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1 Finalidade 
Este documento estabelece os requisitos para os organismos de certificação (OC) que 
buscam a aprovação da Fundação para conceder Certificados FSSC 22000 ou FSSC 
22000-Qualidade aos seus clientes. 
 

2 Fornecimento dos serviços FSSC 22000 

2.1 Licenciamento 

2.1.1 Princípios orientadores 

Há quatro princípios que sustentam as responsabilidades do OC no fornecimento dos 
serviços FSSC aos seus clientes.   
Estes são: 
1. Conformidade;  
2. Licença válida; 
3. Acreditação; 
4. Comunicação. 

2.1.1.1 Conformidade 
O OC é responsável pela plena aplicação dos requisitos do Esquema e deve estar 
preparado para demonstrar a conformidade a qualquer momento de todos esses 
requisitos. 

2.1.1.2 Licença válida 
O OC deverá fornecer os seus serviços de certificação FSSC 22000 somente enquanto 
detém uma licença válida da Fundação para fazê-lo. 

2.1.1.3 Accreditação 
1) O OC deve possuir uma acreditação ISO/IEC 17021-1:2015 válida incluindo a ISO/TS 

22003:2013 para o Esquema e todos os requisitos aplicáveis das categorias e 
subcategorias da cadeia alimentar em que fornece serviços de certificação FSSC 
22000. O OC deverá fornecer à Fundação uma cópia de cada relatório de 
accreditação emitido pelo organismo acreditador (OA), incluindo os detalhes de não 
conformidades relacionados ao Esquema, quando solicitado.  

2) Caso a gama de serviços de certificação oferecidos pelo OC seja maior do que 
aqueles acreditados, o OC deverá assegurar que os limites e o escopo de acreditação 
sejam esclarecidos e publicamente disponíveis, qualquer ambiguidade em relação ao 
escopo dos serviços oferecidos pelo OC para o Esquema deverá ser resolvida com a 
Fundação, e os serviços de certificação que estejam fora do escopo de acreditação  
deverão estar separados daqueles que estão acreditados. 

2.1.2 Processo de requerimento 

Existem três etapas necessárias para a obtenção de uma licença da Fundação para emitir 
certificados FSSC 22000 e FSSC 22000-Qualidade. 

2.1.2.1 Etapa 1 – Licença provisória 
1) O OC solicita uma licença provisória. 
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2) Ao solicitar uma licença à Fundação, o OC deverá especificar a categoria ou 
subcategorias da cadeia alimentar ou outros módulos que pretende trabalhar ao 
fornecer os seus serviços de certificação FSSC 22000. 

3) O OC requerente deverá comprometer-se no cumprimento de todos os requisitos 
aplicáveis do Esquema. 

4) O OC requerente deverá conduzir e concluir uma autoavaliação em relação aos 
requisitos do Esquema e enviar o relatório de autoavaliação à Fundação para análise. 
a) Após a análise bem sucedida da autoavaliação, o OC receberá um contrato de 

licença provisória que lhe permite utilizar o Esquema para certificação não 
acreditada para habilitar a acreditação do OC no momento oportuno.  

b) O OC deverá ter pelo menos dois sites listados no Registro FSSC 22000 de 
Organizações Certificadas no primeiro ano.  

c) Esta licença provisória será válida por 12 meses a partir da data da assinatura da 
Fundação. 

d) Antes do final deste período de 12 meses, o OC deverá obter a acreditação de um  
OA aceito pela Fundação. Caso tal acreditação não seja obtida dentro de 12 
meses, a Fundação deverá rescindir o contrato do OC. A Fundação poderá 
conceder ao OC um período limitado para obter tal acreditação com base em um 
plano detalhado a ser submetido pelo OC. 

5) A taxa de requerimento deverá ser paga pelo OC à Fundação antes de sua licença 
provisória ser concedida. 

