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FREITAS, T. N. ISO 22.000/2005 em Departamentos de Alimentos e Bebidas: 

Um estudo de caso em um hotel em Dublin, Irlanda. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Curso de Bacharelado em Hotelaria. 47 p. 

RESUMO 

 

A padronização dos serviços na Hotelaria é importante tanto para as 

organizações desse segmento quanto para os clientes. Nesse sentido, as 

normas ISO podem promover melhorias nos processos internos de uma 

organização. Este trabalho teve como objetivo verificar, através de um estudo de 

caso, se as recomendações da norma ISO 22.000/2005 são aplicadas ao 

Departamento de Alimentos e Bebidas de um hotel cinco estrelas localizado em 

Dublin, Irlanda. Para isso, foi aplicado um checklist como instrumento de 

pesquisa para verificar as atuais condições do Departamento supracitado e 

analisar se os procedimentos executados são compatíveis com os critérios da 

norma ISO 22.000/2005. Com os dados obtidos em campo, foi elaborado um 

plano de ação 5W1H para propor soluções para as não conformidades 

encontradas. Dentre os 97 itens do checklist, 82 encontravam-se em 

conformidade, um item não se aplicava e 14 itens foram classificados como “não 

conforme”. As principais não conformidades encontradas foram referentes ao 

abastecimento de água, controle de potabilidade e nível de cloro da água, 

padronização das rotinas de limpeza estabelecida por documentação específica, 

além da falta de manutenção preventiva de equipamentos. Foi possível concluir 

que apesar do alto índice de adequação do empreendimento pesquisado com a 

norma ISO 22.000/2005, é relevante desenvolver estratégias para que o 

Departamento em questão possa adequar-se totalmente a norma supracitada. A 

implementação das ações propostas é importante para garantir a qualidade 

sanitária da Unidade Produtora de Refeição e eficiência dos processos, a fim de 

evitar riscos de contaminação por agentes físicos, químicos e biológicos. 

 

Palavras-chave: gestão da qualidade, qualidade sanitária, segurança do 

alimento, 5W1H, checklist, treinamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos dias atuais a hotelaria vem se posicionando como uma das principais 

atividades econômicas do mundo, prestando enorme variedade de serviços e 

oferecendo mais do que acomodações e pernoites. Castelli (2016) afirmou que as 

empresas hoteleiras fornecem vasta gama de serviços e entre eles podem ser 

destacar os de alimentação.  

Segundo Fonseca (2014) a partir de 1999 houve grande intercâmbio de 

profissionais o que favoreceu o crescimento e desenvolvimento da área, aonde 

apareceram conceituação e definições sobre o Departamento de Alimentos e Bebidas. 

Nesse sentido é necessário destacar que a qualidade é absolutamente fundamental 

nos serviços hoteleiros atuais, tendo se transformado em objeto de desejo das 

organizações, pois ao melhorar seus processos, aumentam substancialmente a 

percepção dos clientes sobre os serviços das empresas. Para Teixeira (2002) a 

qualidade é o mais importante ponto da estratégia de uma empresa para a conquista 

de um cliente. Ainda segundo Teixeira (2002) o conceito de qualidade abrange vários 

fatores como colaboradores, insumos, e a percepção do cliente.  

Dentro desse contexto a padronização dos serviços é fundamental tanto para 

as organizações quanto para o cliente que efetivamente adquire os serviços e 

produtos. As normas ISO, estas emitidas pela International Organization for 

Standardization podem auxiliar de maneira fundamental a melhorar os processos 

internos de uma organização. 

Segundo o site oficial da ISO, os “Padrões são a sabedoria destilada de 

pessoas com experiência no assunto e que conhecem as necessidades das 

organizações que representam pessoas como fabricantes, vendedores, compradores, 

clientes, associações comerciais, usuários ou reguladores". (ISO, 2020). A ISO é uma 

das maiores organizações não governamentais do mundo para padronização dos 

processos. Cabe ressaltar que essa organização é mundialmente conhecida e 

respeitado, mesmo que a adesão às suas normas não seja obrigatória. Por outro lado, 

adotar as normas ISO uma organização em vários sentidos. 
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Uma das normas da “família ISO” é a ISO 22.000/2005, que especifica os 

requisitos para um sistema de gestão da segurança de alimentos, com o objetivo de 

assegurar que estes produtos estejam seguros até o momento do consumo humano. 

A mesma se aplica para segmentos de food service e é uma oportunidade para uma 

padronização internacional na área das normas de segurança de alimentos. Esta 

norma foi desenvolvida por profissionais da indústria de alimentos junto com 

especialistas das organizações internacionais, como a Codex Alimentarius Comission 

(Fórum internacional de normalização de alimentos estabelecido pela ONU por meio 

da FAO e da OMS), Global Food Safety Initiative (GFSI) e Confederation of Food and 

Drink Industries of the European Union (CIAA) (ISO, 2005). 

A ISO 22.000/2005 especifica requerimentos para habilitar uma organização a: 

planejar, implementar, operar, manter e se atualizar sobre o sistema de gestão de 

segurança de alimentos; demonstrar conformidade com os requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis de segurança alimentar; avaliar os requisitos do cliente e 

demonstrar conformidade a fim de aumentar a satisfação do cliente; comunicar 

eficazmente as questões de segurança alimentar aos seus fornecedores, clientes e 

partes interessadas relevantes na cadeia alimentar; garantir que a organização esteja 

em conformidade com a política de segurança alimentar; demonstrar essa 

conformidade com as partes interessadas relevantes, e buscar a certificação ou o 

registro de seu sistema de gerenciamento de segurança de alimentos por uma 

organização externa ou fazer uma autoavaliação ou declaração de conformidade com 

a ISO 22.000/2005. (ISO, 2005) 

Dentro desse contexto, é possível verificar que a utilização de normas para o 

serviço hoteleiro pode ser um procedimento benéfico para as empresas, pois mesmo 

sendo difícil de se configurar qualidade em serviços é possível mensurar as suas 

principais características em termos de reflexos positivos nos resultados da 

organização. 

A motivação para este trabalho surgiu após a percepção de que muitos 

estabelecimentos ainda cometem falhas durante o processo do alimento, 

comprometendo assim, a sua segurança e a segurança do consumidor final. Desse 

modo, foi escolhido um hotel situado em Dublin, na Irlanda para a realização de um 
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estudo de caso visando verificar as atuais condições do Departamento de Alimentos 

e Bebidas do meio de hospedagem supracitado, e analisar os procedimentos 

empregados para a produção de refeições considerando os critérios na norma ISO 

22.000/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Verificar se as recomendações da norma ISO 22.000/2005 são aplicadas ao 

Departamento de Alimentos e Bebidas de um hotel localizado em Dublin, Irlanda. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Verificar as atuais condições do Departamento de Alimentos e Bebidas (A&B);  

 Analisar se os procedimentos executados pelo Departamento supracitado são 

compatíveis com os critérios da norma ISO 22.000/2005; 

 Aplicar um checklist baseado na ISO 22.000/2005 ao Departamento em 

questão; 

 Desenvolver ações para tornar os itens avaliados como não conforme 

compatíveis a norma. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os investimentos em aspectos relacionados à qualidade são enxergados como 

vantagens competitivas, cujo atualmente não está ligado apenas aos produtos, mas 

também aos processos. Nesse sentido, “a qualidade é um aspecto percebido como 

positivo e faz qualquer serviço se destacar, sendo vista atualmente como uma questão 

de sobrevivência” (MAGALHÃES, 2018, p.18) 

Cabe ressaltar que a qualidade sanitária de alimentos e bebidas, este o foco 

da ISO 22.000/2005, tem como fator fundamental a segurança do alimento que deve 

ser de responsabilidade das unidades produtoras de refeições (UPR), sejam esta 

parte de meios de hospedagem ou serviços situados fora desse tipo de organização. 

Ainda sobre a importância da qualidade sanitária, segundo Mariano e Moura 

(2008), as Boas Práticas em unidades produtoras de refeições são absolutamente 

fundamentais e necessárias para garantir a qualidade dos processos e ferramentas 

que ajudem nos processos podem ser utilizadas com a finalidade de evitar riscos de 

contaminação por agentes físicos, químicos e biológicos.  Com base nessas 

afirmativas, estudos com foco em qualidade sanitária são úteis para nortear as 

atividades de gestores dos serviços de alimentação. 

