
Workshop Autocontrole no setor de vinhos e bebidas 

Subcomitê de Autocontrole da área de bebidas 

 

Programa de Autocontrole, uma história de mais de 50 anos.   
Por Enio Marques  

 
 Ao cumprimentá-los aproveito para trazer algumas referências sobre “autocontrole”.  

 

Aproveitem a oportunidade para nivelar os entendimentos, discutir os seus programas de 

garantia da qualidade e as formas para a demonstrar que os seus produtos são conformes aos 

Regulamentos e Normas Técnicas pertinentes. 

 
 A Ministra Teresa Cristina decidiu dar a máxima prioridade ao programa de 

autocontrole nas atividades da defesa agropecuária. Ampliar o uso dos programas de 

autocontrole, com protagonismo dos agentes econômicos, para todo o universo da defesa 

agropecuária é um fato extraordinário com impactos relevantes na economia e na garantia 

da qualidade dos produtos da agropecuária (custos, produtividade, concorrência e 

reputação). 

 
 Como é do conhecimento de todos, trata-se de um programa oficial, documentado1, do 

controle dos controles, para que os agentes econômicos possam garantir e demonstrar2
 

que seus produtos cumprem os requisitos sanitários e fitossanitários3, sob a vigilância 

do Governo.  

 

Envolve Regulamentos Técnicos, Normas Técnicas, protocolos de boas práticas, 

procedimentos operacionais padronizados, pontos críticos de controle de perigos, enfim, 

protocolos para garantir produtos 100% seguros e conformes as suas especificações. 

 
 É simplesmente um programa de prevenção de perigos relevantes para satisfazer 

requisitos sanitários e fitossanitários obrigatórios e buscar a confiança dos 

consumidores.  

 

A face estratégica desse programa é buscar a confiança dos consumidores.  

 

Os requisitos a satisfazer (Regulamentos Técnicos) são os definidos pelas várias legislações 

a que se submetem os agentes econômicos da agropecuária para que os seus produtos nos 

mercados interno e internacional.  

 

Existem duas formas de controle: 

i) abordagem corretiva (tradicional), através de fiscalização, amostragens e 

análises;  

ii) abordagem preventiva (controle do controle) com ênfase na prevenção 

de não conformidades e a satisfação dos clientes, para a obtenção de 

produtos 100 % seguros.   
 

                                                 
1 Obrigatório em muitos países, com base em normas internacionais 
2  Plano de garantia da qualidade com base em protocolos internacionais, entre eles BPF, SSOP, HACCP, 

ISSO 22.000   
3 Incluem limites de contaminantes e prevenção a agravos a saúde dos trabalhadores e 

ao meio ambiente   



Desde quando o homem domesticou animais e plantas, surgiram às preocupações com o 

controle das doenças e pragas dos animais e dos vegetais, bem como dos alimentos. Daí 

dois eternos questionamentos: i) como demonstrar que os produtos estão adequados e 

seguros? ii) quem são os responsáveis por isso?  

 

Há pouco tempo a resposta efetiva: Hazard Analysis and Critical Control Point - 
HACCP (Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle) ou em outras palavras o 

Autocontrole. 

 

No Brasil, o autocontrole:  

i) é uma obrigação de 30 anos, a luz do Código de Defesa dos 

Consumidores (lei 8078/90), de normas dos Ministérios da Agricultura 

(no final dos anos 80),  da Saúde ( em 1993) e de orientações do Codex 

Codex (desde 1986); 

ii) com fundamento na CF de 1988 (artigo 5, inciso XXXII, artigo 170, 

inciso V e, artigo 48 de suas disposições transitórias) e, ainda;  

iii) ancorado em Acordo Internacional -aprovado pelo Congresso e 

sancionado pelo Presidente da República, em 1994, quando da aprovação 

da Ata de Encerramento da Rodada Uruguai de Negociações do GATT.  

 

Autocontrole não aconteceu por acaso e não significa transferir responsabilidades do 

governo a terceiros ou afrouxar controles. Implica na demonstração permanente e 

objetiva de que as especificações oficiais e garantias são observadas.  

