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1 Finalidade 
Este documento declara os requisitos a serem incluídos na concepção e implementação 
do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos que deve estar em conformidade com 
os requisitos do Esquema por uma organização requerente/certificada que pretenda ser 
incluída no Registro FSSC 22000 de Organizações Certificadas. 
 

1.1 Categorias de alimentos e setores 
As seguintes categorias de cadeia alimentar e setores relacionados da cadeia alimentar 
são abrangidas pelo escopo do Sistema de certificação: 
 
Categoria Subcatego

ria 
Setor da cadeia alimentar Sistema de Gestão de 

Segurança de 
Alimentos / 
Qualidade 

Programas de pré-
requisito  

Requisitos 
adicionais 

A AI Criação de animais para carne, leite, 
ovos e mel 

ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

ISO/TS 22002-3:2011 Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 
 AII Cultivo de peixes e frutos do mar ISO 22000:2005 / 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 22002-3:2011 Consultar 2.1.4 

para 
aplicabilidade 

C CI Processamento de produtos perecíveis 
de origem animal 

ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

ISO/TS 22002-1:2009 Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 
 CII Processamento de produtos perecíveis 

de origem vegetal 
ISO 22000:2005 / 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 22002-1:2009 Consultar 2.1.4 

para 
aplicabilidade 

 CIII Processamento de produtos perecíveis 
de origem animal e vegetal (produtos 

mistos) 

ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

ISO/TS 22002-1:2009 Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 
 CIV Processamento de produtos estáveis 

ao ambiente 
ISO 22000:2005 / 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 22002-1:2009 Consultar 2.1.4 

para 
aplicabilidade 

D DI Produção de alimento para animais ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

ISO/TS 22002-6:2016 
(BSI/PAS 222:2011*)  

Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 
 DII Produção de alimentos para pets - 

cães e gatos 
ISO 22000:2005 / 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 22002-1 Consultar 2.1.4 

para 
aplicabilidade 

 DII Produção de alimentos para pets que 
não sejam cães e gatos 

ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

ISO/TS 22002-6:2016 
(BSI/PAS 222:2011*)  

Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 
E N/A** Catering ISO 22000:2005 / 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 22002-2:2013 Consultar 2.1.4 

para 
aplicabilidade 

F FI Varejo ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

BSI/PAS 221:2013 Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 
G GI Prestação de serviços de transporte e 

armazenamento de alimentos 
perecíveis (alimentos e alimentos para 

animais) 

ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

NEN/NTA 8059:2016 Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 

 GII Prestação de serviços de transporte e 
armazenamento para alimentos e 
alimentos para animais, estáveis à 

temperatura ambiente 

ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

NEN/NTA 8059:2016 Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 

I N/A** Produção de embalagem de alimentos 
e alimentos para animais e material de 

embalagem 

ISO 22000:2005 / 
ISO 9001:2015 

ISO/TS 22002-4:2013 Consultar 2.1.4 
para 

aplicabilidade 
K N/A** Produção de (bio)químicos ISO 22000:2005 / 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 22002-1:2009 Consultar 2.1.4 

para 
aplicabilidade 

* A norma BSI/PAS 222:2011 não deve ser usada após 1 de Janeiro de 2018. 
** N/A = Não se aplica 

 

1.2 Campo de aplicação 
Os requisitos do Esquema são globais em sua natureza, aplicáveis às organizações na 
cadeia de abastecimento de alimentos e alimentos para animais, independentemente de 
seu tamanho e complexidade, para fins lucrativos ou não, públicas ou privadas. 
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2 Descrição dos requisitos do Esquema 
Esta seção fornece uma descrição dos requisitos do Esquema a serem cumpridos para 
obter a certificação. 
 

2.1 Principais componentes 
Os requisitos do Esquema consistem em componentes separados que devem ser 
auditados como um único sistema:   
1) ISO 22000:2005 requisitos do sistema de gestão de segurança de alimentos. 
2) ISO 9001:2015 requisitos de sistemas de gestão de qualidade – quando selecionado 

(FSSC 22000 Qualidade). 
3) Requisitos de programas de pré-requisitos específicos do setor (PPRs). 
4) Requisitos adicionais. 
As cláusulas a seguir fornecem um breve comentário sobre cada componente e 
informam os requisitos de alto nível a serem cumpridos para cada um. 

2.1.1 ISO 22000 

Os requisitos para o desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema de 
gestão de qualidade de alimentos constam na norma ISO 22000:2005 “Sistemas de 
gestão de segurança de alimentos – Requisitos para qualquer organização na cadeia 
alimentar”.  
Para facilitar a implementação bem sucedida de um sistema de gestão de segurança de 
alimentos, as condições operacionais do sistema de gestão de segurança de alimentos 
deverão ser especificadas, documentadas e verificadas. 