2.1.2.2 Etapa 2 – Licença integral 
A licença provisória da Fundação deverá ser convertida em uma licença integral quando 
o OC houver: 
1) obtido a acreditação por um Organismo de Acreditação aprovado pela Fundação, 
2) enviado uma cópia do certificado de acreditação e relatório à Fundação para análise e 

arquivo, 
e para manter sua licença integral o OC deverá: 
3) possuir pelo menos cinco (5) sites listados no Registro FSSC 22000 de Organizações 

Certificadas para os anos seguintes após o término da licença provisória. 
 
Notas 
1) O OC deverá fornecer os detalhes do(s) sites(s) do OC cobertos sob sua acreditação.  
2) Caso ocorra a terceirização de qualquer das atividades relacionadas à certificação 

(tais como vendas, auditoria, etc.) isso deverá ser compartilhado com a Fundação.  
3) A solicitação da acreditação ou extensão do escopo da acreditação deverá ser 

acompanhada pela confirmação por escrito do OA compartilhada pelo OC com a 
Fundação.  

2.1.2.3 Etapa 3 – Extensão do escopo 
Os OCs podem estender seu escopo de acreditação sob o Esquema e podem certificar 
dentro do escopo solicitado, sem serem acreditados nas seguintes condições: 
1) O OC solicita uma extensão de escopo da licença existente com a Fundação. 
2) Esta concessão tem a duração máxima de um ano. 
3) Caso a acreditação não seja obtida dentro de um ano, o OC deverá revogar todos os 

certificados FSSC 22000 que tenha emitido sob esta concessão e removê-los do 
Registro FSSC de Organizações Certificadas. 
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2.2 Comunicação 

2.2.1 Representação do OC 

1) O OC deverá nomear uma pessoa de contato FSSC que tenha conhecimentos 
técnicos e a compreensão do Esquema e da plataforma de TI utilizada pelo Esquema. 

2) Esta pessoa deverá: 
a) ser o funcionário responsável por representar o OC, 
b) ser o principal usuário da plataforma de TI do Sistema, 
c) manter os contatos com a Fundação, 
d) estar envolvido na verificação e auditoria do relatório do Esquema, 
e) participar das Reuniões de Harmonização anualmente. 

2.2.2 Status da Acreditação 

O OC irá informar à Fundação sobre (mudanças em) seu status de acreditação (por 
exemplo, a suspensão ou revogação) dentro de três (3) dias úteis por escrito, 
detalhando seus planos de ação e as circunstâncias que levaram a isso. 

2.2.3 Organizações certificadas 

O OC irá informar à Fundação no prazo de três (3) dias úteis sobre quaisquer alterações 
relevantes em seus serviços de certificação quando: 
1) suspende ou revoga uma certificação mantida por uma organização incluída no 

Registro FSSC de Organizações Certificadas e 
2) restabelece uma certificação suspensa ou revogada. 

2.2.4 Upload do banco de dados 

1) Dentro de quatro (4) semanas após finalizar o relatório de auditoria, o OC deverá 
inserir o relatório de auditoria no banco de dados FSSC 22000 (ver o Anexo IV desta 
parte). 

2) Dentro de quatro (4) semanas após a decisão de certificação, o OC deverá inserir o 
certificado no banco de dados FSSC 22000 para a inclusão no Registro FSSC de 
Organizações Certificadas (ver o Anexo IV desta parte). 

3) O OC deverá inserir os dados com relação à competência do auditor membro dos 
auditores qualificados FSSC 22000 no Registro de Auditor FSSC 22000 e manter 
estas informações atualizadas. 

4) O OC deverá inserir documentos adicionais no banco de dados FSSC 22000 a pedido 
da Fundação. 

5) O OC deverá manter todas as informações inseridas no banco de dados atualizadas. 

2.2.5 Relatórios 

1) O OC deverá cooperar com todas as solicitações da Fundação para relatar 
informações em relação a todos os aspectos no desempenho e integridade do 
Esquema. 

2) O OC deverá relatar à Fundação quaisquer mudanças em sua propriedade, status 
legal, gestão de pessoal, estrutura ou constituição oportunamente ou sempre que 
houver qualquer possível conflito ou problema que possa ter consequências 
colocando a Fundação ou o GFSI em descrédito. O OC e a Fundação deverão acordar 
um plano de ação e notificar o GFSI conforme apropriado. 

