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1 Finalidade 
Este documento estabelece os requisitos do processo de certificação relevantes para 
uma organização requerente ou mantendo a certificação a ser incluída no Registro FSSC 
22000 de Organizações Certificadas e constituído sobre os requisitos da ISO/IEC 17021-
1 delineando os requisitos do processo para a auditoria e certificação de sistemas de 
gestão. 
 

2 Processo de solicitação 

2.1 Seleção do organismo de certificação (OC) 
Para receber um certificado válido, a organização requerente deve selecionar um OC que 
seja licenciado pela Fundação. A lista contendo os OCs licenciados pela FSSC 22000 está 
disponível em www.fssc22000.com. 
 

2.2 Autoavaliação 
1) É recomendável que a organização requerente realize uma autoavaliação em relação 

à versão atual do Esquema. As normas ISO aplicáveis podem ser obtidas a partir da 
Loja ISO, enquanto os Requisitos Adicionais FSSC estão incluídos na Parte II e pode-
se realizar o download a partir do site da FSSC. 

2) Depois de concluir a autoavaliação e os potenciais gaps terem sido abordados, a 
organização requerente deve contatar o seu OC selecionado para receber um 
formulário de solicitação e depois acordar num contrato de certificação.  

 

2.3 Formulário de solicitação 
1) O OC irá exigir o preenchimento de um formulário oficial de solicitação, assinado por 

um representante autorizado da organização requerente.  
2) É responsabilidade da organização requerente garantir que as informações 

adequadas e precisas sejam compartilhadas com o OC sobre os detalhes da 
organização requerente. 

3) Os detalhes devem incluir pelo menos o seguinte: 
a) O escopo de certificação proposto 
b) O número de funcionários (FTE) equivalentes ao período integral 
c) Detalhes de turnos 
d) Número de estudos de HACCP 
e) Detalhes de outros sistemas de gestão certificados (tais como a HACCP 

holandesa, ISO 22000 ou ISO 9001) ou sistemas de certificação reconhecidos 
GFSI 

f) Se aplicável: informações sobre as organizações com armazenamento externo, 
sede separada e atividades externas (ver o Anexo II da Parte IV) 

g) Se aplicável: detalhes relacionados a uma solicitação para uma auditoria de 
transferência do OC que atualmente concede a certificação 

h) Se aplicável: detalhes relacionados a uma solicitação de auditoria de transição da 
HACCP holandesa, ISO 22000 ou um sistema de certificação reconhecido da GFSI 
para a FSSC 22000 ou FSSC-Qualidade. 
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2.4 Contrato de certificação 
Deve existir um contrato de certificação entre a organização e o OC, detalhando o 
escopo do certificado e em relação a todos os requisitos relevantes do Esquema. 
   

2.5 Tarifa anual 
1)  O OC deverá cobrar as organizações certificadas pelo Esquema uma tarifa anual que 

deve ser paga à Fundação.   
2) A Fundação deverá decidir anualmente sobre o valor da tarifa.  
 

3 Processo de certificação 

3.1 Preparação 
1) Para a auditoria inicial de certificação, a organização requerente deverá acordar 

mutuamente a(s) data(s) conveniente(s) considerando devidamente os trabalhos 
preparatórios pela organização requerente necessários para cumprir os requisitos do 
Esquema.  

2) A organização deve se preparar cuidadosamente para a auditoria, ter a 
documentação adequada para que o auditor avalie e pessoal adequado disponível em 
todo momento durante a auditoria no local. 

3) A organização deve assegurar que os respectivos produtos e/ou serviços e processos 
relacionados ao escopo da certificação estejam em vigor e possam ser avaliados 
durante a auditoria. 

 

3.2 Processo de auditoria de duas fases 
1) A auditoria inicial para a certificação sempre é realizada no local de produção da 

organização requerente e é realizado em duas fases distintas: 
a) A auditoria de Fase 1 verifica se o sistema foi projetado e desenvolvido de acordo 

com o comprometimento da alta direção da organização para a conformidade dos 
requisitos do Esquema. O objetivo desta auditoria é avaliar a prontidão da 
organização requerente para proceder à auditoria de Ffase 2. 

b) A auditoria de Fase 2 se busca encontrar argumentos que respaldem o 
compromisso da alta direção auditando-se a implementação do sistema de gestão 
de segurança de alimentos.  

2) As atividades sujeitas aos escopos de certificação propostos deverão ser avaliadas 
durante a auditoria de certificação inicial. 

3.2.1 Emissão do certificado  

O OC emitirá o certificado no prazo de 30 dias a partir da data da decisão da 
certificação. O certificado expira três anos após a data da decisão da certificação inicial. 
No entanto, enquanto o certificado é emitido para a organização requerente, este 
continua sendo de propriedade do OC sob as condições descritas no contrato.  

