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O Food Defense (Defesa Alimentar) é um 

programa que visa à proteção dos alimentos, 

atravéz da identificação de pontos vulneráveis e 

possíveis adulterações intencionais, a fim de 

determinar medidas preventivas para o controle 

destas possibilidades. 

Devido à globalização, maiores exigências dos 

fornecedores e consumidores, a adoção de 

sistemas mais consistentes e eficazes para o 

controle da segurança e qualidade alimentar é de 

extrema importância.  

Neste programa, além da identificação dos 

perigos que possam ocorrer de forma não 

intencional, deve-se considerar também os 

perigos que possam ocorrer intencionalmente e 

até ser capaz de afetar a integridade dos produtos 

fornecidos pela organização, saúde pública, 

economia e outros. 

 

Por isso, deve- se:  

 

Controlar o acesso à empresa: Iluminação 

adequada, sistema de câmeras, com muro em sua 

totalidade, portão automático controlado por 

porteiros.  

 

Controlar o acesso às áreas internas: Controle 

do horário de trabalho de funcionários e acesso a 

determinadas áreas definidos;  

 

Controlar o transporte: Motoristas com 

credencias apropriados, entregas e expedições 

programadas; Mercadorias devidamente 

protegidas, livre de contaminações.  

Controlar os fornecedores: Conhecer a matéria-

prima; exigir do fornecedor um controle alcançável 

a sua realidade, consciente da importância de 

avaliar os riscos e minimizá-los. 

 

Controlar o fornecimento e armazenamento de 

água: Monitorar e analisar a potabilidade da água 

regularmente; manter os reservatórios de água 

fechados e trancados.  

 

 

 

 

 

 

Ferramentas para auxiliar de forma preventiva na 

defensa alimentar estão crescendo de forma 

exponencial e hoje se identifica como um 

programa crucial para proteção dos produtos e 

serviços oferecidos pela instituição, sendo um 

diferencial para empresas que buscam a 

competitividade.  
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VOCÊ JÁ OUVIR FALAR 

SOBRE FOOD 

DEFENSE? 

 

IMPORTANTE: 

 No caso da detecção de 

qualquer irregularidade, a área 

problema deverá ser cercada e 

isolada.  
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