas funções e 

competências. Durante o processo podem surgir novas 

funções e oportunidades. Se você dedicar tempo para 

entender como os colaboradores atuais realmente realizam 

suas tarefas, você será capaz de entender melhor como o 

sistema de gestão influencia as diferentes funções na sua 

empresa.

5. Encontrar um parceiro no 

lugar de um prestador de 

serviços:

Ao contrário de um prestador de 

serviços, um verdadeiro parceiro se 

compromete em apoiá-lo durante 

o processo de digitalização e 

terá um papel fundamental para 

garantir seu sucesso. Além disso, 

a parceria certa lhe oferece a 

oportunidade de trabalhar em 

conjunto em oportunidades de 

desenvolvimento.

3. Reconhecimento e 

responsabilidade:

Os sistemas digitais de gestão 

da qualidade proporcionam uma 

transparência dos processos 

operacionais que não pode 

ser alcançada com programas 

tradicionais em suporte de 

papel. As informações que 

outrora somente estavam 

disponíveis através de visitas in 

loco, auditorias de segunda ou 

terceira parte ou inspeções de 

autoridades de supervisão estão 

agora disponíveis em tempo 

real. Essa é, simultaneamente, 

a oportunidade perfeita para 

celebrar colaboradores eficientes, 

estruturar treinamentos de forma 

mais objetiva e introduzir medidas 

progressivas e disciplinadas. 

4. Empenhamento para um melhoramento 

contínuo:

Como já foi referido, um sistema digital de 

gestão da qualidade proporciona às pessoas 

responsáveis uma visão e informações práticas, 

para que as alterações no programa de segurança 

dos produtos alimentícios possam ser feitas de 

forma mais rápida. As alterações podem decididas 

a nível central e depois comunicadas a toda a 

empresa com apenas alguns cliques.

1. Compromisso 
dos dirigentes e 

comunicação

2. Funções e 
competências

5. Encontrar 
um parceiro 

no lugar de um 
prestador de 

serviços

4. Empenha-
mento para um 
melhoramento 

contínuo

3. Reconheci-
mento e res-
ponsabilidade
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Eric Moore tem se destacado nos últimos 20 anos como uma figura proativa 

e líder no melhoramento de programas para a segurança dos produtos 

alimentícios em várias empresas líderes no setor da gastronomia e varejo. 

Atualmente, Eric Moore é o “Director of Food Safety and Industry Relations” 

na Testo North America. Ao longo de sua carreira, Moore ganhou várias 

certificações e acreditações específicas do setor. Ele possui a certificação CP-FS desde 2005 e é um participante ativo e 

membro do comitê da Conference for Food Protection (CFP) desde o ano 2012. Eric Moore é um especialista da associação 

norte-americana Food Safety Preventative Controls Alliance com a qualificação HACCP e possui a certificação da National 

Sanitation Foundation International (NSF). Como membro em diversos grupos de trabalho da Global Food Safety Initiative 

(GFSI), na GS1, no American Frozen Food Institute (AFFI), da NSF International Joint Committee, da National Restaurant 

Association Educational Foundation, da National Environmental Health Association (NEHA) e também na Prometric, Eric 

Moore contribuiu com suas competências para o desenvolvimento de normas, diretrizes, conteúdos educativos e de 

treinamento, assim como de materiais de avaliação relativos ao tema da segurança dos produtos alimentícios. Atualmente, 

Eric Moore é vice-presidente (Vice Chairman) do Retail and Food Service Professional Development Group da International 

Association of Food Protection (IAFP), presidente da CFP Sponsoring Committee e membro da Industry Associate 

Committee da Association of Food and Drug Officials (AFDO). Na Testo North America, as responsabilidades de Eric 

Moore incluem, entre outras, a liderança organizacional e consultoria relativamente a todas as questões de segurança dos 

produtos alimentícios, monitorando todos os aspectos relacionados com a conformidade e regulamentos.

Sobre o autor: Eric Moore
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As vantagens de listas 
digitais de verificação 
de qualidade para o 
cumprimento da segurança 
dos produtos alimentícios.

Mais conhecimento técnico.
Para mais informações sobre o tema da segurança dos produtos alimentícios, consulte nosso white paper em  

www.testo.com

Soluções digitais para a 
gestão da qualidade de 
alimentos:
um retorno do investimento 
impressionante.

Desafio Food Waste:
aumentar a 
sustentabilidade e reduzir 
os custos.

First Expired — First Out:
garantir a qualidade dos 
produtos alimentícios e 
reduzir os custos com o 
processo FEFO.

http://www.testo.com
https://www.testo.com/de/anwendungen/whitepaper-checklist-registration
https://www.testo.com/de/solution/solution_food_restaurant_roi_registration
https://www.testo.com/de/solution/food_chfw_registration
https://www.testo.com/de/solution/food_fefo_registration
https://www.testo.com/en/applications/whitepaper-checklist-registration
https://www.testo.com/en/solution/solution_food_restaurant_roi_registration
https://www.testo.com/en/solution/food_fefo_registration
https://www.testo.com/en/solution/food_chfw_registration
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Sobre nós: isso é Testo.

Com sede em Lenzkirch, na Floresta Negra Alta, a Testo é 

líder mundial na área das soluções de medição portáteis e 

estacionárias. Distribuídos por 34 subsidiárias por todo o 

mundo, 3.000 colaboradores investigam, desenvolvem, 

produzem e comercializam para a empresa de alta 

tecnologia. O especialista em técnica de medição convence 

clientes do mundo inteiro com aparelhos de medição de 

alta precisão e soluções inovadoras para a gestão de dados 

de medição do futuro. Os produtos da Testo ajudam a 

economizar tempo e recursos, a proteger o ambiente e a 

saúde humana e a melhorar a qualidade de produtos e 

serviços. 

 

No setor alimentício, os aparelhos de medição e sistemas 

de monitoramento da Testo têm sido testados e 

comprovados há várias décadas, fazendo parte do 

inventário fixo de cozinhas de grande dimensão, 

supermercados e produções de produtos alimentícios. 

Um crescimento anual médio superior a 10 por cento desde 

a fundação no ano 1957 e um volume atual de negócios 

superior a um quarto de bilhão de euros mostram 

claramente que a Floresta Negra Alta e os sistemas de alta 

tecnologia se encaixem na perfeição. A receita para o 

sucesso da Testo também inclui os investimentos acima de 

média no futuro da empresa. A Testo investe, a nível 

mundial, aproximadamente um décimo do volume anual de 

negócios em pesquisa e desenvolvimento.

A Testo desenvolveu soluções específicas para a área de 

produtos alimentícios que, adaptadas aos requisitos de 

cada setor, combinam sensores precisos com softwares 

intuitivos e serviços abrangentes. 

Mais informações em www.testo.com

 Subsidiária

 Parceiro comercial
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