
Teste de produtos e matérias-primas 

A Seção 5.6 da Norma exige que o local identifique e realize a inspeção e teste do 

produto. Isso é dividido em duas áreas - testes críticos para a segurança ou 

legalidade do produto e outros testes de rotina que são valiosos para os negócios. 

No entanto, durante o Covid-19, pode haver várias razões pelas quais os 

cronogramas e testes normais concluídos devem ser revisados. Esses incluem: 

• Os laboratórios credenciados podem estar mais ocupados que o normal, 

oferecendo um serviço reduzido devido à disponibilidade da equipe ou recusando 

trabalhos que não estejam relacionados com a crise atual. 

• A equipe no local de fabricação pode ser reduzida ou realocada para maximizar 

a produção 

• Os cronogramas de produção podem ter mudado com a produção de uma 

gama reduzida de produtos 

• Novos fornecedores de matéria-prima ou cadeias de suprimentos, introduzindo 

riscos novos ou em mudança 

Obviamente, gerenciar essas mudanças efetivamente requer uma abordagem 

planejada. O BRCGS recomenda o seguinte: 

• Revisar os cronogramas de testes - agora é um momento importante para revisar 

os testes agendados - identificar os testes que são críticos para a segurança e a 

legalidade do produto - a própria definição deles é que é necessário manter o 

cronograma apropriado, a menos que o produto não esteja sendo fabricado ou a 

matéria-prima não está mais sendo usada. 

• Obviamente, se a produção de um produto específico for temporariamente 

suspensa (ou o uso de uma matéria-prima específica for interrompido), não haverá 

necessidade de continuar os testes nesses produtos até que a produção / uso seja 

reiniciada. 

• Converse com laboratórios contratados - também uma atividade preparatória 

importante - entenda as limitações de seus serviços normais e, se necessário, revise 

as implicações disso nos produtos e processos do site. Você recebe atualizações 

regulares de seus laboratórios contratuais? Muitos estão fornecendo aos clientes 

atualizações de serviços, além de recomendações adicionais e informações úteis. 

Se o provedor preferido não puder fornecer um serviço para um teste crítico, 

existem outros provedores de serviços disponíveis? 

• Onde os testes não forem críticos para a segurança ou a integridade, verifique se 

há uma necessidade comercial de que eles sejam concluídos durante a crise ou se 

o re-agendamento é uma opção sensata. 

• A avaliação de risco de matéria-prima (seção 3.5.1.1), a aprovação do 

fornecedor (seção 3.5.1 e, especialmente, as cláusulas 3.5.1.2 e 3.5.1.7), os 

processos HACCP (seção 2) e a avaliação de vulnerabilidade (seção 5.4) devem 

ser usados para identificar qualquer novos riscos que poderiam / serão introduzidos 

por mudanças nas matérias-primas ou nas cadeias de suprimentos. Algum dos 



controles para esses novos riscos inclui testes e se houver, os testes foram 

organizados / programados? 

• Mantenha o processo de revisão atualizado - é provável que as situações 

continuem evoluindo, por exemplo, alterações nas matérias-primas, e é provável 

que seja necessário um processo contínuo de avaliação. 

• Não se esqueça de revisar os resultados! Quando estamos ocupados, é muito 

fácil esquecer. No entanto, há pouco sentido em concluir um teste se seu 

significado não for entendido e, quando necessário, acionado. Obviamente, esse é 

o objetivo da cláusula 5.6.2.5. 


