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Anexo V – Competência do Auditor 

1 Finalidade 
Este documento informa os requisitos para os órgãos de certificação (OCs) com relação à 
competência do auditor e processo de qualificação. 
 

2 Escopo 
Estes requisitos se aplicam a todos os auditores que realizam auditorias FSSC 22000 ou 
FSSC 22000 Qualidade – desde a formação inicial, processo de qualificação, até a 
requalificação e também abrange as extensões para o(s) setor(es) e/ou categoria(s) e a 
compilação sobre os requisitos da ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/TS 22003:2013 e GFSI 
BRv7:2017 nesta área. 
 

3 Qualificação 
Existem quatro etapas no processo de qualificação: 

1) seleção do auditor trainee; 
2) formação inicial; 
3) avaliação supervisionada e 
4) registro. 

3.1 Seleção 

O OC deverá selecionar os auditores trainee com base no cumprimento dos requisitos de 
formação definidos na seção 8 para o respectivo setor da indústria.  

3.2 Formação inicial e experiência 

O OC deverá assegurar que os auditores trainee cumpram a seguinte formação inicial e 
requisitos de experiência: 

1) Curso de Auditor Líder para SGSA ou SGQ – mínimo de 40 horas, incluindo o 
exame; 

2) Treinamento de HACCP – mínimo de 16 horas, incluindo o exame; 
3) Norma ISO 22000 – mínimo de 8 horas incluindo o exame (se não incluído como 

parte do Curso de Formação de Auditor Líder); 
4) Treinamento de defesa dos alimentos abrangendo a metodologia de avaliação do 

risco sobre a defesa dos alimentos e possíveis medidas de mitigação (incluindo o 
exame); 

5) Treinamento de fraude alimentar abrangendo a metodologia de avaliação da 
vulnerabilidade da fraude alimentar e possíveis medidas de mitigação (incluindo o 
exame); 

6) Todos os requisitos do Esquema relevantes (incluindo o exame); ISO/TS 22003 
(Anexo C), ISO 19011 e ISO/IEC 17021-1 (conforme aplicável aos processos de 
auditoria do OC, incluindo o exame); 

7) Experiência na indústria de alimentos ou setores relacionados, incluindo pelo 
menos 2 anos de trabalho em tempo integral em funções de garantia de 
qualidade ou segurança de alimentos na produção ou manufatura de alimentos, 
varejo, inspeção ou execução ou equivalente e 
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8) Pelo menos dez (10) dias de auditoria e cinco (5) auditorias de ISO 22000 ou 
outro esquema reconhecido pelo GFSI, pertinentes ao setor específico da 
indústria, incluindo pelo menos uma (1) auditoria FSSC 22000. 

3.3 Avaliação 

1) O OC deverá:  
a) fornecer treinamento supervisionado em auditoria de segurança de alimentos; 
b) conduzir uma auditoria supervisionada FSSC 22000 do auditor para confirmar se 

a competência é alcançada e  
c) documentar a aprovação da conclusão satisfatória do programa de treinamento e 

auditoria supervisionada. 
2) O treinamento supervisionado e a auditoria de acompanhamento devem ser 

conduzidos por um auditor qualificado FSSC 22000 ou uma pessoa de certificação 
técnica FSSC 22000 de competência equivalente e experiência no uso da ferramenta  
GFSI de auditoria de acompanhamento (quando disponível).  

3.4 Sistema de registro de auditor 

1) A Fundação fornece um sistema de registro de auditor para todos os auditores 
específicos do Esquema utilizado ou contratado por um OC. 

2) Os detalhes das qualificações do auditor, formação, experiência e escopo de 
atividade em relação às categorias de produto do Esquema estão contidos e 
mantidos neste registro e devem ser mantidos atualizados pelo OC.  

3) O OC deverá:  
a) Registrar os detalhes de qualificação do auditor no Registro de Auditor FSSC 

22000 em conformidade com as instruções da Fundação. 
b) Mediante solicitação, fornecer os seguintes documentos ou comprovações 

relacionadas com os documentos de habilitação verificados no registro: 
i. CV/currículo (detalhando a formação, experiência de trabalho, respectivo 

treinamento em segurança de alimentos, data de admissão no OC, data de 
qualificação como um auditor FSSC 22000); 

ii. Registros de formação (certificados, quando disponíveis, para demonstrar 
que os requisitos foram cumpridos); 

iii. Registros de qualificação, por setor/categoria; 
iv. Relatórios de auditoria de acompanhamento. 

c) Indicar as categorias que o auditor está qualificado, e manter as datas de início e 
renovação no registro. 

