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1 Definições 
As definições a seguir se aplicam à terminologia utilizada em toda a documentação do 
Esquema FSSC 22000. 
 

Acreditação 
O atestado de terceiros relacionado a um órgão de certificação proporcionando a 
demonstração formal de sua competência para realizar as tarefas específicas de 
avaliação de conformidade (ISO/IEC 17011:2004). 
 

Organismo Acreditador (OA) 
Órgão autoritário que realiza a acreditação (ISO/IEC 17011:2004). 
 

Certificado de acreditação 
Documento formal ou um conjunto de documentos, afirmando que a acreditação foi 
concedida para o escopo definido (ISO/IEC 17011:2004). 
 

Marca de acreditação 
Marca emitida por um órgão acreditador para ser utilizada pelos OCs acreditados para 
indicar a conformidade de uma entidade em relação a um conjunto de requisitos 
(ISO/IEC 17011:2004). 
 

Materiais e artigos ativos 
1) Os materiais e artigos ativos são os materiais e artigos destinados a  

a) estender o prazo de validade, ou  
b) manter, ou  
c) melhorar as condições dos alimentos embalados.  

2) São deliberadamente projetados para incorporar componentes que liberariam ou 
absorveriam substâncias para ou a partir do alimento embalado ou o ambiente em 
torno do alimento e os exemplos são os absorventes de oxigênio e dessecantes.  

Os materiais e artigos ativos são as embalagens de alimentos com base na definição de 
embalagens de alimentos (ver a norma ISO/TS 22002-4).  
 

Aditivo 
1) Qualquer substância, com ou sem valor nutritivo, intencionalmente adicionada aos 

alimentos ou alimentos animais para fins tecnológicos (incluindo organolépticos).  
2) Uma substância aditiva normalmente não é  

a) consumida como um alimento ou alimento para animal em si ou  
b) utilizada como um ingrediente típico do alimento ou alimento para animal 

3) Fins tecnológicos incluem a fabricação, processamento, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou manipulação de tais alimentos. 

4) O uso de um aditivo resulta, ou pode-se esperar que resulte (direta ou 
indiretamente) do fato deste ou seus subprodutos se tornarem um componente ou, 
por outro lado, de afetar as características de tais alimentos ou alimentos para 
animais.  
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5) O termo exclui os “contaminantes” ou substâncias adicionadas aos alimentos ou 
alimentos para animais para manter ou melhorar as qualidades nutricionais. 

 

Comitê Consultivo 
Um grupo de importantes partes interessadas no âmbito do Esquema que assessora o 
Conselho das Partes Interessadas. 
 

Alérgeno 
Uma substância (geralmente uma proteína) capaz de provocar uma resposta (reação 
alérgica) mediada pelo sistema imune (GFSI BRv7:2017). 
 
Alimento para animais 
1) Alimento animal dado aos animais domesticados no contexto da criação de animais.   
2) Existem dois tipos básicos de alimentos para animais, ou seja: 

a) alimento e  
b) forragem  

Nota 
Utilizado sozinho, o termo; 

a) Alimento para animal significa o alimento para alimentar os animais, enquanto 
que 

b) forragem geralmente se refere aos alimentos que os animais encontram por si 
próprios. 

 

Produção animal 
1) Todas as operações relacionadas às atividades realizadas nas instalações de uma 

fazenda (por exemplo, armazenamento, classificação, limpeza, embalagem de 
produtos não processados, fabricação de alimentação na própria fazenda, transporte 
dentro da fazenda), que entre outras inclui: 
a) a criação de animais vivos (por exemplo, gado, aves, suínos, peixes/frutos do 

mar, abelhas) e 
b) a manipulação de seus produtos (por exemplo, leite, ovos, peixes/frutos do mar, 

mel).  
2) Excluem-se as seguintes atividades: 

a) pesca, caça, transporte de animais para ou da fazenda, e  
b) Atividades de processamento de alimentos realizadas nas instalações da fazenda 

(por exemplo, aquecimento, defumação, cura, maturação, fermentação, 
secagem, marinagem, extração, extrusão ou uma combinação desses processos). 

