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V&P – É possível afirmar 
que o trinômio higiene / 
educação / qualidade 
é decisivo no controle 
de alimentos?
JCG – Hoje, há uma necessidade 
imensa de segurança dos alimentos, 
abordando os cuidados para obten-
ção de produtos e serviços com me-
nor risco possível, sequelas e conta-
minações. O mercado de controle de 
pragas profissional precisa se aprimo-

mercados americano, asiático e eu-
ropeu são cada vez mais exigentes, 
incluindo aí as exigências em rastre-
abilidades e procedimentos de qua-
lidade. Isso é perceptível. Ouvimos 
dizer que “está vindo uma missão 
européia, os russos estão colocando 
bloqueios, a Europa identificou a 
presença de algum tipo de produto 
na carne”... São prejuízos que o Bra-
sil já teve há alguns anos processos 
de exportação de mel, de carne, de 
frango, advindas dessas barreiras, 
desses quesitos que se colocam hoje 
como itens mandatários. Ou tem ou 
não exporta. Ou atende a esses re-
quisitos e normas, ou a autorização 
para os canais de exportação ficam 
comprometidos. Não consegue fe-
char contratos internacionais.

V&P – No Brasil as exigências 
dos grandes grupos são 
similares?
JCG – No Brasil os grandes grupos 
atendem a toda uma avalanche de 
exigências que, num efeito cascata, 
acabam sob a responsabilidade das 
empresas controladoras de pragas. 
A legislação do Brasil em Seguran-
ça dos Alimentos é federal. Os mi-
nistérios da Saúde e Agricultura têm 
suas normas e requisitos. Em termos 
de uma representatividade de peso 
para exportação, quase sempre a 
agricultura tem um valor maior, 
pelas commodities ou produtos even-
tualmente elaborados a base de pro-
teínas e produtos de origem animal. 
Mas, basicamente, não há nenhum 
setor com peso econômico que não 
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não permite mais empresários desinformados

rar e se alinhar com as necessidades 
internacionais de boas práticas de 
fabricação. O GMP, o HACCP, análi-
se de perigos em pontos críticos de 
controle, são itens imprescindíveis 
para ambientes sensíveis, embalagens 
e produtos afins. Então, capacitação, 
informação, normas técnicas são 
imprescindíveis. Os grupos interna-
cionais europeus se organizam para 
desenvolver exigências cada vez mais 
presentes. Dentro desses parâmetros 
e requisitos estão, sem dúvida, os pro-
cedimentos operacionais de controle 
integrado de pragas. 

V&P – As questões 
internacionais envolvem, 
por exemplo, barreiras 
sanitárias?
 JCG – A terminologia “barreiras sa-
nitárias” é muito utilizada em pro-
dutos de origem animal, principal-
mente nos aspectos de carne e leite. 
O Brasil é hoje o segundo maior 
exportador de proteína animal. Os 
requisitos e os pré-requisitos dos 
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tenha que atender a essas exigências. 
Talvez em uma agricultura familiar, 
produção manufaturada, regional, 
esse peso seja menor e as exigências 
venham de órgãos municipais, não 
alinhadas a esses requisitos. Mas, em 
todos aqueles grupos que economi-
camente têm interesse no controle 
de qualidade, em um sistema que ca-
nalize seu produto para o mercado, 
essas exigências se fazem cada vez 
mais presentes.

V&P – Quais os maiores 
e principais riscos?
JCG – Particularmente na área de 
produção, armazenagem e manipula-
ção de alimentos os riscos são exata-
mente aqueles que identificam opor-
tunidades da presença de contamina-
ções. Os dejetos, os rastros, indícios 
da presença de vetores, através de uri-
na, de pelos, de fezes, de penas, que 
possam estar adulterando, alterando 
o alimento e podendo gerar alguma 
contaminação. Na parte de micro-
biologia, da mesma forma, roedores, 
moscas, entre outras pragas, acabam 
carreando microorganismos patogê-
nicos, como as famosas salmonelas, 
os estreptococos, as bactérias ligadas 
a coliformes fecais que podem levar 
esse produto, esse alimento à dete-
rioração, doença ou sequela ao con-
sumidor. Sem falar do aspecto visual. 
Quando se identifica resíduo ou parte 
de uma praga exposta há um aspecto 
de asco, de repulsa, que compromete 
definitivamente a imagem da empre-
sa frente ao consumidor.