 

4 Manutenção da qualificação do auditor 
O OC deverá assegurar que exista um sistema em vigor para manter a qualificação do 
auditor. 

4.1 Auditorias 

1) Pelo menos cinco (5) auditorias FSSC 22000 on-site em diferentes sites a cada ano 
civil. Neste contexto, as auditorias de Fase 1 e Fase 2 devem ser consideradas como 
uma (1) auditoria. 

2) Caso este requisito não possa ser cumprido, o OC deverá assegurar que o auditor já 
realizou pelo menos 5 auditorias GFSI, das quais pelo menos uma (1) auditoria FSSC 
22000. Esta exceção temporária deverá ser solicitada por escrito à Fundação em 
casos específicos, tais como: 
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 Doença de longo prazo do auditor; 
 Licença prolongada (por exemplo, maternidade, paternidade, ano sabático); 
 Falta de clientes na região/país. 

4.2 Formação contínua 

Os auditores devem participar de todos os treinamentos anuais relevantes, incluindo 
aqueles especificados pela Fundação e pelo menos um evento, por exemplo, 
treinamento, conferência, seminário e/ou reuniões de rede para manter-se atualizado 
sobre os requisitos do Esquema, melhores práticas do setor da indústria, 
desenvolvimentos em segurança de alimentos e tecnológicos, e para ter acesso e ser 
capaz de aplicar as leis e regulamentos relevantes, sendo que o OC deverá manter os 
registros por escrito de todos os respectivos treinamentos realizados. 

4.3 Registros de auditoria e treinamento 

O registro de auditoria e treinamento do auditor qualificado deverão ser avaliados e 
atualizados anualmente pelo supervisor competente do OC. 

4.4 Auditoria de acompanhamento   

1) Pelo menos uma (1) auditoria de acompanhamento FSSC 22000 on-site deve ser 
realizada a cada três anos para confirmar o desempenho aceitável do auditor. 

2) A auditoria de acompanhamento deverá ser realizada por um auditor GFSI 
qualificado (ou pessoa de certificação técnica FSSC do OC de competência e 
experiência equivalentes) e deverá ser avaliado e qualificado pelo OC como adequado 
para realizar auditorias de acompanhamento. 

3) O avaliador recebeu treinamento em técnicas de auditoria de acompanhamento. 
4) O avaliador que observa o auditor que está realizando a auditoria não tem nenhuma 

participação na auditoria. 
5) O avaliador deverá fornecer um relatório de avaliação da auditoria de 

acompanhamento para confirmar a aplicação bem sucedida do conhecimento durante 
a auditoria nas áreas de:  
a) Sistemas de gestão de segurança de alimentos; 
b) HACCP; 
c) PPRs e PPROs; 
d) Fraude alimentar;  
e) Defesa dos alimentos; 
f) Leis/regulamentos aplicáveis e códigos de prática da indústria; 
g) Técnicas de auditoria; 
h) Categorias específicas da indústria. 

6) A auditoria de acompanhamento pode ser realizada pelo OC, mas pode ser 
substituída por um Órgão de Acreditação (OA) ou auditoria de acompanhamento da 
Fundação utilizando a ferramenta GFSI de auditoria de acompanhamento (se 
disponível). 

7) Caso a auditoria de acompanhamento resulte na qualificação do auditor para a FSSC 
22000, esta pode ser registrada como uma auditoria válida FSSC 22000 no banco de 
dados. 

5 Requalificação do auditor 
1) O desempenho geral do auditor deverá ser avaliado a cada três anos a fim de 

confirmar a competência continuada do auditor. Os seguintes aspectos devem ser 
avaliados pelo supervisor nomeado do OC antes da requalificação: 
a) o registro de auditoria do auditor; 
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b) o registro de treinamento do auditor; 
c) a resultado da auditoria de monitoramento. 

2) A avaliação deverá considerar o desempenho geral do auditor, incluindo reclamações 
de clientes. 

