
 
 

 

 

 
 

Data: 08/03/22  Início: 09h40 

Cliente: Madrid 2 Término: 12h10 
 

 
Consultora: Maria Fernanda 

 

Relatório de Visita Técnica – Boas Práticas 
 
 

Setor- Vestiário Feminino 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Vestiário Masculino 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Refeitório 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Corredor das câmaras frias 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Embalagens/ Manipulação de Frios 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Embalagens/ Manipulação de F.L.V.                                                                                                                                                                           

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Câmara do Açougue 

EM CONFORMIDADE  
 

Setor- Câmara dos Frios                                                                                                                                                                                          

NÃO CONFORMIDADE: Presença de identificação no carro de fermentação de pães como sendo “Produto abastecido 
diariamente com validade de 02 dias”, gerando ambiguidade e dificuldade no controle da real validade dos produtos. 
AÇÃO CORRETIVA: Dada a ambiguidade, recomenda-se utilizar identificação como sendo somente “Produtos 
abastecidos diariamente com validade de 01 dia ou realizar a identificação com etiqueta preenchida diariamente ou 
a cada 02 dias (a depender da validade dos produtos armazenados) de forma manual. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos de panificação impróprios para o consumo armazenados na prateleira inferior do 
mesmo carro de pães utilizado para fermentação, gerando dificuldade de organização e risco de contaminação. 
AÇÃO CORRETIVA: Preferencialmente, armazenar os produtos impróprios para consumo separadamente dos 
produtos manipulados/pré-preparados, a fim de evitar erros dos colaboradores, desorganização e contaminação. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Câmara refrigerada F.L.V.  

  Visita Técnica  



EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Identificação de produtos impróprios para o consumo avariada e com presença de bolor. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca da identificação, de modo que seja clara, legível e, se possível de revestida ou 
feita de material resistente a umidade. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Realizada a troca da identificação com 
identificação no modelo da empresa “Fernanda Stinchi”, plastificada e de fácil remoção e recolocação para garantir a 
correta higienização do utensílio. 
 

Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Carne moída, vendida em bandeja, produzida no local. (RECORRENTE). 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido! Retirar da loja. 

Portaria 2619 de 2011-  9.10. É permitida a comercialização de carne moída, desde que a moagem seja feita, 
obrigatoriamente, a pedido e na presença do comprador. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos cárneos de diferentes origens armazenados na mesma prateleira, 
gerando risco de contaminação cruzada. Exemplos: Carne suína armazenada na mesma fileira que o bacalhau e o 
fígado bovino; carne bovina moída armazenada na mesma fileira de carne suína). 
AÇÃO CORRETIVA: Armazenar os diferentes tipos de produtos cárneos separadamente, com presença de ao menos 
uma barreira física entre eles. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador da área orientado e, assim eu 
finalizou o atendimento ao cliente, organizou os produtos, os separando e evitando ciclo de contaminação e 
propagação de micro-organismos. 
 

Setor- Frios / loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE:  Presença de queijo minas frescal da marca “Venizzi” com validade em 08/03/22. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou troca junto ao fornecedor, caso se aplique.  

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Colaboradora da área orientado e, logo em 
seguida, destinou o produto a área de trocas com identificação. 
 

  NÃO CONFORMIDADE: Presença de queijo gorgonzola “Campo Lindo” com validade em 08/33/22, além da presença 
de características improprias do consumo, como por exemplo, coloração amarelada e pontos de bolor/mofo branco. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou troca junto ao fornecedor, caso se aplique.  

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (X) SIM – Colaboradora da área orientado e, logo em 
seguida, destinou o produto para descarte. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de 12 unidades de feijão carioca da marca “Livre e Leve” da Sadia, com validade 
vencida (03/03/22).  
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou, caso se aplique, troca junto ao fornecedor. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- Frios / Atendimento 
 NÃO CONFORMIDADE: Presença de bandeja de isopor contendo aparas de frios identificadas com água no fundo do 
recipiente, gerando umidade nas embalagens dos produtos lá armazenados. 
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte da água, limpeza do recipiente e reembalagem dos frios com umidade nas 
embalagens; ou descarte da bandeja de isopor e reembalagem dos frios expostos a esta umidade. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (X) SIM – Colaboradora da área orientado e, logo em 
seguida, reembalou os produtos e descartou a bandeja de isopor. 
 

Setor- Padaria – Produção/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Luvas térmicas com sujidades e incrustações.  
AÇÃO CORRETIVA: Encaminhar EPI para limpeza mais frequentemente e/ou realizar troca do mesmo.  

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Ausência de identificação na vitrine de pães da data de abastecimento e validade dos 
produtos. 



AÇÃO CORRETIVA: Identificar diariamente. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Colaboradora orientada e, em seguida, realizou 
a identificação de forma correta. 
 

Setor- Padaria / Loja  

NÃO CONFORMIDADE: Bolos recheados exposto para venda em temperatura ambiente. 

AÇÃO CORRETIVA: Produtos devem estar sob refrigeração, ou mantidos aquecidos por no mínimo 60°C. 
Portaria 2619 de 2011 -9.20. Os alimentos perecíveis das cadeias fria e quente devem ser mantidos em equipamentos 
próprios que permitam a manutenção das temperaturas indicadas para cada uma das categorias de produtos. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- F.L.V./Estoque 

EM CONFORMIDADE 

 
Setor- F.L.V./ Loja 

 NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 unidade de “salada verde higienizada” de marca própria com presença de 
inseto dentro da embalagem. 
AÇÃO CORRETIVA:  Notificar o fornecedor e providenciar descarte do produto. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (X) SIM – Líder do setor orientado e no mesmo 
momento realizou as ações corretivas.  
 

Setor- Mercearia 
EM CONFORMIDADE 

 

 Setor- Banheiro Clientes 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Recebimento 

EM CONFORMIDADE 

 

 Setor- Setor de impróprios 
NÃO CONFORMIDADE: Identificações dos diferentes recipientes de produtos impróprios (cestos coloridos) com 
sujidades e formação de bolor. 
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca das identificações, de modo que sejam claras, legíveis e, se possível de material 
ou cobertura em material resistente a umidade. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Cesto amarelo destinado ao armazenamento de avarias com tampa quebrada. 

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 
 

 Setor- Descarte resíduos 
NÃO CONFORMIDADE: Presença de excesso de lixo no local. 

AÇÃO CORRETIVA: Acionar empresa responsável pela coleta. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

 Setor- Estoques 
EM CONFORMIDADE 

 
 
 
 
 
 