Nesse sentido, considerando as pesquisas já realizadas na área de 

alimentação coletiva, estudar processos padronizados para os diversos serviços de 

alimentação em meios de hospedagem para auxiliar as empresas que desenvolvem 

esse tipo de atividade a atingirem melhores níveis de desempenho. Desse modo, a 

presente pesquisa pode ser justificada pela importância desse tipo de estratégia não 

apenas para a organização, em termos de otimizar resultados, mas também para o 

consumidor, que terá acesso a uma refeição segura, capaz de cumprir o papel de 

nutrir. 
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4. CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GERAIS ACERCA DA GESTÃO DA QUALIDADE 

SANITÁRIA EM DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

4.2  Características gerais dos meios de hospedagem 

Acredita-se que desde as épocas rudimentares os seres humanos sempre 

tiveram a curiosidade de atravessar fronteiras, seja por natureza ou motivos 

comerciais, e com isso a necessidade de se abrigar e alimentar nas estradas. De 

acordo com Duarte (1996) no século VI a.C. já existia demanda de hospedagem em 

função do intercâmbio comercial entre as cidades europeias da região mediterrânea. 

Sendo assim, observa-se que a relação entre o comércio e os meios de 

hospedagem sempre existiu e pode ser o grande responsável pelo começo das 

hospedagens.  Segundo Gonçalves e Campos (1998, p.71) os meios de hospedagem 

surgiram “da necessidade natural que tem os viajantes de procurar abrigo, apoio e 

alimentação durante suas viagens”. Entretanto, é difícil estipular o momento e o motivo 

exato em que os meios de hospedagem surgiram, pois segundo Ignarra (1999) 

acredita-se que pelos registros históricos os meios de hospedagem surgiram devido 

aos jogos olímpicos gregos, com finalidade de oferecer, em um único 

estabelecimento, repouso e alimentação aos atletas.  

Os meios de hospedagem são basicamente empresas públicas ou privadas que 

oferecem estadia e alimentação, seja por curto período ou longa duração. Segundo 

Castelli (2001, p.56), “uma empresa hoteleira pode ser entendida como sendo uma 

organização que mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento a clientela 

indiscriminada”. 

De acordo com o Ministério do Turismo, existem sete classificações de meios 

de hospedagem, são elas: Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama e Café, Hotel 

Histórico, Pousada e Flat/Apart. Ainda segundo o artigo 23 da lei nº 11.771/2008 

entende-se como meio de hospedagem: 
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 “Os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma 

de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, 

ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, 

bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços 

de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou 

expresso, e cobrança de diária”. 

 

É importante destacar que a adesão e a adoção dessas classificações são 

voluntárias por parte dos meios de hospedagem.  No caso do meio de hospedagem 

estudado para a presente pesquisa, o mesmo pode ser enquadrado como um hotel 

de alto luxo, para clientes que buscam serviços e experiências exclusivas. Mesmo 

situado em outro país, esse MH, pode ser enquadrado, nos requisitos pertinentes, 

como um hotel 5 estrelas de alto luxo 

 

4.3  Departamentos de Alimentos e Bebidas de meios de hospedagem 

Segundo Castelli (2016) o Departamento de Alimentos e Bebidas dentro de um 

hotel é a área mais complexa dentro de uma estrutura organizacional e funcional de 

meios de hospedagem, por causa da quantidade substancial de processos e 

colaboradores empregados em fornecer os serviços inerentes a esse departamento. 

Ainda segundo Castelli (2016), em hotéis maiores esse departamento pode ser 

administrado por gerentes e em hotéis menores por um maitre ou pelo proprietário. “O 

gerente de Alimentos e Bebidas que, logicamente deve ser um profissional de grande 

experiência, poderá coordenar perfeitamente os setores da cozinha, restaurante, bar, 

copa e banquetes” (Castelli, 2016, p. 213). 

Nesse sentido, Riccetto (2013) destacou que nos hotéis pode haver diversos 

tipos de serviços de alimentação dependendo do porte do mesmo, assim sendo, 

alguns podem oferecer serviços luxuosos enquanto outros buscam apenas um serviço 

de alimentação rápido para públicos que querem apenas agilidade.  

Davies e Wagen (2003) afirmaram que os serviços são oferecidos e fabricados 

diretamente aos clientes, sendo estes abstratos e intangíveis. Dentro desse contexto, 
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hóspedes querem ter as suas necessidades de alimentação totalmente satisfeitas, 

atividade de responsabilidade do Departamento de Alimentos e Bebidas. 

Considerando que o ato da alimentação para a sobrevivência do ser humano, esse 

departamento assume maior relevância.   

Para o sucesso de um excelente Departamento de Alimentos e Bebidas, 

Castelli (2016) destacou que vários elementos são essenciais, como, por exemplo, 

inúmeros profissionais são necessários como: Maitres, chefe de fila, sommelier, 

garçons, barman, cumins, cozinheiros especialistas em diversas funções; e estes 

devem trabalhar em harmonia para oferecer serviços e produtos de extrema qualidade 

aos clientes. Além da presença em si desses colaboradores, ressalta-se a importância 

do treinamento das equipes que atuam em serviços de alimentação (FIORENSE et al. 

2014). 

Nesse sentido deve haver uma preocupação por parte dos gestores e 

colaboradores com as Boas Práticas de Manipulação (BPM), higienização e 

armazenamento dos mesmos para evitar a contaminação por agentes químicos, 

físicos ou biológicos.  

Os riscos biológicos se referem aos microrganismos com capacidade de causar 

doenças, muitos patogênicos podem causar sérios danos aos seres humanos como 

os vírus, bactérias, fungos entre outros (NEPOMUCENO, 2004). Os perigos referentes 

as intoxicações são uma realidade em todo o mundo, se fazendo necessário o cuidado 

com todos os aspectos que envolvem a manipulação dos alimentos. No presente 

momento, há uma preocupação exacerbada com o risco de contaminação pelo corona 

vírus em função da pandemia (GLOBAL HEALTH JOURNAL, 2020), entretanto, os 

cuidados para reduzir o contato dos alimentos, utensílios e equipamentos com 

possíveis contaminantes já era imperativa em cozinhas profissionais.  

Já os riscos químicos podem advir de agentes tóxicos (responsáveis pela 

produção de toxinas) quando estes têm contato com os alimentos, causando 

malefícios aos comensais quando consumidos. Como exemplos desses agentes, 

citam-se o Staphylococcus aureus que, por conta de sua produção de enterotoxinas 

(consideradas contaminantes químicos), pode causar náuseas, enjoos, vômitos e  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24146447
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cólicas (JUNIOR et al. 2019), e a Salmonella que, também pela produção de toxinas,  

causa sintomas como febre, diarreia e vomito (ANJOS et al. 2016). 

Para Lobo, Almeida e Marques (2012) as intoxicações acarretadas por 

alimentos são motivos de preocupação para os serviços de alimentação, e devem ser 

evitadas através de procedimentos e treinamentos. 

Além dos riscos acarretados por agentes biológicos e químicos, também devem 

ser levadas em consideração os agentes físicos que possam contaminar o alimento, 

que é o caso de itens como vidro, metal, papel entre outros que exigem o controle 

adequado por parte dos manipuladores dos alimentos (ÁRAUJO, 2014).  

Pode ser verificado, através dos autores supracitados, que o Departamento de 

Alimentos e Bebidas possui grande complexidade e deve ser estruturado de maneira 

profissional para que o hotel obtenha excelentes resultados operacionais. 

 

4.3 Segurança do alimento e produção de refeições em food service  

Palacio e Theis (2015) frisaram que talvez nenhum outro segmento de negócios 

seja tão abrangente quanto o food service, afetando diariamente a vida de milhares 

de pessoas que consomem ou trabalham nesse setor.  

Ainda segundo os autores supracitados “atualmente o setor de negócios de 

alimentação (food service) é definido em um sentido mais amplo, que abrange todos 

os estabelecimentos onde alimentos são servidos regularmente fora de casa” 

(PALACIO, THEIS, op cit, p.4). Esses estabelecimentos:  

“incluem restaurantes formais, restaurantes em hotéis, cafeterias, 

restaurantes familiares, restaurantes étnicos, e especializados, redes de fast 

food, estão incluídos também serviços de alimentação que operam em 

escolas e universidades, hospitais, casas de repouso, e outras instituições de 

saúde, instalações recreativas, empresas de viagens, instalações militares, 

prédios comerciais e fábricas, centros comunitários e asilos” (PALACIO, 

THEIS, op cit, p.4). 
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Dentro desse contexto, cuidados para evitar a contaminação dos alimentos são 

imprescindíveis, pois a contaminação pode se dar por diferentes agentes. Segundo 

Jorge et al. (2018) é uma obrigação de todas as unidades de alimentação fornecer 

refeições que atendam aos requisitos de higiene e qualidade (JORGE; BARBOSA; 

BUCCIOLI. 2018).  