3) O CV deve ser atualizado após a conclusão da requalificação do auditor para garantir 
que permaneça atual. 

4) Aprovação documentada da conclusão satisfatória de todo o processo de 
requalificação pelo OC. 

Nota:  Apenas uma auditoria de monitoramento é exigida, independentemente do 
número de categorias/subcategorias que o auditor esteja qualificado. 

 

6 Extensão de categoria 
Para a extensão do escopo da qualificação do auditor para uma nova categoria, o OC 
deverá demonstrar que o auditor está em conformidade com os seguintes requisitos: 
1) Competência geral do auditor conforme descrito no Anexo C da ISO 22003; 
2) Competência específica do setor demonstrada;  
3) Formação descrita na seção 8; 
4) O auditor deverá ter seis (6) meses de experiência de trabalho na nova categoria, ou 

cinco (5) auditorias GFSI na nova categoria como um co-auditor sob a supervisão de 
um auditor GFSI qualificado, sendo dentre estas pelo menos uma (1) auditoria FSSC 
22000. 

 
O CV deverá ser atualizado após a conclusão da qualificação do auditor para categoria(s) 
adicional(is) da cadeia alimentar. 
 

7 Qualificação de auditor FSSC 22000-Qualidade 
1) Equipes de auditoria que conduzem auditorias integradas FSSC 22000 e ISO 9001 

(FSSC 22000-Qualidade) devem cumprir coletivamente as respectivas especificações 
de auditor FSSC 22000-Qualidade. 

2) O auditor líder da equipe de auditoria sempre deverá ser um auditor qualificado FSSC 
22000. 

 

8  Especificações de Auditor FSSC 22000 
 

Agropecuária – Categoria A 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Agropecuária A Criação de Animais 
AI Carne/leite/ovos/mel 

AII Peixes e frutos do mar 

Tópico Especificação 

Formação 1) Graduação em um curso relacionado com alimentos ou ciências biológicas; OU 



Parte IV - Anexo V: Competência do Auditor 

Versão 4.1 – Julho 2017 7 de 9 

2) Conclusão bem sucedida de um curso superior relacionado a alimentos ou ciências 
biológicas ou equivalentes, tais como uma pós-graduação em ciências agronômicas, 
agricultura ou veterinária. 

 

Processamento de alimentos e alimentos para animais – Categoria C 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Processamento 
de alimentos e 
alimentos para 

animais 

C Fabricação de alimentos 

CI 
Processamento de alimentos 
perecíveis de origem animal 

CII 
Processamento de alimentos 
perecíveis de origem vegetal 

CIII 
Processamento de alimentos 

perecíveis de origem animal e 
vegetal 

CIV 
Processamento de produtos 

estáveis ao ambiente 

Tópico Especificação 

Formação 1) Graduação em um curso relacionado com alimentos ou biociências; OU 
2) Conclusão bem sucedida de um curso de ensino superior relacionado a alimentos ou 

ciências biológicas ou equivalente. 

 

Processamento de alimentos e alimentos para animais – Categoria D 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Processamento 
de alimentos e 
alimentos para 

animais 

D Produção de alimentos 
para animais 

DI 
Produção de alimentos para 
animais 

DII Produção de alimentos para pets 

Tópico Especificação 

Formação 1) Curso de pós-graduação em áreas afins ou equivalente pela experiência. 
2) Treinamento em avaliações de risco específicas do setor. 
3) Experiência de trabalho ou treinamento na indústria de alimento e/ou alimento para 

animais, e experiência em ambiente de gestão de qualidade na indústria de 
alimento/alimento para animais. 

 

Catering – Categoria E 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Catering E Catering E Catering 

Tópico Especificação 

Formação 1) Graduação em um curso relacionado com alimentos ou biociências; OU 
2) Conclusão bem sucedida de um curso de ensino superior relacionado a alimentos ou 

ciências biológicas ou equivalente. 
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Varejo – Categoria FI 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Varejo, 
Transporte e 

Armazenamento 
F Distribuição FI Varejo/Atacado 

Tópico Especificação 

Formação 1) Graduação em um curso relacionado com alimentos ou biociências; OU 
2) Conclusão bem sucedida de um curso de ensino superior relacionado a alimentos ou 

ciências biológicas ou equivalente. 