 
Auditoria 
Processo sistemático e independente para obter evidências e avaliá-las objetivamente 
para determinar até que medida os requisitos especificados do Sistema de Certificação 
são cumpridos (ISO 19011:2011). 
 

Auditor 
Uma pessoa qualificada para realizar auditorias para ou em nome de um órgão de 
certificação (GFSI BRv7:2017).  
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Qualificação do auditor 
O processo aplicado para confirmar a competência do auditor.  
 

Apelação 
Solicitação de reconsideração de uma decisão tomada em uma reclamação apresentada. 
 

Dias de restrição 
Períodos de tempo compartilhados pela organização requerente/certificada com o órgão 
de certificação que impede que a auditoria não anunciada ocorra, quando a organização 
não está funcionando por motivos corporativos legítimos. 
 

Conselho 
Conselho de administração da Fundação. 
  

Conselho de Partes Interessadas (BoS) 
Grupo de representantes nomeados pelas principais partes interessadas do Sistema que 
são responsáveis pela fiscalização, incluindo todos os requisitos de certificação e 
credenciamento. 
 

Catering 
Preparação e fornecimento de alimentos, os quais são consumidos fora de casa, dentro 
de um recinto definido (GFSI BRv7:2017). 
 
Certificação 
Processo pelo qual os órgãos de certificação acreditados, com base na auditoria, 
fornecem uma garantia por escrito que os sistemas de segurança do alimento / gestão 
de qualidade e sua implementação estão em conformidade com os requisitos do 
Esquema (GFSI BRv7:2017). 
 

Organismo de Certificação (OC) 
Uma organização que presta os serviços de auditoria e certificação e que foi acreditada 
por um Organismo de acreditação (GFSI BRv7:2017). 
 

Decisão de certificação 
Concessão, continuidade, expansão do escopo, redução do escopo, suspensão, 
restauração, revogação ou recusa de certificação por um organismo de certificação (GFSI 
BRv7:2017). 
 

Sistema de certificação 
Sistema de avaliação de conformidade relacionado com os sistemas de gestão para o 
qual os mesmos requisitos especificados, regras específicas e procedimentos se aplicam 
(ISO/IEC 17021-1:2015). 
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Competência 
Capacidade demonstrada para aplicar conhecimentos e habilidades para alcançar os 
resultados desejados (ISO/TS 22003:2013).  
 

Reclamação 
Documento legal que é uma expressão de descontentamento, não constituindo uma 
apelação. 
 

Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador (CAAT) 
Técnicas baseadas na tecnologia da informação, tais como webinars, conferências 
telefônicas, acesso web aos documentos (como registros) utilizados para acessar e 
reunir evidências para uso em auditorias.  
 

Não conformidade crítica 
Circunstância em que o 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.  
 

Evento extraordinário 
Situação fora do controle da organização, comumente conhecida como “Força Maior”, 
tais como guerra, greve, motim, instabilidade política, tensão geopolítica, terrorismo, 
crime, pandemia, inundação, terremoto, hacking malicioso de computadores, outros 
desastres naturais ou artificiais (IAF ID3:2011). 
 

Alimento para animal 
Substância ou produto, processado ou não, destinado a ser utilizado para a alimentação 
direta ou indireta de animais (GFSI BRv7:2017).  
 
Alimento 
1) Qualquer substância, processada, semi-processada ou bruta, que seja destinada ao 

consumo humano e inclua, entre outros: 
a) alimento e bebida,  
b) goma de mascar e  
c) qualquer substância que tenha sido usada na fabricação, preparação ou 

tratamento do “alimento”. 
2) Estão excluídos da presente definição: 

a) cosméticos, 
b) tabaco ou  
c) produtos medicinais, medicamentos “sem receita” (OTC), nutracêuticos 

(alimentos não funcionais) e produtos farmacêuticos. 
 
