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Anexo III: Classificação de não-conformidades 

1 Introdução 
De acordo com as definições do Esquema e como definido abaixo, o OC deve estabelecer 
e manter os critérios como uma referência para determinar o nível de não 
conformidades, resultando em três níveis de classificação: 
a) Não conformidade menor, 
b) Não conformidade maior, 
c) Não conformidade crítica. 
 

2  Oportunidade para melhoria 
O uso de oportunidades para melhoria durante uma auditoria de FSSC 22000 não é 
permitido pelo Sistema de Certificação. 
 

3  Não conformidade menor 
Uma não conformidade menor deve ser emitida quando a constatação não afeta a 
capacidade do sistema de gestão de alcançar os resultados pretendidos: 
1) Quando se documenta uma não conformidade menor durante uma auditoria, a 

organização deve fornecer ao OC provas objetivas de uma investigação sobre os 
fatores causais, riscos expostos e o plano de ação corretiva proposto (PAC). Isto 
deve ser fornecido ao auditor no prazo de três (3) meses após a auditoria. 

2) A ação corretiva (AC) deverá ser implementada pela organização no prazo de 12 
meses após a auditoria.  

3) O OC deverá analisar o projeto do plano de ação corretiva, testá-lo e aprová-lo 
quando aceitável. 

4) A implementação do plano de ação corretiva deverá ser analisada, no máximo, até a 
próxima auditoria no local programada. O OC deverá analisar o plano de ação 
corretiva e determinar a sua eficácia de implementação registrando o nome do 
auditor e a data de análise do PAC. 

5) Uma não conformidade maior é gerada (sobre a responsabilidade de gestão e 
alocação de recursos) no caso da não implementação do plano de ação aprovado na 
próxima auditoria agendada no site. 

 

4  Não conformidade maior 
Uma não conformidade major deve ser emitida quando a constatação afeta a capacidade 
do sistema de gestão de alcançar os resultados pretendidos: 
1) Quando uma não conformidade maior é emitida durante uma auditoria, a 

organização deve fornecer ao OC provas objetivas de uma investigação sobre os 
fatores causais, riscos expostos e o PAC proposto. Isto deve ser fornecido ao OC no 
prazo de 14 dias após a auditoria. 

2) A ação corretiva deverá ser implementada pela organização no prazo de 14 dias 
após a auditoria.  
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3) A não conformidade maior deverá ser encerrada pelo OC dentro de um prazo de 14 
dias adicionais após a implementação da ação corretiva pela organização. A 
organização deverá apresentar as provas objetivas da implementação ao OC. 

4) O OC deverá analisar o plano de ação corretiva e as provas objetivas relacionadas à 
implementação, testá-las se necessário e determinar a sua eficácia, e aprovar o PAC 
e AC registrando seu nome e a data de análise no PAC. 

5) O OC deverá realizar uma auditoria de acompanhamento (follow-up) para verificar a 
implementação da AC para fechar a não conformidade maior. Nos casos em que a 
comprovação documental for suficiente para fechar a não conformidade maior, o OC 
pode decidir realizar uma análise documental. 

6) A conclusão das ações corretivas pode demorar mais tempo, dependendo da 
gravidade potencial da não conformidade maior e a quantidade de trabalho 
necessário para eliminar os fatores causais. Em tais casos o PAC deverá incluir as 
medidas ou controles temporários necessários para mitigar o risco até que a ação 
corretiva permanente seja implementada. Uma auditoria de acompanhamento 
(follow-up) deverá ser realizada para verificar a ação corretiva permanente e fechar 
a não conformidade maior. 

7) Uma não conformidade crítica é gerada no caso da não implementação da ação 
corretiva aprovada. 

 

5  Não conformidade crítica 
Uma não conformidade crítica é emitida quando um impacto direto na segurança do 
alimento sem a ação apropriada pela organização é observado durante a auditoria ou 
quando a legalidade e/ou a integridade da certificação estão em jogo:  
1) Quando uma não conformidade crítica é emitida em um site certificado, o certificado 

deverá ser suspenso imediatamente por um período máximo de seis (6) meses. 
2) Quando uma não conformidade crítica é emitida durante uma auditoria, a 

organização deve fornecer ao OC provas objetivas de uma investigação sobre os 
fatores causais, riscos expostos e o PAC proposto. Isto deve ser fornecido ao OC no 
prazo de 14 dias após a auditoria.  

3) Uma auditoria de acompanhamento (follow-up) deverá ser realizada pelo OC no 
prazo de seis (6) meses para verificar o fechamento da não conformidade crítica. 

4) O certificado será retirado quando a não conformidade crítica não for efetivamente 
resolvida no prazo de seis (6) meses. 

5) No caso de uma auditoria de certificação, a auditoria completa de certificação deverá 
ser repetida. 

 