 

Transporte e Armazenamento - Categoria G 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Varejo, 
Transporte e 

Armazenamento 
G 

Fornecimento de serviços 
de transporte e 
armazenamento 

GI 

Fornecimento de serviços de 
transporte e armazenamento de 
alimentos perecíveis (alimentos 

e alimentos para animais) 

GII 

Fornecimento de serviços de 
transporte e armazenamento 

para alimentos e alimentos para 
animais, estáveis à temperatura 

ambiente 

Tópico Especificação 

Formação 1) Graduação em um curso relacionado com alimentos ou biociências; OU 
2) Conclusão bem sucedida de um curso de ensino superior relacionado a alimentos ou 

ciências biológicas ou equivalente. 
3) Treinamento em avaliações de risco específicas do setor. 

 

Serviços auxiliares - Categoria I 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Serviços 
auxiliares 

I 

Produção de embalagem 
de alimentos e alimentos 

para animais e material de 
embalagem 

N/A N/A 

Tópico Especificação 

Formação 1) Uma qualificação técnica, uma graduação ou certificado superior em tecnologia de 
embalagem e um respectivo certificado reconhecido pela Fundação em tecnologia de 
alimentos, higiene de alimentos ou assunto relacionado a ciências, OU 

2) Uma qualificação técnica em tecnologia de alimentos, segurança de alimentos/higiene 
ou assunto relacionado a ciências e um certificado em tecnologia de embalagem 
reconhecido pela Fundação, tais como treinamento em Embalagem WPO (mínimo de 
30 horas), abrangendo: 
a) Noções básicas de princípios e conceitos de embalagem; 



Parte IV - Anexo V: Competência do Auditor 

Versão 4.1 – Julho 2017 9 de 9 

b) Legislação, normas e regulamentos de embalagens; 
c) Fabricação de materiais de embalagem; 
d) Especificidade de embalagens de produtos alimentares/alimentos para animais; 
e) Controle e teste de qualidade/segurança de alimentos; 
f) Processos de impressão e tintas de impressão; 
g) Reciclagem de embalagem e  
h) Design de materiais de embalagem. 

Tipo de 
embalagem 

A qualificação do auditor de embalagem é alocada por tipo de material de embalagem para 
alimento, conforme listado abaixo: 
1) Plástica; 
2) Papel e papelão; 
3) Metal; 
4) Vidro e cerâmica; 
5) Madeira ou 
6) Outras (por exemplo, saco de tecido, têxteis etc.) 

 

Bioquímicos – Categoria K 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Bioquímicos K Produção de (Bio) 
Químicos N/A N/A 

Tópico Especificação 

Formação 1) Graduação em um curso relacionado com alimentos ou biociências; OU 
2) Conclusão bem sucedida de um curso de ensino superior relacionado a alimentos ou 

ciências biológicas ou equivalente. 

 

FSSC 22000-Qualidade 

Cluster 
Categoria Subcategoria 

Código Nome Código Nome 

Qualidade Todos Todas as categorias FSSC N/A N/A 

Tópico Especificação 

Geral Auditor qualificado para a certificação ISO 9001 acreditada por ISO 17021 para um dos 
códigos de setor listados abaixo relacionados às categorias ISO 22003. 

Categorias ISO 22003 Códigos de Setor ISO 9001 (IAF ID 1) 

A. Criação de animais 1. Agricultura e pesca 

C. Fabricação de alimentos 3. Produtos alimentares e bebidas 

D. Produção de alimentos para 
animais 

3. Produtos alimentares e bebidas 

E. Catering 30. Hotéis e restaurantes 

F. Distribuição 29. Comércio no atacado e varejo 

G. Transporte e armazenamento 31. Transporte e armazenamento 

K. Produção de (bio)químicos 3. Produtos alimentares e bebidas 

I. Produção de embalagem de 
alimentos e alimentos para animais e 
material de embalagem 

6. Madeira e produtos de madeira (se aplicável) 
7. Celulose, papel e produtos de papel (se aplicável) 
14. Produtos de borracha e plástico (se aplicável) 
17. Metais básicos e produtos metálicos fabricados (se aplicável) 

 
FINAL 