 

O autocontrole não é novidade para o SIF. No final dos anos 70, o SIF teve contato com 

o autocontrole. Isso ocorreu quando os estabelecimentos habilitados à exportação de 

carnes enlatadas para os Estados Unidos da América do Norte foram obrigados a 

cumprir o sistema HACCP- sigla em inglês hazard analysis critic control points.  

 

O HACCP/ autocontrole é uma abordagem sistemática, estruturada e preventiva de 

identificação de perigos biológicos, químicos e físicos e da probabilidade da sua 

ocorrência em todas as etapas da produção de alimentos, que define medidas para o seu 

controle. Tem como objetivo garantir a segurança dos alimentos. 

 

O sistema HACCP teve suas origens por volta dos anos 50/60:  

i) nos anos 50, a aplicação das teorias da Gestão Total da Qualidade - TQM 

do Dr W E Deming, em que se passa a dar ênfase aos processos e a visão 

do sistema como um todo, de forma a diminuir os custos de fabrico e 

melhorar a qualidade dos produtos; ii)  

ii) nos anos 60 surgiu o conceito de HACCP propriamente dito, 

desenvolvido, pela Pillsbury, nos laboratórios do exército americano e 

NASA, para produzir alimentos 100% seguros para os astronautas 

iii) foi apresentado publicamente em 1971, na National Conference on Food 

Protection, nos Estados Unidos, para discutir aplicação dos PCCs ( 

pontos críticos de controle) e as Boas Práticas de Fabricação na produção 

de alimentos seguros; 

iv) o  programa de treinamento da Pillsbury para o FDA em 1972, entitulado 

“Food Safety through the Hazard Analysis and Critical Control Point 

System“, marca a primeira vez em que o HACCP é utilizado 

publicamente; 



v) adotado em 1973, nas regulamentações de alimentos enlatados de baixa 

acidez, na sequência de um incidente de botulismo envolvendo a sopa 

Bon Vivant Vichyssoise. 

 

Desde 1986 que a Comissão do Codex Alimentarius recomenda às empresas 

alimentares, a aplicação de sistemas de autocontrole baseados nos princípios HACCP. 

Nota- se que HACCP / autocontrole ganhou espaço, mundialmente, como resposta às 

sucessivas crises de confiança dos consumidores nos alimentos, em especial nos anos 

80. Essas crises tornaram- se temas das agendas políticas dos países e dos organismos 

internacionais de cooperação. 

 

Os pré-requisitos e os agora sete princípios tornam-se o padrão, formando os 12 passos 

do Codex Alimentarius para a implementação da ferramenta.  

 

Em 1993 o HACCP entra oficialmente para as regulamentações: 

i) na Europa com a diretiva  Hygiene of food matters;  

ii) nos Estados Unidos, passa a ser obrigatório para diversas categorias de 

produtos, como: pescados e frutos do mar, produtos cárneos e bebidas; 

 iii)  em diversos países, inclusive o Brasil, através o Ministério da Agricultura e 

Abastecimento nos estabelecimentos de pescado e derivados, e o Ministério da Saúde 

nas indústrias em geral. 

 

Os anos 90 representaram o grande período de difusão mundial do HACCP e também 

marca o surgimento de diversas certificações de sistemas de gestão, acreditados que 

usam o HACCP como base, em países como Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 

França, Alemanha, Dinamarca e  Austrália, dentre outros. 

 

Desde janeiro de 1995 o acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e Fitossanitárias 

- SPS consolida e reforça o autocontrole como obrigação dos países signatários dos 

acordos administrados pela OMC em suas relações de comércio. 

 

A publicação da Norma ISO 22000, em setembro de 2005, muda a cara do HACCP, 

incorporando-o a um sistema de gestão inteligentemente construído com base no ciclo 

PDCA de melhoria contínua.  

 

Outra mudança de conceito importante é a possibilidade de aplicar a ferramenta em 

qualquer organização da cadeia produtiva de alimentos, e não só na indústria, como foi 

o conceito corrente por muitos anos. 

