
Pronto para
auditar a sua
cultura de
segurança de
alimentos?

Um novo módulo oferece 
excelente supervisão e 
benchmarking setorial. 
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Para que uma empresa alcance verdadeiramente os 
mais altos níveis de segurança dos alimentos, todos os 
envolvidos no processo de produção precisam estar 
totalmente engajados com os requisitos esperados 
deles. Isso, por si só, estabelece e impulsiona a cultura 
de segurança de alimentos de uma organização. Mas 
como a cultura de segurança de alimentos pode ser 
medida e gerenciada? O módulo pode ser aproveitado 
independentemente da norma de segurança de 
alimentos usada pela organização, mesmo que a norma 
seguida não seja a BRC.    
 
Cheryl Stevens, Gerente de Clientes Estratégicos, 
Segurança de Alimentos – BRC no Lloyd’s Register, 
fala sobre o papel da cultura na geração do 
comprometimento com a segurança de alimentos
sustentada pelo Módulo de Cultura de Segurança 
de Alimentos do BRC. 
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Realmente acredito 
que esse módulo é 
um divisor de águas 
para o setor e não 
tenho dúvida de que 
as empresas que 
optarem por examinar 
e aprimorar suas 
práticas culturais em 
torno da segurança 
de alimentos colherão 
benefícios reais 
financeiros e para 
sua reputação em 
longo prazo, ao 
mesmo tempo em que 
reduzirão os riscos 
para os clientes

A avaliação reúne as disciplinas de 
psicologia, cultural organizacional e 
segurança de alimentos.

Há também a oportunidade de fazer 
upgrade para um produto premium 
que fornece acesso a uma plataforma 
que contém todos os resultados da 
avaliação em um formato de dados 
permitindo que à empresa divida os 
resultados em um nível granular. Já 
vi essa ferramenta ser usada de 
forma eficiente para gerar 
aprimoramento duradouro e 
alterações genuínas na forma de 
trabalho de algumas empresas.

Conforme detalhado no site do BRC, 
a Taylor Shannon International 
(TSI) é líder do setor nos campos 
de segurança de alimentos, gestão, 
educação e cultura organizacional. 
Seus especialistas técnicos 
desenvolveram uma avaliação de 
cultura de segurança de alimentos 
que converte o que é frequentemente 
um conceito amplo ou nebuloso em 
pontuação e análise mensuráveis 
que, se repetidas anualmente, 
fornecerão uma referência à 
qual comparar o sucesso dos 
investimentos e alterações 
contínuos.  

Isso se baseia em mais de 15 anos
de pesquisas e, verdadeiramente, 
é uma das ferramentas mais 
poderosas que já vi para auxiliar e 
gerar aprimoramentos nos negócios. 

Qual é o papel da 
liderança na geração da 
cultura de segurança de 
alimentos? 

A cultura de uma organização deve 
ser vivida e respirada por todos os 
funcionários. Na minha experiência, 
os melhores resultados são obtidos 
quando gerados de cima para baixo. 

O modelo de Excelência de 
Cultura mede uma ampla gama de 
critérios, incluindo comunicação, 
coordenação, valores, estratégia, uso 
de métricas, empoderamento, 

Por que a cultura é 
importante?

A cultura de uma organização 
tem um enorme impacto em seu 
desempenho. Precisamos apenas 
observar alguns dos incidentes 
de destaque nos últimos anos em 
vários setores para ver que a cultura 
do local de trabalho é um fator que 
contribui muito para uma prática 
ruim. 

O comportamento humano afeta 
todos os aspectos de uma empresa e, 
no setor alimentício, isso pode afetar 
a segurança e a qualidade do 
produto. Por sua vez, isso pode levar 
a riscos verdadeiramente reais para 
clientes, equipe e reputação da 
marca.  

A cultura de uma organização é 
estabelecida, mantida, ensinada, 
aprendida e reforçada pelas pessoas 
que lá trabalham e permeia todas as 
atividades; quando isso é bem feito, 
impulsiona muito a eficiência, a 
positividade e o sucesso.  

Esses fatores internos ajudam a gerar 
engajamento de partes interessadas 
externas em termos de reputação da 
marca e confiança do cliente e 
podem, por fim, se confirmar como 
um enorme diferencial no mercado. 

O que é o Módulo de 
Cultura de Segurança de 
Alimentos do BRC?   

O Módulo de Cultura de Segurança 
de Alimentos do BRC é uma avaliação 
on-line de fácil utilização que é 
preenchida pelos funcionários de 
forma anônima para fornecer uma 
visão real à equipe de liderança 
sobre as opiniões, atitudes e 
comportamentos de sua equipe. 