3) O OC irá informar à Fundação imediatamente sobre eventos graves que afetem 
diretamente a segurança dos alimentos e/ou a integridade da certificação das 
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organizações incluídas no Registro FSSC 22000 de Organizações Certificadas (ver a 
seção 8.1 da Parte III). 

4) Pelo menos uma vez por ano, o OC é obrigado a fornecer à Fundação todas as 
informações pertinentes relacionadas com a implementação e cumprimento de todos 
os requisitos relevantes do Esquema no formato indicado pela Fundação. Estas 
informações deverão ser anônimas para que a confidencialidade com relação às 
organizações certificadas seja assegurada.  

 

2.3 Processo de Harmonização 

2.3.1 Reuniões anuais 

Cada OC é obrigado a participar nas consultas sobre a interpretação do Esquema.  
Pelo menos uma vez por ano, a Fundação irá convocar pelo menos uma Reunião de 
Harmonização onde a equipe e assessores FSSC 22000 estarão disponíveis para discutir 
assuntos de interesse comum com os OCs licenciados para o Esquema e outras partes 
interessadas. 

2.3.2 Pessoa designada 

A pessoa de contato FSSC designada irá representar o OC durante a Reunião de 
Harmonização anual. Cada OC deverá discutir o material apresentado e os resultados 
desta reunião com toda a equipe relevante posteriormente e manter os registros de 
comparecimento a estas reuniões. A pessoa de contato FSSC irá facilitar estas reuniões.  
 

2.4 Participação no Programa de Integridade 
O OC deverá participar no Programa de Integridade, que é um sistema da Fundação de 
monitoramento contínuo que abrange todas as atividades de seus OCs licenciados para 
garantir o cumprimento dos requisitos do Esquema. O Comitê de Sanção do Programa de 
Integridade pode emitir sanções contra os OCs não conformes, que podem incluir:  
1) Relatórios de não conformidade a serem colocados em prática dentro dos prazos,  
2) Suspensão do Esquema até que as discrepâncias tenham sido satisfatoriamente 

corrigidas, 
3) Cancelamento da licença para emitir certificações no escopo do Esquema. 

2.4.1  Atividades de monitoramento  

A Fundação realiza atividades de monitoramento em que o OC deve participar. Estas 
podem incluir: 
1. análises documentais de relatórios de auditoria e informações adicionais sobre o 

processo de auditoria, 
2. avaliação e registro de auditor, 
3. avaliações documentais e auditorias acompanhadas, 
4. monitoramento dos principais indicadores de performance acordados. 
 

2.5 Não conformidade 
O contrato de licença do OC para os serviços de certificação FSSC 22000 baseiam-se em 
seu compromisso declarado para cumprir os requisitos do Esquema em todos os 
momentos.   
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Portanto, a Fundação define uma “não conformidade” como qualquer violação dos 
requisitos do Esquema reportada ao OC pelo pessoal da Fundação no exercício de suas 
funções. 

2.5.1 Fontes 

As áreas de não conformidade (“NCs”) que requeiram uma resposta do OC podem ser 
levantadas pela Fundação em resposta a: 
1) Qualquer discrepância levantada pelo Programa de Integridade, 
2) Comentários de usuários do Esquema, 
3) Comentários por parte de Organizações Certificadas, 
4) Comentários por parte de Organismos Acreditadores, 
5) Comentários por parte de autoridades governamentais, 
6) Comentários dos meios de comunicação e 
7) Quaisquer outros comentários considerados confiáveis. 