2.1.2 ISO 9001 

Para a certificação FSSC 22000-Qualidade, todos os requisitos da ISO 9001:2015 
Sistemas de Gestão de Qualidade são aplicáveis, além dos requisitos do Esquema. 

2.1.3 Programas de Pré-Requisitos (PPR)  

A ISO 22000 requer na cláusula 7.2 que as organizações devem selecionar e 
implementar PPRs específicos para as condições básicas de higiene. 
As organizações que estabelecem, implementam e mantêm estes PPRs devem considerar 
outras informações adequadas e utilizá-los em conformidade. Estas informações deverão 
incluir: 
a) requisitos regulatórios;  
b) códigos de práticas e diretrizes setoriais reconhecidos ou de grupos de produtos  
c) requisitos do cliente.  
Para facilitar a implementação bem sucedida do sistema de gestão de segurança do 
alimento, as condições dos PPRs devem ser:  
a) especificadas, 
b) documentadas,  
c) aprovadas e 
d) verificadas. 
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A ISO 22000:2005 não especifica estes requisitos uma vez que a norma é aplicável a 
toda a cadeia alimentar e os requisitos básicos de higiene podem variar 
consideravelmente entre os setores.   
Com a finalidade de esclarecer os requisitos para os PPRs e permitir o reconhecimento 
pela Iniciativa Global de Segurança de Alimentos (GFSI) do Fórum de Bens de Consumo, 
as partes interessadas da indústria desenvolveram especificações técnicas detalhadas 
abrangendo os programas de pré-requisitos do setor (PPRs).  
Estas especificações técnicas são usadas além da ISO 22000 para fornecer uma 
interpretação acordada. As exceções deverão ser justificadas e documentadas onde os 
requisitos de PPR são considerados como não aplicáveis em relação ao escopo das 
atividades da organização e verificados durante uma auditoria.  
A FSSC 22000 fornece um Sistema de certificação para os setores, onde tal especificação 
técnica para os PPRs do setor foram integradas conforme descrito  no escopo (ver a 
tabela 1 acima). 

2.1.4 Requisitos adicionais   

Para atender as necessidades das principais partes interessadas e assegurar um controle 
adequado da segurança dos alimentos, requisitos adicionais específicos FSSC para o 
sistema de gestão de segurança de alimentos estão incluídos no Esquema.  
Estes podem ser elaborações das cláusulas na ISO 22000:2005 e especificações técnicas 
para os PPRs do setor ou requisitos adicionais como descritos abaixo. 
Os requisitos adicionais do Esquema são: 
1) Gestão de serviços,  
2) Rotulagem de produtos, 
3) Defesa de alimentos, 
4) Prevenção de fraude de alimentos, 
5) Uso do logotipo, 
6) Gestão de alérgenos (para as categorias C, I e K somente), 
7) Monitoramento ambiental (para as categorias C, I e K somente), 
8) Formulação de produtos (para a categoria DII somente), 
9) Gestão de recursos naturais (para a categoria A somente). 
 

2.1.4.1 Gestão de serviços 
1) A organização na cadeia alimentar deverá assegurar que todos os serviços que 

possam ter impacto sobre a segurança dos alimentos:  
a) tenham requisitos especificados que são regularmente revistos, 
b) estejam descritos em documentos na medida do necessário para realizar a 

análise de riscos, 
c) sejam gerenciados em conformidade com os requisitos de especificação técnica 

para os PPRs do setor, 
d) sejam avaliados e aprovados demonstrando a conformidade com os requisitos 

especificados, 
e) sejam monitorados para garantir o status continuado de aprovação do prestador 

de serviço. 
2) Os serviços mencionados no 1) acima deverão incluir pelo menos:  

a) utilidades,  
b) transporte e armazenamento, 
c) manutenção, 
d) limpeza e  
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e) serviços terceirizados. 
3) A organização deverá implementar um sistema para garantir que quando é realizada 

a análise crítica para a verificação da segurança dos alimentos, esta seja realizada 
por um laboratório competente que tenha a capacidade de produzir resultados de 
testes precisos e reproduzíveis utilizando métodos de testes validados e melhores 
práticas (por exemplo, a participação bem sucedida em programas de testes de 
proficiência, programas regulamentares aprovados ou acreditação de normas 
internacionais como a ISO 17025). 

 

2.1.4.2 Rotulagem de produtos  
A organização deve assegurar que o produto acabado seja rotulado de acordo com os 
regulamentos de alimentos aplicáveis no país da venda pretendida. 
 