Defesa de Alimentos 
O processo para garantir a segurança do alimento e bebida de todas as formas de 
ataque malicioso intencional (incluindo o ideologicamente motivado) levando à 
contaminação (GFSI BRv7:2017).  
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Fraude de Alimentos 
Termo coletivo abrangendo a substituição, adição, adulteração ou falsificação intencional 
de alimento/alimento para animal, ingredientes de alimentos/alimento animal ou 
embalagem de alimento/alimento para animal, rotulagem, informações sobre o produto 
ou declarações falsas ou enganosas feitas sobre um produto para ganho econômico que 
pode afetar a saúde do consumidor (GFSI BRv7:2017).  
 

Segurança de Alimento/Alimento para Animal 
Conceito que o alimento/alimento para animal não irá causar danos ao consumidor 
quando é preparado e/ou ingerido de acordo com seu uso pretendido (ISO 22000:2005).  
 

Risco de Segurança de Alimento/Alimento para Animal 
Agente biológico, químico ou físico em embalagem de alimento/alimento para animal, ou 
condição do alimento/alimento para animal com potencial de causar um efeito adverso à 
saúde (ISO 22000:2005).  
 

Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos/Alimentação Animal (SGSA) 
Conjunto de elementos interrelacionados ou interagindo para estabelecer uma política e 
objetivos e atingir esses objetivos, utilizados para direcionar e controlar uma 
organização com relação à segurança do alimento (da ISO/TS 22003:2013). 
 

Fundação 
A Fundação do sistema de certificação FSSC 22000.  
 

Iniciativa Global de Segurança de Alimentos (GFSI) 
Uma iniciativa orientada pela indústria de propriedade do Fórum de Bens de Consumo 
com foco na gestão de segurança do alimento ao longo da cadeia de abastecimento. 
 

Análise de Riscos e Ponto Crítico de Controle (HACCP) 
Sistema que identifica, avalia e controla os riscos que são significativos para a segurança 
do alimento (ISO/TS 22003:2013). 
 

Estudo de HACCP 
Análise de risco para uma família de produtos/serviços com riscos similares e tecnologia 
de produção similar e, quando pertinente, tecnologia de armazenamento similar (ISO/TS 
22003:2013). 
 

Ingrediente 
Componente processado ou não de alimento, alimento para animal ou embalagem. 
 

Fabricação/processamento 
Transformação de matérias primas, por meios físicos ou químicos, 
em alimentos/alimento para animal/embalagem. 
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Sistema de Gestão 
Conjunto de elementos interrelacionados ou interagindo para estabelecer uma política e 
objetivos e atingir esses objetivos, utilizados para direcionar e controlar uma 
organização com relação à segurança do alimento/gestão da qualidade (ISO/TS 
22003:2013). 
 
Não conformidade maior 
Não conformidade que afeta negativamente a capacidade do sistema de gestão para 
atingir os resultados pretendidos (ISO/IEC 17021-1:2015).  
 

Não conformidade menor 
Não conformidade que não afeta a capacidade do sistema de gestão para atingir os 
resultados pretendidos (ISO/IEC 17021-1:2015). 
 

Nutracêutico 
Produtos de grau farmacêutico e nutrientes padronizados derivados de fontes que 
pretendem fornecer benefícios adicionais à saúde e nutrição, além do valor nutricional 
básico encontrado nos alimentos. 
 

Organização 
Parte interessada da cadeia de alimentos e alimento para animal que é responsável por 
garantir que os produtos cumpram os requisitos em que se baseia a certificação. 
 

Alimento para pets cães e gatos 
1) Alimento comercial preparado e distribuído para o consumo por cães e gatos. 
2) A definição inclui: 

a) suplementos ou  
b) alimento concebido como uma única ração composta de material vegetal 

(plantas) ou animal.  
 