Nesse sentido, Oliveira et al. (2019) mencionaram que para atender a 

expectativa dos clientes são necessários cuidados com a manipulação e a não 

contaminação dos alimentos fazem parte das expectativas dos clientes. Para tanto, é 

fundamental a implementação de procedimentos operacionais padronizados (POP) 

para que os colaboradores do estabelecimento de alimentos e bebidas conheçam 

como manipular adequadamente esses produtos e produzindo um serviço eficaz e 

livre de riscos. Além disso, a Resolução RDC n. 275 (BRASIL, 2002) exige esses 

procedimentos para manipulação segura de alimentos, equipamentos e todo o 

ambiente de preparação das refeições.  

Outra fonte para garantir as Boas Práticas de Manipulação (BPM) é a 

Resolução RDC 216 (BRASIL, 2004), que visa garantir as condições higiênico 

sanitárias nos estabelecimentos que preparam, armazenam, distribuem ou tenham 

alguma ligação com o serviço de alimentação. Essa legislação é aplicada aos 

seguintes serviços de alimentação, e se aplica a todos os estabelecimentos que 

realizam: 

“manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, 

transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao 

consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas 

industriais, cozinhas institucionais, delicatesses, lanchonetes, padarias, 

pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres” (BRASIL, 2004). 

 

Tais informações e legislações são necessárias pois surtos alimentares são 

cada vez mais uma dificuldade para todo o mundo (CORREIA et al. 2018).  

Segundo autores como Bernardo et al. (2014) e Gomes (2011) a qualidade 

sanitária nos serviços de alimentação em hotelaria implica, assim como é imperativo 
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para qualquer serviço com esse perfil, na adequação e supervisão de processos, 

avaliando sistemicamente os indicadores de desempenho através de checklists e 

outras ferramentas para a gestão da qualidade. Como exemplo desse tipo de 

ferramentas, destacam-se as Boas Práticas na Manipulação (BPM) dos alimentos são 

um fator determinante para a garantia da segurança do alimento. Serafim (2010) 

afirmou que a higiene no Departamento de Alimentos e Bebidas requer um cuidado 

maior, pois nessa área qualquer descuido pode impactar na saúde do comensal. 
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5. CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa, visando interpretar o objeto de estudo, 

compreendendo suas características e especificidades, entendendo sua dinâmica e 

desenvolvendo métodos que busquem a compreensão holística do fato a ser estudado 

(JUNG; DALL. 2016). Nesse caso, o objeto foi um restaurante de um meio de 

hospedagem que será caracterizado no item 5.2. 

Segundo Gil (2002) o estudo de caso é bastante utilizado nas ciências sociais 

e, por se valer de uma pesquisa profunda de um ou mais objetos, consegue analisar 

detalhadamente um determinado cenário que possa ser explorado de maneira direta.  

Cooper e Schindler (2003) sugeriram que esse tipo de abordagem traz clareza 

sobre o objeto de estudo, pois apresenta a descrição de determinadas populações ou 

fenômenos. Na presente pesquisa, os fenômenos de interesse referentes ao objetivo 

do trabalho são as rotinas do serviço de alimentação supracitado. 

Para fundamentar a pesquisa de campo, foi previamente realizado um 

levantamento bibliográfico. Veal (2011) ressaltou que o estudo bibliográfico é útil para 

verificar o que já foi realizado por pesquisadores anteriormente. Deve-se procurar 

cuidadosamente por trabalhos na área elencando itens que sejam considerados 

importantes. 

 

5.2 Caracterização do meio de hospedagem estudado 

O meio de hospedagem estudado está situado em Dublin, Irlanda, sendo 

classificado como um hotel de luxo (5 estrelas), que possui 208 unidades 

habitacionais, e em cada uma delas é possível acomodar até duas pessoas com a 

possibilidade de acomodar camas extras para crianças.  
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De acordo com a supervisora do restaurante estudado, o público atendido no 

mesmo é bem variado, recebendo hóspedes da própria cidade e de diversos países, 

que buscam o meio de hospedagem para fins de lazer, como também a negócios. 

O hotel também atende aos não hóspedes para reservas no restaurante e lobby 

lounge. Além destes setores, o Departamento de Alimentos e Bebidas também possui 

um restaurante principal, onde é servido café da manhã todos os dias, com opção de 

buffet e à la carte, almoço aos domingos e jantar de quarta-feira a sábado. Com 

relação a estes dois últimos serviços, o cardápio à la carte é inspirado na Cozinha 

Irlandesa, premiado com duas rosetas do guia Leading Restaurants. Segundo o site 

desse guia, “Leading Restaurants foi desenvolvido para listar os melhores 

restaurantes do Reino Unido e da Irlanda”. 

 

Tabela 1. Exemplo de alguns itens do cardápio do restaurante pesquisado. 

 

 
 

 

Entradas 

 Vieiras e porco 

 Salmão orgânico 
 

 
 

Pratos principais 

 Cordeiro 

 Irish Striploin (Contra Filé Irlandês) 

 
 

 

 

Sobremesas 

 Seleção de queijos 

 Torta de raspberry 
 
 

 

Pratos Infantis 

 Mini hamburgueres com batatas fritas ou salada 

 Peixe frito com batatas fritas 

Fonte: As autoras. 
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Segundo Giuseppe (2015) a variedade nas opções de alimentação é importante 

para os prestadores de serviços se distinguirem dos demais, aliando a isso a fidelidade 

dos clientes e a sua plena satisfação.   

À área física do restaurante pode ser modulada com divisões, enquanto no café 

da manhã acomodando até 100 hóspedes ao mesmo tempo (podendo ter seu espaço 

físico ampliado dependendo da demanda), durante o almoço e jantar o espaço é 

reduzido para até 35 pessoas, para que seja oferecido um serviço de alta qualidade 

com foco no cliente. Outras ações são desenvolvidas visando um ótimo atendimento 

ao cliente:  todos são chamados pelo nome e acompanhados durante toda a refeição; 

produção de preparações culinárias com matérias-primas regionais e de alta 

qualidade. 

O hotel também possui um lobby lounge onde são servidos apenas sanduíches, 

aperitivos e bebidas com um bar próprio, acomodando, em média, 100 pessoas. 

Candido e Viera (2003) salientaram que bares são locais para serviço de bebidas 

alcoólicas ou não alcoólicas, misturadas ou não e de pequenos petiscos que podem 

ser bons pontos de vendas. 

O Departamento de Alimentos e Bebidas desse meio de hospedagem possui 

também um serviço de room service e eventos, tendo este último quatro salas 

moduláveis para eventos de oito até 600 pessoas, contando com cozinha própria. A 

outra cozinha é responsável pelos demais setores, sendo eles restaurante, lobby 

lounge, room service e ainda o refeitório dos funcionários, totalizando duas cozinhas 

em todo o empreendimento. 

Segundo o Instituto da Hospitalidade (2000) o setor de room service deve ser 

amplamente trabalhado pelas empresas hoteleiras com treinamentos massivos para 

os profissionais da área já que constitui uma fonte considerável de receita. 

Já com relação aos eventos, estes podem ser fontes de receitas interessantes 

pois os eventos podem ser diversos dependendo da proposta. Reis (2013) ressaltou 

que os eventos podem ser: festivais, convenções, mostras, entrevistas coletivas, 

feiras, leilões, palestras, casamentos entre muitos outros. 
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Com relação ao organograma funcional, o Departamento de Alimentos e 

Bebidas conta com um Gerente de Alimentos e bebidas, dois assistentes do gerente, 

oito supervisores, 25 garçons, um sommelier, um Chef, três subchefes, 25 cozinheiros 

e oito stewards. Também há diversos garçons com contrato casual para o setor de 

eventos e alta temporada que se inicia no verão entre os meses de maio a dezembro, 

com alta demanda para a festa de ano novo. 

 

5.3 Elaboração e aplicação do checklist 

Um checklist para identificar a adequação do Departamento de Alimentos e 

Bebidas à norma ISO 22.000/2005 (ISO, 2005), que aborda aspectos essenciais à 

produção de alimentos seguros, foi elaborado. Essa lista de verificação foi o principal 

instrumento para a etapa de campo da pesquisa, pois a mesma foi fundamental para 

uma coleta de dados organizada e eficaz. 