Ele fornece visibilidade daquilo que 
está acontecendo fora do processo 
de auditoria e fornece uma visão mais 
profunda dos pontos fortes e dos 
pontos fracos de seus recursos de 
segurança de alimentos. 

investimento e consciência de risco, 
apenas para indicar alguns. O fio 
condutor para tudo isso é a influência 
da liderança, sendo assim, seu papel 
é crítico não apenas para que os 
negócios ocorram sem percalços, mas 
para seus níveis de segurança de 
alimentos.
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• Proatividade: a área final da 
pesquisa é a abordagem que a 
organização tem para mitigar os 
riscos de segurança de alimentos e 
quais controles estão em vigor para 
identificar e controlar esses riscos.

Após a conclusão da pesquisa, um 
relatório será gerado detalhando 25 
pontuações principais, baseadas em 
referências do setor e de categorias 
de produtos, assim como detalhes de 
pontos fortes e fracos específicos. 

Armadas com esses dados, as 
organizações podem executar 
as ações apropriadas para gerar 
aprimoramento e engajamento 
cultural. 

Como você acha que 
sistemas baseados em 
comportamento para 
medição de segurança de 
alimentos complementam 
as verificações normais 
de sistemas e processos 
baseadas em riscos que o 
LR realiza durante uma 
auditoria normal?   

Cultura é um conceito com várias 
camadas; Edgar Schein, teórico de 
cultura organizacional e um dos 
principais especialistas acadêmicos 
do setor, caracterizou cultura como 
tendo três camadas:  

• Artefatos de superfície, que estão 
visíveis:  no contexto de uma 
empresa de alimentos, isso poderia 
ser a limpeza aparente, uniformes, 
registros do sistema de gestão, 
pôsteres na parede.

• Valores falados: esses são mais 
difíceis de ver, pois para avaliá-los 
leva tempo e envolvimento mais 
próximo, como participação em 
reuniões e avaliações, mas podem 
ser definidos.

Como o Módulo de 
Cultura de Segurança 
de Alimentos do BRC 
funciona? 

É um processo simples pelo qual 
várias perguntas são respondidas 
pelos funcionários em todos os níveis 
da equipe. Isso inclui gerentes 
seniores, supervisores e pessoal da 
operação. 

A pesquisa foca em quatro áreas 
principais:

• Pessoas: a pesquisa faz várias 
perguntas para identificar as 
tendências subjacentes em relação 
a como a equipe é incentivada, se 
é empoderada e recompensada 
em relação a comportamento 
positivo de segurança de 
alimentos, assim como o 
treinamento e o desenvolvimento 
que a organização disponibiliza 
para seus associados.

•  Processo: uma boa abordagem à 
segurança de alimentos depende 
de ter os processos organizacionais 
certos em vigor. Essa seção da 
pesquisa aborda áreas 
importantes, como padronização 

 e calibragem de métodos de 
trabalho consistentes, nível de 
cooperação dentro da organização 
quando se inclui diferentes 
departamentos, nível de 
gerenciamento e supervisão dos 
associados em relação à segurança 
de alimentos (o que destaca a 
necessidade de liderança) e 
atitude geral dos funcionários em 
relação aos processos 
estabelecidos.

•  Propósito: essa seção da pesquisa 
realmente destaca a cultura de 
uma organização e buscará 
determinar o engajamento dos 
funcionários com os valores 
estabelecidos e a visão de 
segurança de alimentos da 
organização.

• Valores subjacentes: esses são os 
mais profundos e, por sua vez, mais 
difíceis de visualizar e avaliar, pois 
são expressos de forma mais sutil e 
podem contradizer os artefatos e 
os valores falados. Um exemplo 
seria um gerente informar à sua 
equipe que a segurança de 
alimentos é uma prioridade, mas 
depois atribuir outras obrigações 
que inviabilizam o tempo 
necessário para atender as 
necessidades de segurança de 
alimentos.

Considerando essas camadas, 
uma avaliação de cultura tem sido um 
desafio a alcançar usando métodos 
tradicionais de auditoria. Portanto, a 
avaliação de cultura da TSI é um 
método de ponta que irá 
complementar e arredondar qualquer 
avaliação que já esteja sendo 
fornecida.  

É importante observar que a 
avaliação de cultura não é uma 
verificação técnica; em vez disso, 
avalia a interação humana com o 
sistema; de forma simplificada, a 
avaliação de cultura adiciona um 
novo tipo de métrica que estava 
anteriormente indisponível, 
fornecendo um nível de visibilidade 
que não estava anteriormente 
disponível.

Como esse módulo 
beneficia os clientes?   

Os benefícios do Módulo de Cultura 
de Segurança de Alimentos do BRC 
são extensivos, com os principais 
sendo aqueles que fornecem uma 
visão profunda de como os 
associados de uma organização 
veem e se comportam em relação 
à segurança de alimentos.

