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Anexo II: Cálculo do tempo de auditoria 

1 Introdução 
Este anexo trata do tempo mínimo de auditoria necessário para abranger os requisitos 
do Esquema. 

1.1 Auditor dia 

1) A duração de um auditor dia normalmente é de oito (8) horas e pode ou não incluir 
uma pausa de almoço, dependendo da legislação local.  

2) A duração da auditoria no site deve ser indicada em horas de trabalho do auditor, 
indicando o tempo gasto no site realizando a auditoria FSSC 22000. 

1.2 Auditorias conjuntas 

Quando a auditoria FSSC 22000 é realizada com outras auditorias, se deverá indicar por 
separado o cálculo para a duração mínima da auditoria FSSC 22000. 
 

2 Tempo adicional 
A seguir são especificados os períodos de tempo adicional a serem aplicados. 

2.1 Programa(s) de Pré-Requisito 

1) O Esquema exige que um adicional ao tempo de auditoria (que inclui a preparação, 
auditoria no site e relatórios) conforme estipulado na cláusula 9.1.4 e Anexo B da 
ISO/TS 22003:2013, sendo que o CB deverá adicionar 0,5 – 1 auditor dia (4-8 horas 
de trabalho, dependendo do tamanho da organização, conforme especificado 
abaixo) para a auditoria na implementação do(s) respectivo(s) Programa(s) de Pré-
Requisito.   

2) Isto se aplica às auditorias iniciais, de monitoramento (anunciada ou não-
anunciada) e recertificação. 

2.1.1 Tamanho e complexidade da organização  

O período adicional da auditoria FSSC 22000 deve ser calculado da seguinte forma:  
1) 0,5 auditor dia (4 horas de trabalho) no site (incluindo a prevenção de fraude 

alimentar e avaliação da defesa dos alimentos) quando a empresa tem menos de: 
a) 250 FTE e,  
b) 3 estudos HACCP. 

2) 1,0 auditor dia (8 horas de trabalho) no site (incluindo a prevenção de fraude 
alimentar e avaliação da defesa dos alimentos) quando a empresa tem:   

a) 250 FTE ou mais; ou  
b) 3 estudos HACCP ou mais. 

2.2 Preparação e elaboração de relatórios 

1) Pelo menos 0,25 auditor dia (2 horas de trabalho) deve ser adicionado ao tempo da 
auditoria FSSC 22000 no site para a preparação da auditoria. 

2) Pelo menos 0,5 auditor dia (4 horas de trabalho) deve ser adicionado ao tempo da 
auditoria FSSC 22000 no site para os relatórios da auditoria. 
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2.3 Uso de um intérprete 

Pelo menos 0,5 auditor dia (4 horas de trabalho) adicional ao tempo da auditoria no site 
deve ser acrescentado ao tempo da auditoria FSSC 22000 quando um intérprete é 
necessário para dar suporte à equipe de auditoria. 

2.4 Armazenamento externo 

Pelo menos 0,25 auditor dia (2 horas de trabalho) adicional ao tempo de auditoria no 
site deve ser acrescentado ao tempo de auditoria FSSC 22000 para cada instalação de 
armazenamento externo. 

2.5 Organizações com sede separada 

1) Para as organizações em que algumas das funções relevantes para a certificação são 
controladas por uma sede separada do(s) site(s) de fabricação, o tempo mínimo 
deve ser de 0,5 auditor dia (4 horas de trabalho) no site para auditar as funções 
pertinentes à certificação na sede. 

2) Quando a pessoa responsável da sede atende a auditoria no site de fabricação, 
nenhum tempo extra de auditoria é calculado.   

3) Pode ser permitida uma redução máxima de 20% no tempo de auditoria para cada 
um dos sites de fabricação que pertençam ao grupo onde as funções compartilhadas 
sejam controladas pela sede (quando externa). A redução de 20% do tempo de 
auditoria é aplicada no tempo mínimo de auditoria (Ts) como indicado na ISO/TS 
22003:2013, Anexo B.  

2.6 Organizações com atividades externas 

Em organizações de manufatura com atividades externas em que um ou mais os 
processos são executados em um estabelecimento secundário, para cada 
estabelecimento secundário é considerada uma redução da duração mínima total 
calculada para a auditoria on-site de 50% da duração Ts.  

3 FSSC 22000-Qualidade 
1) O tempo de auditoria para a parte da ISO 9001 deve ser calculado utilizando o IAF 

MD 5.  
2) A duração da auditoria para a auditoria integrada FSSC 22000 e ISO 9001 deve 

basear-se no IAF MD 11, seção 2.1.5.1.  
 

4 Transição para FSSC 22000  
Na transição da HACCP holandesa, ISO 22000 ou uma certificação GFSI reconhecida 
para a certificação FSSC 22000, o tempo mínimo da auditoria no site da certificação 
FSSC 22000 deverá ser 2/3 do tempo de auditoria de certificação inicial, com no mínimo 
1 auditor dia (8 horas de trabalho) no site mais o tempo adicional de auditoria FSSC 
22000 conforme definido acima. 
 

5 Cálculo do tempo de auditoria 
1) O cálculo do tempo de auditoria deve:  

a) estar incluído no relatório e na ficha de cálculo de tempo de auditoria, 
b) coincidir com a ferramenta de cálculo de tempo de auditoria apresentada na 

ISO/TS 22003:2013, Anexo B  
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ou seja, (Ts = (D + H + MS + FTE)), mais o tempo adicional de auditoria FSSC 
22000.  

2) Quando devidamente documentada e justificada, a redução do tempo de auditoria 
Ts pode ser feita para uma organização menos complexa, tendo um tempo de Ts 
inferior a 1,5 auditor dia, de acordo com a ISO 22003:2013, Anexo B. A redução do 
tempo de auditoria Ts nunca pode ser inferior a 0,25 auditor dia (2 horas de 
trabalho). A redução não pode ser aplicada sobre o período de tempo da auditoria 
FSSC, conforme apresentado na seção 2.1 deste Anexo. 

3) A justificativa do cálculo da duração da auditoria, incluindo qualquer redução (ver 
acima) ou aumento aplicado deverá ser incluída no relatório de auditoria. 

  