Alimentos para outros pets 
1) Alimentos comerciais preparados e distribuídos para o consumo por animais de 

estimação (que não sejam cães e gatos), que podem ser mantidos em casa como 
pets, incluindo animais exóticos e de zoológico, tais como tartarugas, coelhos, 
pássaros, aves, etc. 

2) A definição inclui: 
a) suplementos ou  
b) alimento concebido como uma única ração composta de material vegetal 

(plantas) ou animal. 
 

Processo 
Conjunto de atividades interrelacionadas ou interagindo, para a obtenção de um 
resultado (GFSI BRv7:2017). 
 

Produto 
Resultado de um processo (GFSI BRv7:2017). 



Parte 0: Definições 

 

Versão 4.1 – Julho 2017 9 de 10 

 
 
Recall de Produto 
Remoção por um fornecedor de produto da cadeia de abastecimento que foi considerado 
como inseguro e foi vendido para o consumidor final, ou está com os varejistas ou 
fornecedores de catering e está disponível para venda (GFSI BRv7:2017). 
 

Recolhimento de Produto 
Remoção do produto por um fornecedor da cadeia de abastecimento que tenha sido 
considerado inseguro, que não foi colocado no mercado para compra pelo consumidor 
final (GFSI BRv7:2017). 
 

Qualidade 
Grau em que um conjunto de características inerentes de um objeto cumpre os 
requisitos 
 

Matéria Prima 
Componente de alimento, alimento para animal ou embalagem que forma o insumo para 
processamento posterior.  
 

Varejo 
Preparação, embalagem, armazenamento, servir, vender, entregar ou fornecer alimento 
para o consumo ao cliente (GFSI BRv7:2017). 
 

Retrabalho 
Reutilização de alimento/alimento para animal/embalagem, ingredientes ou matéria 
prima.  
 

Risco 
Efeito de incerteza sobre os objetivos (ISO 31000:2009). 
 

Comitê de Sanções 
Comitê que decide sobre as eventuais sanções com base em informações fornecidas pela 
Fundação em caso de um desempenho inaceitável do OC. 
 

Escopo 
Extensão e limites, por exemplo, da atividade auditoria, certificação, acreditação ou do 
sistema (ISO 19011:2011). 
 

Norma 
Documento normativo que contém um conjunto de requisitos em relação a algo que 
pode ser medido, julgado ou avaliado. 
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Armazenamento 
Guarda de produto ou matéria prima em um local específico e sob condições definidas 
(GFSI BRv7:2017). 
 

Utensílios de mesa 
Produtos de bens de consumo que entram em contato com o alimento e materiais de 
embalagem de alimentos (ISO/TS 22002-4:2013).  
 

Ameaça 
Susceptibilidade ou exposição a um ato de defesa de alimentos (tais como sabotagem, 
adulteração maliciosa, funcionário descontente, ato terrorista, etc.), que é considerado 
como uma lacuna ou deficiência que pode afetar a saúde do consumidor se não resolvido 
(GFSI BRv7:2017).  
 

Transporte 
A movimentação de produtos ou matérias primas através de uma modalidade de 
transporte (aéreo, ferroviário, rodoviário e/ou hidrovia) de um local para outro. 
 

Auditoria não-anunciada 
Auditoria de monitoramento que é realizada nas instalações da organização certificada 
sem uma notificação prévia da data da auditoria. 
 

Veículo 
Dispositivo utilizado para o transporte de matéria prima, ingredientes, alimento, 
alimento para animal ou embalagem que é capaz de ser transportado por rodovias, 
ferrovias, hidrovias ou rota aérea.  

 
Vulnerabilidade 
Susceptibilidade ou exposição a todos os tipos de fraude alimentar, que é considerado 
como uma lacuna ou deficiência que pode afetar a saúde dos consumidores se não 
resolvida (GFSI BRv7:2017).  
 

Auditoria de monitoramento 
Observação periódica no local de um auditor por um supervisor aprovado do OC para 
monitorar e avaliar o desempenho do auditor. 