 

O HACCP passa definitivamente a fazer parte do dia-dia das organizações, que têm 

como objetivo estratégico a produção de alimentos realmente seguros para seus 

consumidores. 

 

Não resta a menor dúvida que essas iniciativas permitiram elevar o nível de proteção 

geral aos consumidores em todo o mundo, bem como ampliou a concorrência, a oferta e 

a qualidade dos produtos ao tempo em que organizou os mercados agropecuários.  

 

Em linhas gerais:  

i) medidas sanitárias e fitossanitárias com base em ciência;  



ii) aplicação das medidas sanitárias e fitossanitárias em todos os elos dos 

agentes  

iii) a clara responsabilidade de quem produz frente aos seus consumidores;  

iv) a rastreabilidade no conceito passo à frente e passo atrás;  

v) o recall para substituir produtos defeituosos; direito à informação sobre 

produtos e controles. 

 

Evidente que os países que tiveram as crises políticas da desconfiança de seus cidadãos 

foram os primeiros a adotar a nova abordagem em suas legislações. Como exemplos 

mais marcantes, em 1993, a iniciativa do presidente Clinton da segurança dos alimentos 

da fazenda ao garfo dos consumidores e, simultâneamente, o Livro Verde e o Livro 

Branco na União Europeia com esse mesmo objetivo.  

 

Entre as varias novidades do Acordo SPS destacam-se: 

i) empoderamento da OMC e organismos reguladores OIE, CIPP e Codex; 

ii) a avaliação dos riscos ( risk assessement ) para identificar os perigos 

reais e potenciais e;  

iii) o nível adequado de proteção (alop- adequate level of protection) para 

estabelecer o grau de Segurança desejada, ou seja quais os perigos que 

serão gerenciados em determinados produtos.  

 

Nesse modelo tudo começa com a avaliação dos perigos. Isso é fundamental para 

identificar e conhecer em profundidade como os perigos funcionam. A partir desse 

conhecimento são possíveis estabelecer as melhores formas para a gestão (medidas para 

impedir o contato do perigo com os suscetíveis) e para a comunicação (papel que cabe a 

todos os envolvidos com o perigo) para garantir que os perigos considerados não gerem 

danos (riscos).  

 

O conjunto envolvendo as 3 etapas (avaliação dos perigos, gerenciamento e 

comunicação dos riscos) entende-se como a Análise dos Riscos- Risk Analysis.  

 

A Análise dos Riscos e as orientações dos organismos reguladores formam a base para 

organizar o sistema de garantia da qualidade/ HACCP/ autocontrole (sistema científico, 

documentado e auditável para a demonstração do cumprimento das especificações e do 

nível adequado de proteção/ segurança dos produtos).  

 

Decorrem do acordo SPS, com empoderamento do Codex, ainda, os conceitos e 

princípios para a definição dos papéis público e privado na segurança dos alimentos na 

fazenda a mesa dos consumidores.  

 

Nesse cenário as políticas públicas são desenhadas, segundo parâmetros internacionais, 

cabendo aos governos às definições das normas para higiene, limites máximos para 

perigos reais ou potenciais relevantes, pré-requisitos para o sistema de garantia da 

qualidade, redes de suporte analíticos credenciada, e, em especial, como monitorar e 

verificar a conformidade do sistema de garantia (controle do autocontrole).  

 

Pode-se afirmar, ainda, que o autocontrole gera obrigações para o governo no controle 

dos agentes privados, também, com base em risco, segundo protocolos específicos, 

aplicado por autoridade pública autônoma (controle do autocontrole). Oportuno 

observar que a permanente demonstração pelos estabelecimentos do cumprimento das 



normas e exigências brasileiras e, na dependência de seus mercados, de terceiros países, 

constitui prática centenária. A novidade, pós HCCP e Acordo SPS, é a forma pela qual 

essa demonstração passou a ocorrer, não mais sob a exclusiva responsabilidade do 

governo.  