Para a aplicação desse instrumento de pesquisa, foi realizada uma etapa 

observacional no mês de fevereiro de 2020, na qual foram estudadas as práticas que 

compõem as rotinas do referido departamento.  

Foram observados, por exemplo, aspectos relativos à construção, layout, 

fornecimento de ar, água e energia, descarte de resíduos, adequação de 

equipamentos, limpeza e manutenção, medidas para redução do risco da 

contaminação cruzada, sanitização, controle integrado de pragas, requisitos de 

higiene pessoal e instalações dos funcionários, procedimentos para recolhimento de 

produtos não conforme, indícios de retrabalho, armazenamento de gêneros 

alimentícios, descartáveis e de limpeza. 

O checklist por ser observado na figura 1. 
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Figura 1. Checklist para avaliação da adequação de um Departamento de Alimentos e Bebidas à norma ISO 22.000/2005. 

No. Questões C NC NA 

 a) Construção e layout da Unidade Produtora de Refeições (UPR)    

1 A construção é de material durável, que não apresenta perigo aos produtos.          

2 As áreas de produção são delimitadas e claramente identificadas, segundo as ações executadas nessas áreas.          

3 O acesso às áreas da Unidade é controlado.    

4 De maneira geral, a Unidade encontra-se em bom estado.    

5 Existe vegetação devidamente podada em áreas vizinhas à Unidade.    

6 Existe um sistema de drenagem suficiente para evitar água estagnada em áreas vizinhas à Unidade.    

 b) Layout das dependências e espaços trabalho    

7 Todos os materiais são estocados sem contato com o piso e com espaço suficiente entre o material e as paredes.    

8 A(s) área(s) de estocagem possuem monitoramento.    

9 A(s) área(s) de estocagem são secas e bem ventiladas, e possuem controle de umidade.    

10 A(s) área(s) de estocagem permitem a manutenção da limpeza, evitam a contaminação e minimizam a deterioração.    

11 As portas de acesso à área externa da Unidade são mantidas fechadas ou teladas quando não estão em uso.    

12 Janelas e outras aberturas para áreas externas são teladas.    

13 Os equipamentos estão localizados de modo a facilitar as Boas Práticas, seu monitoramento e manutenção.    

14 Existem drenos ou ralos (sifonados e cobertos) na área de produção.    

15 As portas de acesso à área externa são mantidas fechadas quando não estão em uso.    

16 O layout permite a realização correta das práticas da produção, e permite a execução das Boas Práticas.    

17 As junções entre pisos e paredes são arredondadas.    
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18 Os pisos evitam estagnação de água.    

19 Os pisos da área de produção são laváveis ou de fácil limpeza, resistentes aos métodos de higienização.    

20 As paredes da área de produção são resistentes aos métodos de higienização, laváveis ou de fácil limpeza.    

 c) Suprimento de água, energia e outras utilidades    

21 As luminárias são protegidas de maneira a garantir que os insumos não sejam contaminados em caso de quebra.    

22 A iluminação (natural ou artificial) permite que o pessoal opere de maneira higiênica.    

23 O sistema de ventilação é acessível à limpeza, à manutenção e à troca de filtros.    

24 A água não potável tem um sistema separado de abastecimento.    

25 Há controle do nível de cloro residual na água.    

26 A potabilidade da água é monitorada através de análises laboratoriais periódicas.    

 d) Adequação dos equipamentos, limpeza e manutenção e manutenção preventiva    

27 A unidade possui uma rotina de limpeza de equipamentos estabelecida por documentação específica.    

28 A unidade realiza o sistema de limpeza Cleaning in Place (CIP) em seus equipamentos.    

29 A unidade realiza o sistema de limpeza Cleaning Out Place (COP) em seus equipamentos.    

30 Há um programa de manutenção preventiva dos equipamentos.    

31 A manutenção preventiva é mais frequente que a corretiva.    

32 Os equipamentos usados em tratamentos térmicos permitem o monitoramento e o controle da temperatura de 

cocção dos alimentos. 

   

33 Os equipamentos usados em tratamentos térmicos são capazes de manter as temperaturas desejadas.    

34 As superfícies de contato dos equipamentos com alimentos são impermeáveis, livres de corrosão e ferrugem.    

35 Os equipamentos minimizam o contato entre as mãos dos manipuladores e os produtos alimentícios.    
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36 Os equipamentos não permitem o contato dos alimentos com orifícios, parafusos e porcas, e têm superfícies lisas, 

acessíveis e higienizáveis. 

   

37 Os equipamentos que têm contato direto com os alimentos são feitos de material durável, capaz de resistir às 

repetidas higienizações. 

   

38 Os equipamentos têm design que facilitam sua limpeza, desinfecção e manutenção.    

 e) Gerenciamento dos materiais recebidos    

39 Os produtos de limpeza são estocados em áreas separadas dos gêneros alimentícios.    

40 O controle diário de temperatura de estocagem dos gêneros alimentícios é documentado.    

41 Os gêneros alimentícios são armazenados em espaços limpos, secos, bem ventilados, protegidos de poeira e 

outras formas de contaminação. 

   

42 O restaurante adota o Sistema PVPS (ou FEFO) para a gestão de estoques de gêneros alimentícios.     

43 A conformidade das matérias-primas é verificada no momento da entrega, a partir de critérios pré-definidos, e é 

documentada. 

   

44 Gêneros classificados como não-conforme são devolvidos no momento do recebimento.    

 f) Medidas para prevenção da contaminação cruzada    

45 A produção das refeições ocorre em fluxo avante.    

46 Há separação física entre áreas com matérias-primas e áreas com alimentos já acabados.     

47 São feitos registros de quebra de vidros e outros materiais cortantes.    

48 São realizadas inspeções periódicas em áreas onde vidros e/ou materiais quebráveis são manipulados.    

49 Os manipuladores recebem treinamentos de conscientização sobre matérias-primas alergênicas e práticas de 

manipulação envolvendo as mesmas. 
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50 No cardápio/etiqueta dos produtos, há declaração de matérias-primas alergênicas em preparações culinárias com 

essa característica. 

   

51 Existem medidas para prevenir contaminação física.    

52 Existem medidas para prevenir contaminação química.    

53 Existem medidas para prevenir contaminação microbiológica     

54 Existem medidas para prevenir contaminação por alergênicos.    

 g) Controle de pragas    

55 Os acessos à área de produção e estocagem previnem ou minimizam a entrada de material estranho e pragas.    

56 Os materiais infestados são manuseados para prevenir a contaminação de outros materiais, produtos e instalações.    

57 São mantidos os registros de dedetização e de desratização.    

58 Abrigos potenciais para pragas (ex.: buracos, itens estocados) são removidos.    

59 Existem armadilhas para pragas.    

60 As armadilhas para pragas são inspecionadas com frequência.    

61 As práticas de estocagem minimizam a disponibilidade de água e gêneros alimentícios às pragas.    

62 Existem programas de controle de pragas documentados, que identificam as pragas-alvo que acometem a unidade.    

63 Há um funcionário designado para gerenciar as atividades de controle de pragas.    

 h) Limpeza e sanitização    

64 A unidade possui uma rotina de limpeza da área física estabelecida por documentação específica.    

65 É realizada a redução, através de agentes químicos e/ou físicos, da carga microbiana em alimentos in natura.    

66 Os agentes químicos são claramente identificados, armazenados separadamente e usados segundo orientações do 

fabricante. 
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67 A unidade possui áreas com zoneamento (ou seja, demarcação de áreas) com requisitos específicos de higiene.    

68 Existem programas de limpeza e sanitização validados pela organização.    

69 Os colaboradores recebem treinamento sobre os procedimentos de limpeza e sanitização dos alimentos.    

 i) Descarte de resíduos    

70 Há um sistema para identificação, remoção e coleta dos resíduos da produção.    

71 Há lugar(res) estabelecido(s) para guarda de resíduos da produção.    

72 Há remoção diária de resíduos da produção.    

73 Não há acúmulo de resíduos da produção nas áreas de produção das refeições.    

74 Não há acúmulo de resíduos da produção nas áreas de estocagem.    

 j) Higiene pessoal e instalações para funcionários    

75 Os requisitos para higiene pessoal e comportamentos para higiene são estabelecidos, documentados e cumpridos 

pelos funcionários (e visitantes).  