Ele também complementa a avaliação 
existente de certificação de Segurança 
de Alimentos do BRC, fornecendo 
assim um nível mais profundo de 
entendimento sobre como a 
segurança de alimentos está sendo 
abordada em uma organização. 
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O importante é que isso pode 
permitir a definição de pontos fortes 
e fracos mensuráveis da equipe na 
empresa e aplicar ações corretivas, 
se necessário. Isso poderá então 
ajudar as organizações a avaliar o 
retorno do investimento do 
orçamento e do esforço em relação 
ao impacto de treinamento, sistemas 
e iniciativas.

Outros benefícios incluem:

• A capacidade de comparar seu 
desempenho em relação à 
concorrência por meio de 
referências anônimas de todo o 
setor e referências específicas de 
categorias de produtos. 

•  Melhor reputação da marca e mais 
confiança do consumidor devido 
ao compartilhamento de seus 
resultados externamente.

•  Destacar os elos frágeis em uma 
cadeia de suprimentos ou 
internamente na organização.

•  A opção de acessar uma 
comunidade de usuários e 
especialistas para aprender com 
sua experiência e compartilhar 
melhores práticas.

•  Menor ônus de auditoria (e, 
portanto, custo), incluindo 
exigências que historicamente 
precisavam de uma auditoria 
separada (por exemplo, auditorias 
de segunda parte). 

•  Atender necessidades específicas 
geográficas ou do cliente, 
principalmente quando o 
proprietário ou especificador de 
uma marca requer exigências 
adicionais para complementar 

 a Norma.

Por que as organizações 
devem escolher o LR 
para seus serviços de 
avaliação de segurança 
de alimentos?     

No LR, atendemos mais de 33.000 
clientes em todo o setor de alimentos 
e bebidas e somos um dos únicos 
reais fornecedores da fazenda à mesa 
no mercado. Nos últimos 30 anos, 
estruturamos nossas ofertas para 
atender as constantes mudanças do 
mercado e as necessidades de nossos 
clientes.  

Para nós, queremos fornecer ao 
cliente o serviço específico que ele 
precisa, em vez de oferecer o que 
podemos achar que ele requer. 
Realizamos isso ouvindo os 
problemas de nossos clientes e 
sugerindo abordagens que tratarão 
das questões que eles enfrentam 
enquanto protegem sua empresa. 

Em termos do BRC, temos orgulho 
de ser um dos principais fornecedores 
de suas normas globalmente e 
preparamos nossos recursos para 
atender a demanda crescente de 
certificação. Ao considerar qualquer 
uma das normas BRC, saiba que ao 
escolher o LR, você estará 
trabalhando com um fornecedor que 
não apenas entende o setor e é 
comprometido com as normas, mas 
também tem os recursos e o 
conhecimento técnico para entregar 
um serviço robusto de alta qualidade 
que trará benefícios reais.

Para o BRC especificamente, o LR é 
um organismo de certificação líder 
para o BRC, e nossa equipe de 
especialistas compreende as normas 
BRC e o módulo de Cultura de 
Segurança de Alimentos 
completamente.
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Cheryl Stevens 
Gerente de Clientes Estratégicos, Segurança de Alimentos – BRC
Lloyd’s Register 

S OB RE A  AUTORA

Com mais de dez anos de experiência no setor de alimentos e bebidas, Cheryl 
Stevens trabalhou como gerente de conta sênior para algumas das maiores 
marcas globais de varejo, restaurante e lazer. 

Apaixonada por gerar valor e fornecer um serviço eficaz simplificado, Cheryl 
tem como foco assegurar que ofereceremos a melhor experiência do BRC aos 
clientes que optarem por trabalhar conosco. 

Trabalhando com uma equipe extensiva de especialistas dedicados do setor, 
a liderança da Cheryl tem sido instrumental para sedimentar a posição do LR 
como um dos únicos verdadeiros fornecedores de segurança de alimentos 
com cobertura e conhecimento de toda a cadeia de suprimentos. 

Independentemente do que sua empresa produz, se você escolher o LR como 
seu parceiro do BRC, poderá ter certeza de que estará lidando com uma equipe 
pragmática de especialistas que entendem seu setor e respeitam as pressões 
para atender as exigências de certificação. 
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O que fazemos

Ajudamos as empresas a evoluir,
conectando-as com o pensamento de
amanhã, hoje.

Combinando profunda especialização
técnica e de domínio, conhecimento 
do setor e uma empatia baseada em 
mais de 250 anos de experiência, 
estamos aqui para garantir um futuro 
melhor para os nossos clientes, seus 
consumidores e o mundo. 

O que nos torna únicos

Profundo conhecimento técnico
e do setor

Não somos especialistas apenas em
entender o potencial de ideias 
inovadoras, mas em aplicar isso de 
forma pragmática com o objetivo de 
garantir o impacto hoje e no longo 
prazo.