 

Os especialistas em alimentos recomendam usar HACCP / autocontrole/ sistema 

garantia qualidade para que a já “velha” abordagem fique mais clara, compreensível e 

menos sujeita a especulações e interesses corporativos.  

 

O Brasil convive com a transição de modelo há muito tempo!! A crise da carne fraca 

acabou sendo um gatilho da oportunidade para consolidar essa mudança.  

 

A expectativa é positiva e o aporte das tecnologias acessórias permitirá realizar o 

autocontrole/ haccp/ sistema de garantia da qualidade e o seu controle pelo governo sem 

dificuldades: a internet das coisas, plataformas digitais, inteligência artificial, métodos 

rápidos de diagnósticos, protocolos privados, responsabilidade técnica, responsabilidade 

estatutária, verificação da conformidade por terceira parte, entre outras. 

 

 



AUTOCONTROLE

Fernando A. P. Mendes
Secretário Adjunto de Defesa Agropecuária



Presença da Defesa
Agropecuária na Cadeia
Produtiva
• Insumos Agrícolas;

• Programas Sanitários;

• Alimentação Animal;

• Material Genético;

• Produtos Veterinários;

• Sanidade Animal;

• Trânsito Animal;

• Abate e processamento;

• Trânsito do POA;

• Certificação Internacional;

• Vigilância Agropecuária Internacional;

• Qualidade Vegetal;

• Vinhos e Bebidas;

• Negociação Internacional de Requisitos Sanitários;

• …



Setor produtivo sofre com a 
burocracia e com as amarras 

que tendem a sufocar o 
crescimento econômico



Seminário de Boas Práticas de 
Fabricação e Autocontrole e 



Portaria SDA N. 24, de 21 de 
fevereiro de 2019

Participantes:
• CNA;
• CNI;
• OCB;
• Departamentos Técnicos;

Convidados:
• IPA/FPA;
• IICA;



Comitê Permanente de Autocontrole



Comitê Permanente de Autocontrole

Subcomitês estabelecidos para testar e validar o novo modelo:

1. Fertilizantes e Corretivos;
2. Vinhos e Bebidas;
3. Alimentação Animal;
4. Inspeção – Suínos. 



Regulação, Controle, 
Fiscalização e Autocontrole

100%
Controle

Oficial

100% 
Controle
Privado

Regulação

Maior o autocontroleMenor o autocontrole
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Regulação, Controle, 
Fiscalização e Autocontrole
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A lógica aplica-se a cada
processo



Ex.: Ante mortem
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Ex.: Temperatura da câmara frigorífica
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Ex.: Temperatura da câmara frigorífica

100%
Controle

Oficial

100% 
Controle
Privado

Regulação

Maior o autocontroleMenor o autocontrole



VIGIAGRO

100%
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Pergunta: O que ações de autocontrole visam?
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O que ações de autocontrole visam?
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Controle

Oficial

100% 
Controle
Privado

Maior o autocontroleMenor o autocontrole

Regul
ação



Monitoramento do 
autocontrole como 

subsídio para 
inteligência de 

fiscalização

PROPOSTA



Pilares da proposta

Não será onerado com processos de fiscalização desnecessários

Será fiscalizado com base no nível de autocontrole e com base nos indícios
gerados pelo monitoramento do autocontrole

Será pesadamente fiscalizado por não ter autocontrole ou pelo
monitoramento acusar indícios de fraude

AUTOCONTROLE FORTE

AUTOCONTROLE FRACO

AUTOCONTROLE DUVIDOSO



Pilares da proposta

Não será onerado com processos de fiscalização desnecessários

Será fiscalizado com base no nível de autocontrole e com base nos indícios
gerados pelo monitoramento do autocontrole

Será pesadamente fiscalizado por não ter autocontrole ou pelo
monitoramento acusar indícios de fraude



Demanda

INTELIGÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO

Qual a solução?



GERAR DE DADOS 
DA OPERAÇÃO

Autocontrole
Inteligência

de 
Fiscalização

Os mesmos dados servem para ambos os objetivos.