   

76 Os funcionários relatam, ao seu superior, quadros que podem oferecer risco de contaminação aos alimentos como 

diarreia, vômito, febre, dor de garganta, lesões na pele, secreções de olhos/nariz. 

   

77 Os funcionários com suspeita ou certeza de serem portadores de doenças transmissíveis aos alimentos são 

afastados da produção das refeições. 

   

78 Os toaletes não possuem portas que abrem diretamente para áreas de produção, embalagem ou estocagem.     

79 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados são usados pelos colaboradores.    

80 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são usados em condições higiênicas.    

81 Os sapatos usados na área de produção são completamente fechados e feitos de materiais não absorventes.    

82 As luvas usadas para manipular diretamente os alimentos são limpas e íntegras, e não são de látex.    
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83 Os uniformes possuem cobertura adequada, que garantem que cabelos e transpiração não contaminem o produto.    

84 Os alimentos próprios dos funcionários são guardados e consumidos somente em áreas específicas.    

85 Os refeitórios para funcionários não oferecem risco de contaminação cruzada à área de produção.    

86 Os uniformes dos funcionários não têm botões ou bolsos externos acima da linha da cintura.    

87 Os funcionários usam uniformes limpos e em boas condições (livre de rasgos, desfiados ou desgastados).    

88 As instalações para higiene do pessoal são claramente sinalizadas.    

89 A unidade tem pias específicas, somente para a lavagem de mãos, com torneiras não acionadas por contato 

manual. 

   

90 A unidade disponibiliza número, locais e meios adequados para lavagem e secagem higiênica das mãos.    

91 Os funcionários não carregam canetas e similares atrás das orelhas.    

92 Os colaboradores não fumam, comem ou mascam chicletes dentro da área de produção.    

93 Os funcionários mantêm as unhas das mãos limpas, aparadas e sem esmaltes e/ou unhas postiças.    

94 Os colaboradores evitam espirrar e/ou tossir sobre os insumos.    

95 Os funcionários lavam as mãos após usar os toaletes e após manipular quaisquer materiais potencialmente 

contaminados. 

   

96 Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar suas atividades de trabalho.    

97 Os funcionários não usam cílios postiços.    

Fonte: ISO 22.000/2005  
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6. CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Aspectos gerais sobre os dados levantados através do checklist 

Foi verificado, através do checklist, que 85% dos itens avaliados no 

restaurante hoteleiro pesquisado encontrava-se em conformidade da norma ISO 

22.000/2005. 

 

a) Construção e layout da Unidade Produtora de Refeições (UPR) 

Quanto à parte “a” do checklist, foi possível visualizar que todos os itens 

estavam em conformidade com a norma ISO usada como instrumento de 

pesquisa, visto que a construção e o layout da UPR estavam de acordo com a 

norma e demonstraram adequação.  

Carneiro, Venante e Leite (2015) destacaram que um restaurante hoteleiro 

deve apresentar uma estrutura física adequada e conservada para evitar riscos 

na contaminação dos alimentos e “cada planejamento deve ser feito com muito 

cuidado e com muita paciência para que todo ele saia com a mais perfeita 

adequação para atender a todos os indivíduos presentes”. 

 

b) Layout das dependências e espaços de trabalho 

Quanto à parte “b”  do instrumento de pesquisa, que abordou aspectos sobre 

o layout das dependências e espaços de trabalho, um dos itens não se aplicava 

(item 12), aquele que pergunta se as janelas e outras aberturas para áreas 

externas são teladas, pois a área de produção do restaurante estudado é toda 

fechada e possui ar condicionado e aquecedor. Com relação ao item 18, que 

comentava a respeito de uma possível característica dos pisos no sentido de 

evitar a estagnação de água, foi possível verificar uma não conformidade, o que 

pode gerar algum acidente de trabalho em função do risco de escorregões.  
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Segundo Sant’anna et al. (2018) pisos escorregadios são perigosos e podem 

ocasionar acidentes de trabalho, o que torna necessário desenvolver soluções 

para reduzir esse tipo de risco como troca de pisos ou o fornecimento de EPI 

(equipamentos de proteção individuais), neste caso, botas adequadas. Os 

autores ainda sinalizam uma banalização dos usos de EPI por parte dos 

funcionários, fato que pode ser um entrave para evitar acidentes. 

 

c)  Suprimento de água, energia e outras utilidades 

Com relação a parte “c” do checklist, que tratava sobre suprimento de água, 

energia e outras utilidades, foi possível observar que de seis itens, três destes 

não estavam em conformidade, ou seja, 50% dos pontos abordados. A água não 

potável não possui um sistema separado de abastecimento, não há controle do 

nível de cloro residual na água e a potabilidade da mesma não é monitorada 

através de análises laboratoriais periódicas. 

Castro (2013) frisou que a água destinada ao consumo humano deve 

estar livre de substâncias tóxicas e nem pode transportar agentes patogênicos, 

ou seja, que causam doenças. Essa mesma autora também ressaltou que “para 

que se possa, portanto, avaliar se a água é de qualidade de acordo com o uso 

requerido, devem-se fazer análises de suas características físico-químicas e 

biológicas.  

 

d)  Adequação dos equipamentos, limpeza e manutenção e 

manutenção preventiva 

Nesta parte “d” do instrumento de pesquisa, que tratou a respeito da 

adequação dos equipamentos, limpeza e manutenção e manutenção preventiva, 

5 itens não estavam em conformidade com os critérios definidos pela ISO.  

A unidade não possui uma rotina de limpeza de equipamentos estabelecida 

por documentação específica, não utiliza o sistema de limpeza Cleaning In Place 

(CIP) em seus equipamentos, nem o sistema de limpeza Cleaning Out Place 

(COP). Segundo Santos, Calil e Tenório (2016) as UPR’s devem possuir rotinas 
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funcionais e padronizadas de processos para que os processos produtivos sejam 

seguros e tenha a qualidade como objetivo principal.  

Não existem programas de manutenção preventiva dos equipamentos no 

restaurante avaliado, e a manutenção corretiva é mais frequente que a 

preventiva. Neto (2015) destacou que os principais objetivos da manutenção são 

manter os equipamentos em adequado estado de funcionamento, reduzindo os 

custos totais advindos de quebras ou inutilização. No caso dos serviços de 

alimentação, a manutenção preventiva também pode evitar a interrupção da 

produção de refeições por avarias em equipamentos. 

 

e)  Gerenciamento dos materiais recebidos  

Na avaliação parte “e” do questionário não foram encontrados não 

conformidades, sinal de que o gerenciamento de materiais é realizado de 

maneira adequada evitando a contaminação de gêneros alimentícios por 

agentes contaminantes.  

Segundo Fonseca (2014), os processos de recebimento são fundamentais 

pois, a partir dos mesmos, a mercadoria estará sobre o controle do restaurante, 

pois o recebimento “é o momento em que serão conferidos a qualidade e as 

quantidades das matérias-primas”. 

 

f)  Medidas para prevenção da contaminação cruzada 

Com relação a parte “f” foi possível encontrar duas não conformidades 

com relação aos registros de quebra de vidros e outros materiais cortantes, e às 

inspeções periódicas em áreas onde vidros e/ou materiais quebráveis são 

manipulados. Ambas as ações são úteis para evitar a contaminação durante a 

manipulação dos alimentos. 

Segundo Garcia e Bassinello (2007) os perigos físicos são representados 

pelos “objetos estranhos que podem estar presentes nos alimentos”, que podem 

provocar riscos à integridade do consumidor. Nesse sentido, ações para evitar a 
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contaminação por produtos cortantes são fundamentais para minimizar o risco 

de contaminação das refeições por itens como verificar se pedaços de metal, 

papel ou outros agentes estão presentes nos alimentos (SANTOS, 2019).  

 

g)  Controle de pragas 

Não foram encontradas não conformidades na parte “g” do checklist, o que 

tornou possível verificar uma adequação ao mesmo, evitando contaminações e 

transmissões de doenças através dos alimentos. A Resolução RDC 216 

(BRASIL, 2004) ressalta que “o sistema que incorpora ações preventivas e 

corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação 

de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária 

do alimento”. 

Vieira e Rezende (2018) destacaram que o controle de pragas está entre os 

principais fatores para evitar a disseminação de problemas relacionados a 

contaminação de alimentos devendo ser objeto de treinamento para os 

colaboradores. 