V&P – Quais as ferramentas 
que disseminam essas 
normas e informações 
para os profissionais? 
JCG – Particularmente as ferramentas 
no Haccp – Hazard Analysis Critical 
Control Point (Análise de perigos 
em pontos críticos de controle) e nas 
boas práticas de manufatura, uma das 
primeiras ferramentas difundidas no 
mundo. Trata das necessidades de 
limpeza e organização, evitando exa-
tamente os pontos que podem estar 

ocasionando a proliferação de pragas. 
Ferramentas um pouco mais evoluídas 
falam de acabamento, de engenharia, 
de calafetação, de evitar a entrada do 
roedor ou da praga, de impedir que 
o vetor chegue ao ambiente. São in-
tervenções estruturais alinhadas com 
intervenções comportamentais.

V&P – São normas 
governamentais?
JCG – Sim. Normas de boas práticas 
de fabricação, normas sanitárias. A 
Haccp é uma ferramenta mundial. 
Orienta uma série de quesitos, de 
cuidados, de prevenção, de rastrea-
bilidade, de análise, de higiene pes-
soal, onde o controle de pragas tem 
um peso extraordinário. Não existe 
Haccp sem controle integrado de 
pragas bem feito. Nossa experiência 
demonstra que os maiores riscos, 
problemas e falhas em industrializa-
ção de produtos e processos beiram 
situações não atendidas de controle 
integrado de pragas, ou mal feito, ou, 
eventualmente, com evidente falta de 
informação. Quando, por exemplo, 
se contrata profissionais ou empresas 
que não têm capacitação e fogem da 
legislação, ou ainda situações graves 
com uso de produtos proibidos, que 
algumas vezes chegam a ocasionar 
óbitos. Os empresários não podem 
estar desinformados. Têm que buscar 
essa capacitação e aprimoramento, 
seja nas faculdades, seja nas associa-
ções. Buscar orientação técnica na 
prestação de serviços e em relação a 
essas ferramentas, com especialistas, 
professores que possam estar ajudan-
do nessa intermediação. 

V&P – A legislação brasileira 
atende as necessidades 
do mercado? 
JCG – A legislação brasileira se mol-
da aos requisitos, aos pré-requisitos 
americanos e europeus. Nos últimos 
anos melhorou essa atualização. O 
conhecimento técnico acadêmico 
nas universidades, nas associações, 
com os profissionais e especialistas, 
ela é extremamente dinâmica. A in-

terface técnico-científica-econômica 
se dá de uma forma muito presente. 
Em alguns modelos, o acompanha-
mento, a fiscalização ainda não está 
tão a contento. Isso reflete exata-
mente as oportunidades que as as-
sociações de classe técnica têm do 
controle de pragas, em estar levan-
do informações, fazendo parcerias e 
muitas das vezes aprendizados para 
os órgãos fiscalizadores em si. Exis-
tem exigências de fiscais europeus, 
de sistema de exportação, e dos 
próprios clientes. É um aprendiza-
do constante. A situação no Brasil é 
boa, mas pode ser bem melhor.

V&P – Podemos afirmar 
o mesmo do ponto de vista 
da fiscalização?
JCG – A legislação é atual e cumpre 
o seu papel. Atualização técnica para 
quem procura, para quem busca as 
associações em si, os requisitos, o ca-
dastramento, é muita bem feita. Mas 
existe sim um hiato, um vazio muito 
grande no serviço de fiscalização; da 
pessoa ou do profissional do serviço 
público que vai inspecionar. O que 
podemos testemunhar é o ambiente 
da indústria, ambiente profissional, 
na área da engenharia, na parte das 
relações de consumo, daquilo que 
nós chamamos de auditoria de se-
gunda parte. O cliente e o fornece-
dor na grande empresa, onde você 
tem o interlocutor técnico, respon-
sável da empresa, a situação é mui-
to melhor. Existe um conhecimento, 
existe uma ciência, existe um respei-
to, uma responsabilidade, uma ética. 
No comércio, no varejo, naquilo que 
é mais no dia a dia, exatamente por 
falta de requisitos mais sérios, situ-
ações contratuais mais presentes em 
si, há uma contínua ocorrência de 
falhas. Ainda mais neste momen-
to de um Brasil crescente. Quanto 
maior consumo, quanto mais produ-
to, maior a probabilidade de falha. 
Estatisticamente a prevalência é de 
maior riso de falhas e de doenças. 
Por isso a importância da responsa-
bilidade e do trabalho de todos.