2.5.2 Follow-up 

1) Quando um relatório de não conformidade é recebido, o OC deverá: 
a) registrar a não conformidade em seu sistema interno, 
b) responder no prazo definido e agir para, 

i) restabelecer a conformidade,  
ii) investigar para identificar os fatores causais, 
iii) identificar os riscos para a eficaz certificação do sistema de gestão de 

segurança de alimentos (SGSA). 
2) Posteriormente: 

a) realizar as ações corretivas para gerenciar os fatores causais identificados para 
que os riscos expostos pela recorrência sejam reduzidos a um nível aceitável, 

b) utilizar a oportunidade para investigar como e onde mais uma não conformidade 
semelhante poderia ocorrer, 

c) adotar medidas preventivas para gerenciar esses fatores causais para que os 
riscos expostos pela ocorrência sejam reduzidos da mesma forma a um nível 
aceitável. 

2.5.3 Comitê de Sanções 

1) Informações detalhadas devem ser reunidas para potencial análise pelo Comitê de 
Sanção do Programa de Integridade nos casos em que um OC: 
a) persistentemente não consiga estar em conformidade com os requisitos 

estabelecidos nos documentos do Esquema, ou 
b) a integridade do Esquema seja considerada como em risco.  

2) Quando a não conformidade é de natureza grave, a Diretoria solicitará uma reunião 
especial com o OC para tratar do assunto.  

3) O Comitê de Sanções irá determinar as medidas a serem adotadas pelo OC para lidar 
com a não conformidade. 

4) A não implementação destas medidas vinculativas pode causar a suspensão 
temporária ou rescisão do contrato de licença do OC para o Esquema. 

2.5.4 Suspensão de licença 

1) Quando a licença do OC é suspensa pela Fundação, o OC não pode emitir quaisquer 
certificados novos. A Fundação irá determinar até que medida o OC poderá manter 
suas atividades de auditoria e certificação para as suas organizações já certificadas. 
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Sob suspensão, a licença do OC é considerada inválida por um determinado período 
de tempo. 

2) A Fundação irá restabelecer a licença suspensa quando o OC houver demonstrado 
que o problema que resultou na suspensão foi resolvido. A não resolução dos 
problemas que resultaram na suspensão no prazo estabelecido pela Fundação irá 
resultar na rescisão ou redução do escopo da licença. 

2.5.5 Rescisão da licença 

Quando a licença do OC é rescindida pela Fundação, o OC não pode solicitar uma nova 
licença dentro de um ano a contar da data da decisão pelo Comitê de Sanção. 
 
 

3 Gerenciamento do OC 

3.1 Fornecimento e gestão de recursos 

3.1.1 Compromisso 

O OC deverá fornecer recursos suficientes para possibilitar o fornecimento confiável de 
seus serviços de certificação FSSC 22000. 

3.1.2 Comunicação 

Em todos os casos de emergência, o OC deve operar com discrição em suas relações 
com suas 
a) partes interessadas, 
b) pessoal, 
c) contratados, 
d) fornecedores, 
e) outros OCs, 
f) clientes, 
g) os meios de comunicação, 
h) e todos os outros com quem tenha contato. 

3.1.3 Período de transição 

1) Caso os documentos do Esquema sejam alterados, o Conselho deverá fornecer um 
período de transição adequado para que os OCs licenciados se adaptem à 
implementação dos novos requisitos, salvo disposições legais que estipulem um 
período de transição diferente. 

2) Em relação à implantação e informação às partes envolvidas: 
a) Os OCs deverão assegurar que as alterações, que sejam decididas pela Diretoria, 

sejam incluídas em sua documentação do sistema de gestão de qualidade 
existente.  

b) As novas informações ou alterações em relação aos requisitos do Sistema 
deverão ser comunicadas pelos OCs às partes envolvidas, tais como organizações 
certificadas e auditores (auditores e peritos), no prazo de 1 mês. 
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3.1.4 Controle de documento 

Os OCs deverão controlar toda documentação e registros relacionados ao Esquema FSSC 
22000 de acordo com seus próprios procedimentos de controle de documentação e 
registros. 

3.1.5 Gestão de não conformidade 

Os procedimentos do OC para lidar com as não conformidades, suspensão e revogação 
do certificado devem atender aos requisitos adicionais estabelecidos na cláusula 4.3. 