2.1.4.3 Defesa de alimentos / Food defense 
2.1.4.3.1 Avaliação de ameaça 
1) A organização deverá ter um procedimento documentado e implementado de 

avaliação de ameaça vigente que: 
a) identifique as potenciais ameaças, 
b) desenvolva medidas de controle, e  
c) priorize-as em relação às ameaças identificadas. 

2) Para identificar as ameaças, a organização deverá avaliar a susceptibilidade de seus 
produtos para potenciais atos de defesa de alimentos. 

2.1.4.3.2 Medidas de controle 
A organização deverá colocar em prática medidas adequadas de controle para reduzir ou 
eliminar as ameaças identificadas.  
2.1.4.3.3 Plano 
1) Todas as políticas, procedimentos e registros estão incluídos em um plano de defesa 

de alimentos apoiado pelo Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da 
organização para todos os seus produtos. 

2) O plano deverá cumprir a legislação aplicável. 
 

2.1.4.4 Prevenção de Fraude de Alimentos 
2.1.4.4.1 Avaliação de vulnerabilidade 
1) A organização deverá ter um procedimento de vulnerabilidade documentado e 

implementado vigente que: 
a) identifique as potenciais vulnerabilidades, 
b) desenvolva medidas de controle, e  
c) priorize-as em relação às vulnerabilidades identificadas. 

2) Para identificar as vulnerabilidades, a organização deverá avaliar a susceptibilidade 
de seus produtos para potenciais atos de fraude de alimentos. 

2.1.4.4.2 Medidas de controle 
A organização deverá colocar em prática medidas adequadas de controle para reduzir ou 
eliminar as vulnerabilidades identificadas. 
2.1.4.4.3 Plano 
1) Todas as políticas, procedimentos e registros estão incluídos em um plano de 

prevenção de fraude de alimentos apoiado pelo Sistema de Gestão de Segurança de 
Alimentos da organização para todos os seus produtos. 
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2) O plano deverá cumprir a legislação aplicável. 
 

2.1.4.5 Uso do logotipo 
1) As organizações certificadas têm o direito de usar o logotipo FSSC 22000. O logotipo 

FSSC 22000 poderá ser utilizado no material impresso da organização, website e 
outros materiais promocionais sujeitos às seguintes especificações de design: 

 

Cor PMS CMYK RGB # 

Verde 348 U 82/25/76/7 33/132/85 218455 

Cinza 60% preto 0/0/0/60 135/136/138 87888a 

 
2) O uso do logotipo em preto e branco é permitido quanto todos os outros textos e 

imagens estão em preto e branco. 
3) Para evitar a impressão de que o CB certificou ou aprovou qualquer produto, 

processo ou serviço fornecido pela organização certificada, o logotipo FSSC 22000 
não deve ser utilizado em: 
a) um produto,  
b) seu rótulo, 
c) sua embalagem,  
d) qualquer outra forma que implique que a FSSC 22000 aprova um produto, 

processo ou serviço. 
 

2.1.4.6 Gestão de alérgenos (para as categorias C, I e K somente) 
1) Um plano documentado de gestão de alérgenos deve estar vigente, incluindo: 

a) avaliação de riscos abordando a potencial contaminação cruzada do alérgeno; 
b) medidas de controle para reduzir ou eliminar o risco de contaminação cruzada; 
c) validação e verificação da implementação efetiva. 

2) Todos os produtos acabados intencionalmente ou potencialmente contendo materiais 
alergênicos são rotulados de acordo com os regulamentos de rotulagem de alérgenos 
no país de fabricação e país de destino. 

 

2.1.4.7 Monitoramento ambiental (para as categorias C, I e K somente) 
A organização deve garantir que um programa de monitoramento ambiental esteja 
vigente para verificar a eficácia dos programas de limpeza e saneamento que devem 
cumprir os requisitos de verificação descritos na ISO 22000. 
 

2.1.4.8 Formulação de produtos (para a subcategoria DII, alimento pet somente para cães e 
gatos) 

1) Alimentos compostos para cães e gatos devem ser formulados de forma que seja 
consistente com o uso pretendido do produto. 

2) Procedimentos da formulação devem estar vigentes para gerenciar o uso de 
ingredientes que contenham nutrientes que possam ter impacto nocivo para a saúde 
animal. 
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2.1.4.9 Gestão de recursos naturais (para a categoria A somente) 
1) A organização (fazenda animal) deverá: 

a) Identificar os riscos que esteja exposta a partir produção animal para: 
i) saúde animal, e  
ii) saúde pública. 

b) Avaliar os perigos resultantes dos riscos derivados dos recursos naturais 
utilizados na fazenda (por exemplo, água e solo, incluindo a água para os 
animais, água para irrigação, produção de alimentação na fazenda para os 
próprios animais). 

c) Colocar em prática medidas de controle adequadas para proteger a saúde pública 
e animal.  

 