ANALISAR DADOS 
DA OPERAÇÃO

Monitoramento do autocontrole



GERAR DE DADOS 
DA OPERAÇÃO

Autocontrole
Inteligência

de 
Fiscalização

Os mesmos dados servem para ambos os objetivos.

ANALISAR DADOS 
DA OPERAÇÃO

COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA OPERAÇÃO

Monitoramento do autocontrole



Ações

TECNOLÓGICATECNOLÓGICA GOVERNANÇA



Ações

TECNOLÓGICA

• Viabilizar ação de Pesquisa, desenvolvimento e inovação em conceitos
tecnológicos e ferramentas com vistas à estruturação das bases para ações
que promovam a inteligência fiscalizatória que suportará as
regulamentações de autocontrole promovidas pelo MAPA.

TECNOLÓGICA

• Viabilizar ação de Pesquisa, desenvolvimento e inovação em conceitos
tecnológicos e ferramentas com vistas à estruturação das bases para ações
que promovam a inteligência fiscalizatória que suportará as
regulamentações de autocontrole promovidas pelo MAPA.



Ações

GOVERNANÇA

• Estabelecer um modelo para esse novo  relacionamento entre fiscal e 
fiscalizado. 



Percepção pessoal sobre o 
avanço do Autocontrole 

• Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária;

• Desburocratizar o ambiente de negócios e elevar a qualidade e 
segurança dos produtos;

• Adesão voluntária com implantação gradual;

• Segmentação dos agentes econômicos por risco;

• Adesão ao Programa sem burocracia;

• Benefícios: Relação de confiança e de boa fé entre fiscalização e 
fiscalizado.  Estímulo a “autorregularização”. Benefícios 
proporcionais a nível de risco;

• Forte esforço de TI para receber e tratar os dados de  
monitoramento do autocontrole.



Próxima reunião do Comitê Permanente de 
Autocontrole:

Primeira semana de dezembro/19 (04/12/19).



Fernando A. P. Mendes
Secretário Adjunto de Defesa Agropecuária

fernando.mendes@agricultura.gov.br

(61) 3218 - 2315

mailto:fernando.mendes@agricultura.gov.br


TI no Autocontrole





API - Application Programming Interface

API
O que é



https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata/CotacaoMoe

daDia(moeda=@moeda,dataCotacao=@dataCotacao)?@moeda='EUR'&@

dataCotacao='11-19-

2019'&$top=100&$format=json&$select=cotacaoVenda,dataHoraCotacao

API
Como Funciona



https://goo.gl/maps/gS8AJhhX7W1Nrdg57

API
Como Funciona



API
Como Funciona



GET https://<url>/talpco/api/ext/lpco/consulta

API
Uso no MAPA



[ 
{ "numero": "E0000000001", 
"dataRegistro": "01/08/2017", 
"situacao": "Para análise", 
"codigoModelo": "E00079", 
"ncm": "01012100", 
…} 

]

API
Uso no MAPA



PUT 
https://<url>/talpco/api/ext/lpco/situacao/{numero}

{ "situacao": "EM_ANALISE", 
"justificativa": "LPCO sendo

analisado pelo anuente.", 
"dataInicioVigencia": null, 
"dataFinalVigencia": null, 
"numeroOrgaoOrigem": "5444-9", 
"requerInspecao": false }

API
Uso no MAPA



API
Uso no MAPA



API

Estabelecer uma forma de contato inovadora

API
Uso no MAPA



Somente uma API basta?

MAPA recebe os dados via API



MODELO DE DADOS



• eCROP

• Traceability
Natural Products

• eLAB

• eCERT

MODELO DE DADOS
UN/CEFACT



MODELO DE DADOS
UN/CEFACT
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MODELO DE DADOS
DEFININDO O FLUXO DOS DADOS
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SIPEAGRO HUB LAB COMEX CORPORATIVO ...

MODELO DE DADOS
DEFININDO O FLUXO DOS DADOS



Modelo de Dados

Base de Dados

API

Sistemas Próprios

Sistema Genérico

TI NO AUTOCONTROLE
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO



DIPOV