 

h)  Limpeza e sanitização 

Com relação a parte “h”, foi observada apenas uma não conformidade 

com a norma ISO, que diz respeito à Unidade pesquisada não possuir uma rotina 

de limpeza da área física estabelecida por documentação específica. Foi 

possível perceber um problema grave nesse quesito, pois pode haver 

contaminação por falta dessa rotina. Legislações como a Resolução RDC 216 

(BRASIL, 2004), embora não tenham validade em outros países além do Brasil, 

são úteis para nortear ações relacionadas à segurança do alimento. No caso 

específico dessa Resolução, a mesma aponta que rotinas de higienização e 

limpeza são fundamentais para Unidades produtoras de refeições; fato aplicável 

às Unidades de Produção de Refeições de quaisquer países. 

Rotinas de sanitização e higienização são imprescindíveis em 

restaurantes, pois evitam problemas relacionados a contaminação dos alimentos 
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e reduzem a disseminação de agentes patogênicos causadores de morbidades 

(PEREIRA, 2019).  

 

i) Descarte de resíduos 

Não foram encontradas não conformidades com relação a parte “i” do 

checklist. Esse resultado pode ser considerado positivo, pois o descarte 

adequado dos resíduos pode evitar o processo de contaminação e é, portanto, 

fundamental para evitar a contaminação cruzada dos alimentos. Silva et al. 

(2015) realçaram como imprescindível o descarte adequado de resíduos para 

evitar a contaminação por agentes patogênicos. 

 

j) Higiene pessoal e instalações para funcionários 

Com relação a parte “j” foram encontradas duas não conformidades com 

relação aos uniformes dos funcionários, pois eles possuem botões ou bolsos 

externos acima da linha da cintura e os funcionários não estão sempre com 

uniformes limpos e em boas condições (livre de rasgos, desfiados ou 

desgastados).  

Castelli (2016) frisou que os uniformes são valiosos componentes da 

aparência pessoal e também ressaltou que os “uniformes devem ser 

confeccionados com tecidos de qualidade, que garantam a maior durabilidade e 

melhor aparência.  

Considerando a avaliação realizada a partir do checklist, foi possível 

verificar que as não conformidades encontradas no meio de hospedagem 

estudado devem ser estudadas pelos gestores do Departamento de Alimentos e 

Bebidas a fim de otimizar os serviços e evitar ações que possam acarretar 

qualquer tipo de contaminação nos alimentos. 
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6.2 Elaboração de um Plano de Ação para as não conformidades 

verificadas 

Segundo Vieira (2007) a gestão da qualidade é essencial para um 

empreendimento e uma eficiente ferramenta de controle é de extrema 

importância. Um exemplo de ferramenta para a gestão da qualidade é o 5W1H, 

um conjunto de importantes questionamentos com utilização simples e intuitiva, 

além de ser útil para o desenvolvimento de soluções.  

Para Hernandez et al. (2012) o plano de ação 5W1H serve para melhorar 

um processo, uma vez que, através do mesmo, é possível verificar os riscos 

envolvidos e desenvolver soluções que sejam capazes de reduzir não 

conformidades. 

Muitas das ações propostas levam em consideração o trabalho de 

profissionais que atuam diretamente na produção dos alimentos ou que atuam 

na parte organizacional da Unidade Produtora de Refeição, essas ações, ao 

contrário dos garçons, não se encontram próximas aos clientes, porém não são 

menos importantes e também exigem atenção (GIUSEPPE et al., 2015).  

O Departamento de A&B estudado está dividido em três partes: a primeira 

é o salão onde os clientes realizam as refeições, a segunda é conhecida pelo 

nome Back, este o local de trabalho aonde os garçons e cumins realizam parte 

de suas rotinas de trabalho, e o terceiro é a cozinha onde fica a área de produção 

das refeições.  

Apesar da divisão do setor, é importante a capacitação de todos os 

profissionais do Departamento, visando a diminuição de erros e melhoramento 

da qualidade sanitária 

Segundo Mata et al. (2010) a implementação de rotinas de treinamentos 

são fundamentais pois reduzem significativamente a possibilidade de 

contaminação ou inconformidades no ambiente laboral. 

Foram propostas 13 ações no plano de ação 5W1H elaborado para a 

presente pesquisa, e, desse total, 47% são ações que envolvem a necessidade 
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de treinamento dos colaboradores através de ações para aperfeiçoar a rotina 

operacional do estabelecimento estudado.   

A tabela 2 apresenta um plano de ação 5W1H com propostas de 

melhorias para as não conformidades encontradas no restaurante hoteleiro 

pesquisado.   
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Tabela 2. Plano de ação 5W1H com propostas de melhorias para as não conformidades encontradas em um restaurante hoteleiro em Dublin. 

 

O que? (What?) Por quê? (Why?) 
Onde? 

(Where?) 
Quem? (Who?) 

Quando? 

(When?) 
Como? (How?) 

 

Colocar pisos que evitem 

a estagnação de água 

Evitar acidentes de 

trabalho (escorregão) 

Área de 

produção e 

Back 

Setor de 

engenharia 

(manutenção) 

Nos próximos três 

meses 

Troca de piso buscando um material 

cuja superfície não seja escorregadia.  

Necessidade de um 

sistema separado de 

abastecimento para a 

água não potável 

Evitar a contaminação 

da água potável 

No sistema de 

abastecimentos 

de água do 

restaurante 

Setor de 

engenharia 

(manutenção) 

Nos próximos seis 

meses 

Realização de obras de adequação 

visando a criação de um sistema 

separado de abastecimento da água 

não potável. 

 

Controlar o nível de cloro 

residual na água. 

 

Evitar a contaminação 

da água potável pelo 

excesso de cloro 

 

No sistema de 

abastecimentos 

 

Setor de 

engenharia 

(manutenção) 

Em um mês 

 

Implementação de medidores de cloro 

(bomba dosadora) e documentos para 

monitoramento. 
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de água do 

restaurante 

Realizar o monitoramento 

da potabilidade da água. 

 

Evitar a contaminação 

da água potável por 

agentes 

microbiológicos 

No sistema de 

abastecimentos 

de água do 

restaurante 

Laboratório 

terceirizado 
Mensalmente 

 

Criação de uma rotina periódica de 

monitoramento da potabilidade da 

água por laboratório / Enviando 

amostras da água para análises 

específicas para garantir a 

potabilidade da água. 

 

Criação de uma rotina de 

limpeza de equipamentos 

estabelecida por 

documentação específica. 

Evitar a contaminação 

das refeições por 

resíduos presentes 

nos equipamentos 

Área de 

produção e 

Back 

Steward Em duas semanas 

Criação de uma rotina documentada 

de limpeza de equipamentos e 

treinamento para os funcionários sobre 

a execução correta desses insumos. 
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Criação de um sistema de 

limpeza Cleaning in Place 

(CIP) nos equipamentos. 

Evitar a contaminação 

das refeições por 

resíduos presentes 

nos equipamentos 

Área de 

produção e 

Back 

Steward Em 30 dias 

Criação de uma rotina de limpeza CIP 

e realização de treinamento para os 

funcionários 

 

Criação de um sistema de 

limpeza Cleaning Out 

Place Cleaning Out Place 

(COP) nos equipamentos. 

Evitar a contaminação 

das refeições por 

resíduos presentes 

nos equipamentos 

Área de 

produção e 

Back 

Steward Em 30 dias 

Criação de uma rotina de limpeza COP 

e realização de treinamento para os 

funcionários 

 

Criação de um programa 

de manutenção 

preventiva dos 

equipamentos. 

 

 

Evitar avarias de 

equipamentos que 

interrompam a 

produção 

Área de 

produção e 

Back 

Setor de 

engenharia e gestor 

de A&B 

Em 30 dias 

Listar os equipamentos da Unidade, 

depois estudar suas caraterísticas e seu 

tempo de vida útil para definir a 

periodicidade da manutenção de cada 

um desses equipamentos; definindo que 

a manutenção preventiva seja mais 

frequente que a corretiva. 
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Criação de registros de 

quebra de vidros e outros 

materiais cortantes. 

Monitoramento da 

perda de materiais 

desse tipo e 

prevenção do risco de 

contaminação física 

dos alimentos e 

acidentes por cortes. 

Área de 

produção e 

Back 

Cozinheiros, 

Garçons e Steward 
Em 30 dias 

Elaborar um documento específico para 

registrar a quebra de vidros e outros 

materiais cortantes, e realização de 

treinamento para os funcionários sobre 

o uso e a importância do referido 

documento. 