3.1.6 Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador 

Técnicas de auditoria assistidas por computador (TAAC) podem ser utilizadas durante as 
auditorias FSSC 22000 somente nas seguintes condições: 
1) A TAAC só deve ser utilizada para entrevistas com pessoas e avaliação de políticas, 

procedimentos e registros.  
2) A TAAC não substitui as avaliações físicas, por exemplo, de locais e produtos. 
3) O OC deve estabelecer, documentar e manter um procedimento para o uso de TAAC 

durante as auditorias do local. 
4) O OC deverá:  

a) estabelecer critérios para a utilização da TAAC, 
b) assegurar que seus auditores sejam capazes de aplicar estes critérios de forma 

consistente. 
5) O OC deverá assegurar que as funções que foram avaliadas remotamente estejam 

efetivamente implementadas no local. 
6) O auditor deve incluir no relatório de auditoria:  

a) quais técnicas TAAC foram utilizadas; 
b) o relatório de auditoria deve mostrar claramente: 

i) quais funções foram avaliadas utilizando a TAAC e 
ii) sua relação com as conclusões da respectiva auditoria. 
 

3.2 Emissão e controle de certificados 

3.2.1 Emissão de certificado 

O OC deverá manter informações documentadas das decisões de certificação que foram 
consideradas e por quem. Estas informações deverão incluir: 
1) os nomes daqueles que tomaram cada decisão de certificação, e  
2) a data em que a decisão foi tomada. 

3.2.2 Características do certificado 

O OC deverá emitir os certificados FSSC 22000 e FSSC 22000-Qualidade de acordo com 
os modelos definidos pela Fundação (ver o Anexo I e Anexo VI). 

3.2.3 Logotipo da certificação 

1) O uso do logotipo FSSC 22000 pelo OC será monitorado através do Programa de 
Integridade FSSC 22000.  

2) Qualquer não conformidade associada com o uso do logotipo exigirá medidas 
corretivas para corrigir o uso do logotipo em documentos emitidos, além de ação 
corretiva para o uso futuro. 
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3.2.3.1 Uso do logotipo 
1) O OC tem o direito de utilizar o logotipo FSSC 22000 após ter firmado um contrato 

de licença com a Fundação. 
2) O logotipo FSSC 22000 deverá ser utilizado pelo OC em seus certificados.  
3) Sujeito às especificações de design (conforme definido na Parte II), o logotipo FSSC 

22000 pode ser utilizado pelo OC em seu:  
a) material impresso,  
b) website e  
c) outros materiais promocionais associados com as atividades de certificação FSSC 

22000. 
4) O OC deverá explicar o uso correto do logotipo da certificação à organização 

requerente e incluir a verificação e validação de seu uso correto durante as auditorias 
(conforme definido na Parte II). 

3.3 Taxa anual para as organizações certificadas 
1) As organizações certificadas pelo Esquema deverão pagar uma taxa anual através do 

OC, a ser pago à Fundação.  
2) O OC deverá garantir a coleta desta taxa da organização certificada e pagá-la à 

Fundação.  
3) A Fundação deverá decidir anualmente sobre o valor da taxa.  
4) Os OCs serão cobrados pelo menos anualmente pela Fundação pelo valor total das 

taxas de todos os certificados FSSC emitidos que possuam sob o contrato em 31 de 
dezembro de cada ano. 
 

4 Certificação 

4.1 Contrato de certificação 
1) O OC deverá ter um contrato de certificação com todas as suas organizações 

certificadas detalhando o escopo do certificado e em relação a todos os requisitos 
relevantes do Esquema. 

2) Este contrato de certificação estabelece os requisitos para as comunicações entre o 
OC e a organização. 

3) A organização certificada deverá informar ao OC dentro de três (3) dias úteis, as 
mudanças significativas que afetem a capacidade do sistema de gestão para 
continuar a atender os requisitos do Esquema (ver a seção 7.1 da Parte III). 

4) A organização certificada deverá informar ao OC imediatamente sobre eventos 
graves que afetem a segurança dos alimentos e/ou a integridade da certificação e a 
entrada da organização no Registro FSSC 22000 de Organizações Certificadas (ver a 
seção 8.1 da Parte III). 