3.2.2 Auditorias de monitoramento 

1) As auditorias de monitoramento devem avaliar e reportar sobre a conformidade com 
todos os requisitos do Esquema, incluindo o uso de marcas e referências à 
certificação.  



Parte III: Requisitos para o Processo de Certificação 

 

Versão 4.1 – Julho 2017 5 de 8  

2) Pelo menos uma das duas auditorias de monitoramento anuais deve ser não 
anunciada. 

3) O programa de auditoria também deve considerar os resultados de quaisquer 
auditorias prévias, incluindo a(s) auditoria(s) não anunciada(s). 

4) Se durante uma auditoria não anunciada não se cumpram todos os objetivos da 
auditoria, uma auditoria adicional deverá ser realizada, cuja natureza deverá ser 
determinada pelo OC. 
 

3.2.3 Recertificação 

1) A auditoria de recertificação deverá ser planejada e realizada no devido prazo para 
permitir a renovação oportuna do certificado antes de sua data de vencimento.  

2) A finalidade desta auditoria é confirmar a continuidade da conformidade do sistema 
de gestão de segurança de alimentos como um todo com os requisitos do Esquema.  

3) A atividade de recertificação também inclui uma revisão do sistema de gestão de 
segurança de alimentos durante todo o período da certificação, incluindo os relatórios 
de auditoria de monitoramento anteriores e reclamações recebidas.  

4) O OC decide sobre a renovação do ciclo de certificação com base na auditoria de 
recertificação que deve cumprir os mesmos requisitos de uma auditoria inicial. 

3.2.4 Uso do logotipo 

1) O uso do logotipo FSSC 22000 representa a conquista da certificação em relação aos 
mais elevados padrões do sistema de gestão para a segurança de alimentos.   

2) Para manter sua integridade, o uso do logotipo e a proteção de seus direitos autorais 
são controlados pela Fundação FSSC 22000. 

3) Mencionar a posse de um certificado FSSC 22000 ou fazer qualquer referência, como 
por exemplo, “Produzido em uma empresa certificada FSSC 22000” em um rótulo de 
produto, embalagem etc. não é permitido.  

4) Observe que o OC irá auditar o uso do logotipo FSSC 22000 pelas organizações 
certificadas durante todas as auditorias iniciais, de monitoramento e recertificação 
para garantir a conformidade com os requisitos do uso do logotipo descritos na seção 
2.1.4.5 da Parte II. Quaisquer não conformidades associadas ao uso do logotipo 
exigirão que a organização tome medidas de ação corretiva para restabelecer a 
conformidade com os critérios descritos aqui. 

 

4 Transição para FSSC 22000 
1) Na transição da HACCP holandesa, ISO 22000 ou um sistema de certificação 

reconhecido GFSI para a certificação FSSC 22000, não é necessária uma auditoria 
completa de Fase 1 e 2 para confirmar a conformidade do sistema de gestão de 
segurança de alimentos com os requisitos do Esquema. A auditoria de transição 
baseia-se nos requisitos de recertificação do Esquema. Neste caso, o relatório de 
auditoria deverá: 
a) claramente especificar o tipo de auditoria, ou seja, “auditoria de transição da 

HACCP holandesa, ISO 22000 ou um sistema reconhecido GFSI para a FSSC 
22000”, 

b) fornecer os detalhes da auditoria anterior em relação às não conformidades, 
c) confirmar a validade do certificado existente, 
d) confirmar a conformidade com os requisitos do Esquema.  

2) O cálculo de tempo da auditoria de transição baseia-se nos requisitos de 
recertificação do Esquema, conforme especificado na Parte IV, Anexo II.   

3) A auditoria de transição deverá resultar em um novo certificado FSSC 22000 com 
uma validade regular de três (3) anos.  
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5 Transição para FSSC 22000-Qualidade  
1) Na transição da ISO 9001 para a certificação FSSC 22000-Qualidade (FSSC 22000-

Q), não é necessária uma auditoria completa de Fase 1 e 2 para confirmar a 
conformidade do sistema de gestão de segurança de alimentos com os requisitos do 
Esquema. A auditoria de transição baseia-se nos requisitos de recertificação do 
Esquema. Neste caso, o relatório de auditoria deverá: 
a) claramente especificar o tipo de auditoria, ou seja, “auditoria de transição da ISO 

9001 a FSSC 22000-Q”, 
b) fornecer os detalhes da auditoria anterior em relação às não conformidades, 
c) confirmar a validade do certificado existente, 
d) confirmar a conformidade com os requisitos do Esquema.  

2) O cálculo de tempo da auditoria de transição baseia-se nos requisitos de 
recertificação do Esquema, conforme especificado no Anexo II da Parte IV.   