Realização de inspeções 

periódicas em áreas onde 

vidros e/ou materiais 

quebráveis são 

manipulados. 

Risco de 

contaminação física 

dos alimentos e 

acidentes por cortes. 

Área de 

produção e 

Back 

Gestor do 

Departamento de 

Alimentos e 

Bebidas junto com o 

subchefe 

Em 30 dias 

Definir a periodicidade e os 

procedimentos operacionais para as 

inspeções e realização de treinamento 

para os funcionários 

 

Criação de uma rotina de 

limpeza da área física 

estabelecida por 

documentação específica. 

 

 

Risco de 

contaminação física, 

química e biológica 

em função de 

possíveis resíduos na 

área física. 

Área de 

produção e 

Back 

Gestor do 

Departamento de 

Alimentos 

Em duas 

semanas 

Criar uma rotina documentada de 

limpeza (com periodicidade os 

procedimentos operacionais) da área 

física e realização de treinamento para 

os funcionários sobre as novas ações 

propostas. 
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Fornecer aos funcionários 

da área de produção de 

refeições uniformes sem 

botões ou bolsos externos 

acima da linha d a cintura. 

Risco de 

contaminação física 

caso os botões se 

desprendam ou algum 

objeto caia do bolso 

Em uma 

empresa do 

ramo de 

confecção 

Todos os 

funcionários da 

área de produção 

de refeições 

Em dois meses 
Aquisição de novos uniformes seguindo 

as especificações de segurança 
 

Garantir a limpeza dos 

uniformes dos 

funcionários e as boas 

condições (livres de 

rasgos, desfiados ou 

desgastados) dessa 

indumentária 

 

Risco de 

contaminação física e 

biológica 

Departamento 

de Alimentos e 

Bebidas 

Funcionários da 

lavanderia e todos 

os funcionários do 

Departamento de 

Alimentos e 

Bebidas 

Em dois meses 

Criar uma rotina de reparo dos 

uniformes dos colaboradores quando 

necessário e orientar aos funcionários a 

respeito da importância da manutenção 

da limpeza dos uniformes através de 

treinamentos. 
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7. CONCLUSÕES 

Após a aplicação do checklist, foi possível perceber que o 

empreendimento apresentou um alto índice de adequação à norma ISO 

22.000/2005. Foram analisados 97 itens no checklist, 82 encontravam-se em 

conformidade, e um item no qual não se aplicava no empreendimento estudado. 

Apenas 14 itens foram classificados como “não conforme”.  

Foi observada a necessidade de obras para atender aos seguintes 

critérios da ISO usada como instrumento do presente trabalho: a criação de um 

sistema separado de abastecimento de água não potável, o controle de nível de 

cloro residual na água e também o controle laboratorial na potabilidade da água 

que abastece a Unidade Produtora de Refeições.   

Outro ponto que demanda cuidados especiais por parte dos gestores são 

as rotinas de treinamento visando a capacitação dos colaboradores para evitar 

a contaminação dos alimentos, para isso faz-se necessário a realização de 

rotinas de limpeza e higienização adequadas, que estejam em conformidade 

com o checklist diário dos profissionais que atuam nos respectivos setores que 

desenvolvem as referidas atividades.  

A padronização de rotinas em Unidades Produtoras de Refeições ainda é 

um grande desafio para gestores da área, considerando a necessidade de 

atender a uma demanda exigente dos clientes que buscam serviços de 

excelência, aonde a qualidade dos alimentos é tão importante quanto a 

qualidade dos serviços.  

Pode ser ressaltado que a parte de treinamento tem custo relativamente 

baixo para o estabelecimento. Por outro lado, os custos mais significativos 

referem-se à aquisição de materiais e execução dos serviços para propiciar a 

troca de pisos, além das despesas com a compra de novos uniformes e uma 

nova estrutura para o abastecimento e monitoramento da qualidade da água. 

Assim sendo, destaca-se que a utilização do Plano de ação 5W1H poderá 

contribuir para que as não conformidades encontradas na UPR em questão 

possam ser solucionadas, enquadrando-as à norma ISO 22.000/2005 e 

melhorando a qualidade sanitária e eficiência do empreendimento pesquisado. 



42 
 

 
 

8. REFERÊNCIAS  

ANJOS, P; GILDO, M; COSTA, H; SANTOS, A; SOUSA, D; FRAGA, E. 

SALMONELLA SPP. E LISTERIA MONOCYTOGENES, MICRORGANISMOS 

PATOGÊNICOS EM ALIMENTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA. Mostra 

Científica em Biomedicina. Quixadá/CE, v.1, n. 1, 2016.  

ÁRAUJO, J. Análise microbiológica de alimentos folhosos preparados em 

restaurantes e em residências. Faculdade de Ciências da Educação e Saúde. 

Curso de Nutrição FACES. Brasília, 2014, 21 p. 

BASSINELLO, P.; GARCIA, D. Treinamento em Boas Práticas para 

Manipuladores de Alimentos. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 

2007, 36 p. 

BRASIL. MTUR (Ministério do Turismo). Lista de Classificados. Disponível em: 

< http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-

site/index.jsp>. Acesso em: 13 maio 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Resolução RDC 216. Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação. Diário Oficial da União, de 15 de setembro de 2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Resolução RDC nº275, de 21 de outubro de 2002. Regulamento Técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados Aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas 

Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 

alimentos. Diário Oficial da União, de 23 de outubro de 2002. 

BERNARDO, P; VALENTIM, E; OLIVEIRA, A; RAMOS, S. Avaliação das Boas 

Práticas na Produção de Refeições na Rede Hoteleira de Belo Horizonte, MG. 

UNOPAR Científica, Ciências Biológicas e da Saúde. Minas Gerais, 2014, v. 

16, n. 4, p. 265- 270.  

CANDIDO, I; VIEIRA, E. Barman. 2ª edição. Canoas: Ulbras, 2003, 116 p. 

JUNIOR, F; LIMA, B; ALVES, T; MENEZES, M. Fatores que propiciam o 

desenvolvimento de Staphylococcus aureus em alimentos e riscos atrelados a 



43 
 

 
 

contaminação: uma breve revisão. Revista de Ciências Médicas e Biológicas. 

Salvador, v. 18, n. 1, p. 89-93, 2019. 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Cartilha de orientação básica. Sistema Brasileiro 

de Classificação de meios de hospedagem. 2020. Disponível em: 

<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/programas_acoes/Arquivos/Car

tilha_1__PROCESSO_DE_CLASSIFICAxO.pdf>. Acesso em: 13 maio 2020. 

CASTELLI, G. Administração Hoteleira. 8ª edição. Caxias do Sul: Educs, 2001, 

730 p.  

CASTELLI, G. Administração Hoteleira. 9ª edição. Caxias do Sul: Educs, 2003, 

731 p.  

CASTELLI, G. Gestão Hoteleira. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 496 

CASTRO, R. Boas Práticas de Fabricação (BPF), Análise de Tomate e Água 

em Restaurantes da Cidade de Botucatu-SP. UNESP. Faculdade de Ciências 

Agronômicas. Botucatu, 2013, 95 p. 

CARNEIRO, P.; VENANTE, B.; LEITE, D. Avaliação de Layout de uma Unidade 

de Alimentação e Nutrição em um hotel da cidade de Piraí do Sul. Revista Nutrir. 

Ponta Grossa, v.1, n. 2, 2015. 

COOPER, D.; SCHINDLER, P. Métodos de Pesquisa em Administração. 7ª 

edição. Porto Alegre: Bookman, 2003, 640 p. 

CORREIA, C. et al. Investigação laboratorial de surtos de toxinfeção alimentar: 

dados referentes a 2017. Departamento de Alimentação e Nutrição. Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Porto/Portugal. 2018, n. 3, p. 13-

19. 

DAVIES, C; WAGEN, L. Supervisão e liderança em turismo e hotelaria. São 

Paulo: Editora Contexto, 2003, 209 p. 

DUARTE, V. V. Administração de sistemas hoteleiros: conceitos básicos. 

São Paulo: Senac, 1996, 91 p. 

FIORENSE, M; SANDRI, J; SANTOS, C; PAGE, H; CRUZ, M. Treinamento dos 

manipuladores de alimentos e responsabilidade sobre a saúde pública dos 

comensais. Revista Extendere. Rio Grande do Norte. v. 2, n. 2, p. 27-44. 2014. 