5) Os procedimentos para a classificação da não conformidade pelo OC e o prazo para 
fechar as não conformidades pela organização certificada, incluindo as consequências 
das não conformidades abertas sobre qualquer decisão do OC para emitir a 
certificação ou deixá-la em vigor. 

6) Procedimentos para reclamações e recursos apresentados pela organização 
requerente ao OC em conformidade com a ISO/IEC 17021-1:2015. 

7) Termos de confidencialidade em relação às informações coletadas pelo OC durante o 
processo de certificação. 

8) Aceitação dos requisitos da Fundação para: 
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a) Compartilhar informações relativas à organização certificada com a Fundação e 
as autoridades governamentais, quando for o caso. 

b) Exibir as informações com relação ao status certificado no site da Fundação no 
Registro FSSC 22000 de Organizações Certificadas. 

c) Para os efeitos do Programa de Integridade FSSC 22000, para permitir que os 
assessores da Fundação em suas instalações a acompanhar os auditores do OC 
durante as auditorias FSSC 22000 ou FSSC 22000-Qualidade.  

9) Condições sob as quais o contrato de certificação pode ser rescindido. 
10) A posse do certificado e do conteúdo do relatório de auditoria é mantida pelo OC.  
11) As condições sob as quais o certificado pode ser utilizado pela organização 

certificada. 
 

4.2 Suspensão, revogação e redução de escopo do certificado 
1) Os três (3) critérios a seguir se aplicam:  

a) O OC deverá suspender uma certificação quando houver comprovação que seu 
cliente está incapaz ou não está disposto a estabelecer e manter a conformidade 
com os requisitos do Esquema dentro dos prazos aplicáveis para a solução das 
principais não conformidades (ver o Anexo III para os prazos aplicáveis).  

b) O OC deverá revogar uma certificação quando houver comprovação que seu 
cliente está incapaz ou não está disposto a estabelecer e manter a conformidade 
com os requisitos do Esquema dentro dos prazos aplicáveis para a solução das 
não conformidades críticas (ver o Anexo III para os prazos aplicáveis). 

c) Quando o OC tem a comprovação que seu cliente possui um certificado cujo 
escopo exceda a sua capacidade ou capacidade de cumprimento, o OC deverá 
reduzir o escopo da certificação da forma apropriada. 

2) Os exemplos incluem:  
a) O sistema de gestão certificado da organização falhou persistentemente ou 

gravemente no cumprimento dos requisitos do Esquema, incluindo os requisitos 
para a eficácia do sistema de gestão. 

b) Risco imediato para a segurança do produto com impacto sobre a saúde dos 
consumidores.   

c) A organização certificada não permite que as auditorias de monitoramento ou 
recertificação sejam realizadas com a frequência necessária.   

d) A organização certificada solicitou voluntariamente uma suspensão. 

4.2.1 Ação sobre a suspensão, revogação e redução de escopo 

1) Em caso de revogação ou suspensão, a certificação do sistema de gestão da 
organização é invalidada. O OC deverá:  
a) alterar imediatamente o status da organização certificada no banco de dados 

FSSC 22000 e seu próprio Registro de Organizações Certificadas, e deverá tomar 
todas as medidas que julgar apropriadas; 

b) informar a organização por escrito sobre a decisão de revogação ou suspensão no 
prazo de três (3) dias após a decisão ter sido tomada e confirmar a decisão; 

c) instruir a organização para tomar as medidas adequadas a fim de informar os 
seus clientes através de várias formas de comunicação, tais como publicidade e 
rotulagem dos produtos, conforme aplicável. 

2) Em caso de redução do escopo, a certificação do sistema de gestão da organização é 
invalidada além da declaração revisada do escopo da certificação. O OC deverá: 
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a) alterar imediatamente o escopo da organização certificada no banco de dados 
FSSC 22000 e seu próprio Registro de Organizações Certificadas e deverá tomar 
todas as medidas que julgar apropriadas. 

b) informar a organização por escrito sobre a alteração do escopo no prazo de três 
(3) dias após o último dia da auditoria ou qualquer outra intervenção e conformar 
a decisão. 

c) instruir a organização para tomar as medidas adequadas a fim de informar os 
seus clientes através de várias formas de comunicação, tais como publicidade e 
rotulagem dos produtos, conforme aplicável. 