3) A auditoria de transição deverá resultar em um novo certificado FSSC 22000-Q com 
uma validade regular de três (3) anos.  

 

6 Certificação FSSC 22000-Qualidade 
1) A certificação FSSC 22000-Q é uma adição voluntária para os documentos do 

Esquema. Integra os requisitos do Esquema com a ISO 9001, resultando em um 
certificado FSSC 22000-Q combinado. 

2) Os requisitos para o desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema de 
gestão de qualidade de alimentos constam na norma ISO 9001 “Sistemas de gestão 
de qualidade – Requisitos”.  

3) Os requisitos normativos para as organizações obterem a certificação do sistema de 
segurança e qualidade (chamado FSSC 22000-Q) através de uma auditoria integrada 
são os seguintes: 
a) os requisitos do sistema de gestão de segurança de alimentos da ISO 22000; 
b) os requisitos do sistema de gestão de segurança de qualidade da ISO 9001; 
c) os requisitos detalhados de especificação técnica para os PPRs do setor e 
d) requisitos adicionais FSSC 22000. 
 

7 Alterações significativas 
Uma vez que a certificação tenha sido concedida, quaisquer alterações significativas que 
afetem o cumprimento dos requisitos para a certificação devem ser comunicadas ao OC 
conforme estipulado no contrato da certificação. 
 

7.1 Notificação  
1) A organização deve informar as alterações significativas ao OC no prazo de três (3) 

dias úteis, conforme estipulado no contrato de certificação. Estas incluem alterações 
relacionadas a: 
a) status jurídico, comercial, organizacional ou de propriedade, 
b) organização e gestão (por exemplo, pessoal chave de gerência, decisão ou 

técnico), 
c) nome da organização, endereço de contato e detalhes do site, 
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d) escopo das operações e categorias de produtos abrangidas pelo sistema de 
gestão certificado, 

e) sistema e/ou processos de gestão, 
f) quaisquer outras alterações que tornem as informações no certificado imprecisas. 

2) A organização deve procurar o aconselhamento do OC nos casos onde haja dúvidas 
sobre a significância de uma alteração. 

7.2 Revisão do OC 
1) O OC analisa as alterações relatadas, decide sobre a significância e consequências 

para a conformidade com os requisitos do Esquema e chega a uma conclusão se as 
atividades de verificação adicional são necessárias ou não. 

2) O OC também decide se as alterações do escopo da certificação serão concedidas ou 
não.  

3) Se concedidas, o certificado atual será substituído por um novo certificado utilizando 
a mesma data de validade, conforme detalhado no certificado original. 

4) Os dados da organização no Registro FSSC 22000 de Organizações Certificadas será 
adequadamente atualizado. 

 

8 Eventos graves 
A organização deverá informar o OC sobre eventos graves que afetem a segurança dos 
alimentos e/ou a integridade da certificação e os dados da organização no Registro FSSC 
22000 de Organizações Certificadas. 
 

8.1 Notificação 
1) A organização deve notificar os eventos graves ao OC imediatamente, devendo 

incluir no mínimo: 
a) procedimentos legais, processos e resultados destes relacionados à segurança ou 

legalidade dos alimentos, 
b) eventos públicos de segurança de alimentos (como por exemplo, recalls públicos, 

calamidades, etc.) 
c) eventos extraordinários que representam grandes ameaças à segurança dos 

alimentos ou integridade da certificação, tais como guerra, greve, motim, 
instabilidade política, tensão geopolítica, terrorismo, crime, pandemia, inundação, 
terremoto, hacking malicioso de computador, outros desastres naturais ou 
causados pelo homem. 

2) O OC, por sua vez, tomará as medidas adequadas para avaliar a situação e tomará a 
ação apropriada, incluindo atividades de verificação adicionais. 

3) Estas atividades podem ter implicações para o status de certificação da organização.  
 

8.2 Recalls públicos 
A organização é sempre responsável pelas falhas de seu sistema de gestão que podem 
levar a recalls públicos de produtos disponíveis no mercado.  

8.2.1 Ação imediata 

A ação imediata é necessária se houver evidência que o sistema de gestão da 
organização falhou na detecção e controle do produto comprometido:  
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1) este produto deverá ser recolhido do mercado pela organização e 
2) a organização deverá informar o OC imediatamente. 

8.2.2 Consequências 

O OC avaliará as ações corretivas da organização após o recall e determinará quaisquer 
consequências ou ações necessárias para manter a certificação. 
 

9 Período de transição 
No caso de novos documentos do Esquema, o Conselho deverá fornecer um período de 
transição adequado para que as organizações certificadas se adaptem à implementação 
dos novos requisitos, salvo disposições legais que estipulem um período de transição 
diferente.  