44 
 

 
 

FONSECA, M. Tecnologias gerencias de restaurantes. São Paulo: Senac, 

2014, 203 p. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 

2002, 41 p. 

GIUSEPPE, R. et al. Banquetes e catering; arte, ciência e tecnologia. São 

Paulo: Senac, 2015, 496 p. 

GLOBAL HEALTH JOURNAL. Interpretation of the diagnosis and treatment 

plan of Corona Virus Disease 2019 (tentative fifth revised edition), in press, 

março/2020. 

GOMES, M. Unidades produtoras de refeições dos meios de hospedagem 

de Maceió: Avaliação dos pré-requisitos de boas práticas na manipulação 

de alimentos. UFAL. Faculdade de nutrição. Maceió, 2011, 122 p. 

GONÇALVES, M. H. B.; CAMPOS, L. C. de A. M. Introdução a Turismo e 

Hotelaria. Rio de Janeiro: Senac, 1998, 110 p. 

HERNANDEZ, C; GARCIA, A; GONZALEZ, M. Mejora de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en el Hotel Jagua de la Provincia de Cienfuegos.  

Cienfuegos: Revista Universidad y Sociedad. vol. 4, n. 1, p. 1-7, 2012. 

IGNARRA, L. R. Fundamentos do turismo. São Paulo: Pioneira, 1999, 136 p. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 

22.000 - Sistemas de gestão de segurança de alimentos. 2005. 

INSTITUTO DA HOSPITALIDADE. Guia de treinamento para garçom de room 

service. Rio de Janeiro: Versal, 2000, 190 p. 

ISO. International Organization for Standardization (ISO). ISO Standards are 

Internationally Agreed by Experts. Disponível em: 

<https://www.iso.org/standards.html>. Acesso em: 18 maio 2020. 

ISO. International Organization for Standardization (ISO). ISO 22000:2005 Food 

Safety Management System – Requirements for any organization in the 

food chain. Disponível em: <https://www.iso.org\standard/35466.html>. Acesso 

em: 18 maio 2020. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24146447


45 
 

 
 

JORGE, B; BARBOSA, R; BUCCIOLI, P. Incidência de contaminação dos 

alimentos por manipuladores de unidades de alimentação e nutrição e comércios 

alimentícios ambulantes. Revista Fafibe On-Line, v. 11, n. 1, p. 64-77, 

Bebedouro, 2018. 

JUNG, P.; DALL’AGNOL, R. M. Formação de Preços em Hotelaria: Um Estudo 

de Caso. Revista Turismo-Visão e Ação-eletrônica, v.18, n.1, p. 106-133, 

2016. 

LEADING RESTAURANTS. Seasons restaurant at the Intercontinental 

Dublin Hotel. Disponível em: 

<https://www.leadingrestaurants.co.uk/restaurants/seasons-restaurant-at-the-

intercontinental-dublin-hotel-roi/> Acesso em: 31 maio 2020. 

LEADING RESTAURANTS. About Us. Disponível em: 

<https://www.leadingrestaurants.co.uk/about/about-us/> Acesso em: 10 junho 

2020. 

LOBO, C; ALMEIDA, R; MARQUES, F. Análise dos conhecimentos básicos em 

Boas Práticas dos manipuladores de alimentos participantes do curso de 

capacitação oferecido pela Vigilância Sanitária Municipal de Anápolis-GO. 

Anuário da Produção de Iniciação Cientifica Discente. Goiás, v. 13, n. 19, p. 

21-37, 2010. 

MAGALHÃES, M. Qualidade na prestação de serviços. São Paulo: Senac, 

2018, 200 p. 

MARIANO, C.; MOURA, P. Avaliação das Boas Práticas de Fabricação em 

unidade produtora de refeições (UPR) – Autogestão do Interior do Estado de São 

Paulo. Revista Salus. Guarapuava/PR, v. 2, n. 2, p. 73-81, 2008. 

MATA, G.; PINTO, C.; MARTINO, H.; SANT’ANA, H. A experiência extensionista 

na implementação de Boas Práticas em restaurante comercial: Um projeto piloto. 

Revista Ciência em Extensão, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 83-98, 2010. 

MOTA, A.; FERREIRA, G.; MUNHOZ, J.; ALMEIDA, C. Conceituação de hotéis 

exclusivos.  Observatório de Inovação do Turismo, Revista Acadêmica. V. 2, 

n. 4, p. 1-13, 2007.  



46 
 

 
 

NEPOMUCENO, M. M. Riscos oferecidos à saúde dos trabalhadores de uma 

unidade em alimentação e nutrição (UAN). Universidade de Brasília. Centro 

de excelência em turismo. Brasília, 2004, 56 p. 

PAULO NETO, J. Gestão e organização da manutenção preventiva de uma 

unidade hoteleira. IPS. Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. Dissertação 

de Mestrado Engenharia de Produção. Setúbal/Portugal, 2015, 92 p. 

PEREIRA, L. Avaliação da higienização de mãos de manipuladores de 

alimentos e de utensílios em duas UANS de Ouro Preto-MG. Universidade 

Federal de Ouro Preto, Escola de Nutrição. Minas Gerais. 2019, 23 p. 

OLIVEIRA, A.; SOUSA, P.; ALVES, A.; MEDEIROS, S.; MENDONÇA, M. 

Adequação de serviços de alimentação às Boas Práticas de Fabricação. 

Conexões, Ciência e Tecnologia. Fortaleza/CE, v. 14, n. 1, p. 30-36, 2020. 

PALACIO, J.; THEIS, M. Gestão de negócios em alimentação. 12ª. Edição. 

São Paulo: Manole, 2015, 568 p. 

REIS, J. Sou produtor de eventos: Diário de bordo para o aperfeiçoamento 

profissional.  São Paulo: Senac, 2019, 164 p.  

RIBEIRO, C. C. K. Meios de Hospedagem. Disponível em: 

<http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/646/Meios_de_Hospedagem

_pb_CAPA_Ficha_ISBN_20120808.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Acesso 

em: 13 maio 2020. 

RICETTO, L. N. A e B de A a Z Entendo o setor de alimentos e bebidas. 

Senac Nacional, 2013, 166 p. 

SANT’ANNA, B.; MOREIRA, B.; AMARAL, R.; SARAIVA, R.; RESENDE, M. 

Avaliação dos riscos ambientais de uma cozinha industrial. Sinapse Múltipla. v. 

7, n. 2, p. 95-99, 2018 

SANTOS, J. Casos de intoxicações por alimentos e bebidas notificados em 

Barra do Garças, Mato Grosso. UFMG. Instituto de Ciências Biológicas da 

Saúde. Mato Grosso, 2019, 54 p. 

SANTOS, M.; CALIL, R; TENÓRIO, D. Avaliação das Boas Práticas de 

Fabricação em uma unidade produtora de refeições da cidade de São Paulo. 

Atas de Saúde Ambiental, São Paulo. v.4, P. 68-81, 2016. 



47 
 

 
 

SERAFIM, A. Avaliação dos procedimentos de boas práticas na área de 

alimentos e bebidas em hotéis. UFSM. Dissertação de mestrado. Programa de 

pós-graduação em ciência e tecnologia dos alimentos. Rio grande do Sul, 2010, 

70 p. 

SILVA, A.; BASSANI, L.; RIELLA, C.; ANTUNES, M. Manipulação de Alimentos 

em uma Cozinha Hospitalar: Ênfase na segurança dos alimentos. Caderno 

pedagógico, Lajeado. v. 12, n. 1, p. 111-123, 2015. 

SOUZA, R. R.; GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Técnica da simulação 

aplicada ao treinamento de alimentos, como recurso para a segurança alimentar 

de refeições transportadas. Higiene Alimentar, São Paulo, v. 18, n. 122, p. 21-

25, 2004. 

TEIXEIRA, M. Gestão da qualidade em destinos turísticos. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2002, 121 p. 

VEAL, J.  Metodologia de pesquisa em lazer e turismo. São Paulo: Aleph, 

2011, 542 p.  

VIEIRA FILHO, G. Gestão da qualidade total: uma abordagem prática. 2ª 

edição.  Campinas: Alínea, 2007, 146 p.  

VIEIRA, M; REZENDE, F. Capacitação em Boas Práticas de Manipulação de 

alimentos em um restaurante universitário: relato de uma experiência de 

extensão. Em Extensão, Uberlândia, v. 17, n. 2, p. 133-143, 2018. 

 

 