Também participamos de vários 
comitês que ajudam a desenvolver 
normas e esquemas específicos 
do setor como associados da 
Independent International
Organisation for Certification (IIOC).

Dedicação à avaliação

Exploramos cada problema com 
exatidão e precisão analítica. Não 
poupamos esforços e não deixamos 
perguntas sem respostas para 
chegarmos a conclusões precisas.

Independência

Nosso compromisso é fazer as coisas 
da maneira certa para atingir os 
mais altos padrões e os melhores 
resultados para todos, gerando em 
nossos clientes a confiança em todas 
as nossas decisões sempre.

Compreensão e empatia

Dedicamos tempo para entender as
necessidades e circunstâncias únicas 
de nossos clientes e seus negócios, 
para agir com discernimento, 
sensibilidade e cuidado.

O que oferecemos

Avaliação

Somos especializados em 
conformidade de sistemas de gestão, 
incluindo Gap Analysis, auditoria e 
certificação; e todos esses processos 
contam com o suporte de uma 
consultoria especializada desenvolvida 
para atender às necessidades do seu 
setor.

Treinamento

Oferecemos cursos práticos de
treinamento para clientes em todo o
mundo em diversos idiomas, 
realizados por instrutores treinados e
qualificados. Muitos dos nossos cursos
são aprovados por importantes 
entidades profissionais e baseiam-se 
em nossa experiência em auditoria 
de sistemas de gestão. Oferecemos 
treinamentos abertos e in company, 
inclusive soluções de treinamento 
personalizadas.

Avaliação personalizada

O desafio da globalização, das 
mudanças dos requisitos do cliente, 
da legislação e da tecnologia significa 
que, em todo mundo, as organizações 
estão, cada vez mais, voltando-
se para programas de auditoria 
personalizados, com base em
critérios específicos do cliente, para 
ajudá-los a atingir as suas metas 
organizacionais.

As nossas soluções personalizadas 
têm como foco a geração de valor 
para o cliente, oferecendo uma 
variedade de ferramentas e técnicas 
para identificar a solução certa para o 
seu negócio. Após avaliarmos as suas
necessidades, poderemos, então,
identificar os melhores métodos para
capacitá-lo com o conhecimento
adequado e implementar 
as iniciativas de melhoria 
recomendadas.

Uma ampla variedade de serviços
de avaliação

Não deixe sua jornada de certificação
parar por aqui; no Lloyd’s Register,
oferecemos serviços de certificação,
validação e verificação para as
principais normas e esquemas
mundiais, incluindo aquelas relativas
à qualidade, saúde e segurança, meio
ambiente, sustentabilidade, gestão
de energia, continuidade de 
negócios, cibersegurança e muito 
mais.

Sobre nós
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Sobre o Lloyd’s Register: 

Começamos em 1760 como uma sociedade de 
classificação marítima. Hoje, somos um dos principais 
provedores de serviços profissionais para engenharia 
e tecnologia do mundo – aprimorando a segurança 
e aumentando o desempenho de infraestruturas 
críticas para nossos clientes em mais de 75 países. 
Nossos lucros financiam a Lloyd’s Register Foundation, 
uma entidade sem fins lucrativos que fornece apoio 
a pesquisas relacionadas a ciências e engenharia, 
educação e engajamento público em torno de tudo o 
que fazemos. Tudo isso nos ajuda a cumprir o propósito 
que nos motiva todos os dias: trabalhar juntos por um 
mundo mais seguro.

Em um mundo cada vez mais complexo – 
sobrecarregado por dados e opiniões – sabemos que a 
tecnologia sozinha não é suficiente para o sucesso dos 
nossos clientes. Eles precisam de uma mão experiente. 
Um parceiro para ouvir, filtrar o ruído e se concentrar no 
que realmente importa para eles e seus clientes. Nossos 
engenheiros e especialistas técnicos são dedicados à 
garantia. Isso significa comprometimento com a adoção 
de novas tecnologias e um desejo profundo de melhorar 
o desempenho cada vez mais. Por isso, consideramos 
as necessidades de nossos clientes com diligência e 
empatia, e usamos todo nosso conhecimento e nossos 
mais de 250 anos de experiência para fornecer as 
soluções certas para todos.

Afinal, há coisas que a tecnologia não 
pode substituir.

Tomamos cuidado para garantir que todas as informações prestadas são verdadeiras 
e atualizadas. No entanto, o Lloyd’s Register não se responsabiliza por imprecisões ou 
alterações nas informações. 

Lloyd’s Register é um nome comercial de Lloyd’s Register Group Limited e suas subsidiárias. 
Para mais detalhes, acesse www.lr.or/entities 
© Lloyd’s Register Quality Assurance Ltda. 2018. Um membro do grupo Lloyd’s Register.
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