 

4.3 Eventos extraordinários 
1) Um evento extraordinário que afete uma organização certificada ou OC pode impedir 

temporariamente que o OC realize auditorias planejadas no local. Quando tal 
situação ocorre, os OCs que operem sob o Esquema precisam estabelecer (em 
consulta com as organizações certificadas) um razoável curso de ação planejado. 

2) O OC deverá avaliar os riscos de continuidade da certificação e estabelecer uma 
política e processo documentados, descrevendo as etapas necessárias no caso de 
uma organização certificada ser afetada por um evento extraordinário. 

3) A política e processo estabelecidos do OC deverão definir os métodos para avaliar a 
situação atual e futura esperada da organização certificada e definir os potenciais 
métodos alternativos em curto prazo para avaliar a organização e verificar a 
continuidade da eficácia de seus sistemas de gestão. 

4) Para possibilitar que o OC avalie o risco para a continuidade da certificação e para 
compreender a situação atual e futura esperada da organização certificada, o OC 
deverá reunir as informações necessárias da organização certificada antes de decidir 
sobre um curso adequado de ação. As informações coletadas pelo OC deverão incluir 
o seguinte, conforme apropriado: 
a) Quando a organização será capaz de funcionar normalmente? 
b) Quando a organização será capaz de enviar seus produtos ou executar o serviço 

definido no atual escopo da certificação? 
c) A organização precisará utilizar locais alternativos de fabricação e/ou distribuição? 

Se afirmativo, estes estão atualmente cobertos sob a certificação atual ou 
precisarão ser avaliados? 

d) O estoque existente ainda atende as especificações do cliente ou a organização 
certificada irá contatar seus clientes sobre possíveis concessões? 

e) A organização certificada implementou o plano de resposta a emergências e a 
resposta foi eficaz? 

f) Alguns dos processos e/ou serviços prestados ou os produtos enviados serão 
terceirizados para outras organizações? Se afirmativo, como as atividades das 
outras organizações serão controladas pela organização certificada? 

g) Até que ponto a operação do sistema de gestão foi afetada? 
h) A organização certificada conduziu uma avaliação de impacto? 
i) Identificação de locais de amostragem alternativa, conforme apropriado. 

 
5) Se o risco de continuar a certificação é baixo, e com base nas informações coletadas, 

o OC pode precisar considerar métodos de avaliação alternativos em curto prazo para 
verificar a eficácia da continuidade do sistema para a organização. Isto pode incluir 
solicitar a documentação relevante (por exemplo, atas de reunião de análise de 
gestão, registros de ação corretiva, resultados de auditorias internas, relatórios de 
teste/inspeção, etc.) para serem analisados externamente pelo OC para determinar a 
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continuidade da adequação da certificação (apenas em curto prazo). No mínimo, o 
processo deverá abordar os seguintes itens: 
a) Comunicação proativa entre a organização certificada afetada e o OC. 
b) Etapas que o OC deverá tomar para avaliar a organização afetada e como o plano 

para seguir em frente será comunicado. 
c) Especificar o tempo máximo que um método alternativo de avaliação em curto 

prazo poderia ser utilizado antes da suspensão ou revogação da certificação. 
d) Critérios para a renovação da supervisão regular, incluindo o método e prazo de 

quaisquer atividades de reintegração e avaliação. 
e) Possíveis alterações nos planos de supervisão da organização baseado em caso a 

caso e de acordo com os procedimentos do OC. 
f) Assegurar que qualquer desvio dos requisitos do Esquema e dos procedimentos 

do OC seja justificado e documentado, e um acordo seja firmado com a Fundação 
sobre os planos para abordar os desvios temporários dos requisitos. 

g) Restabelecimento das atividades de monitoramento/recertificação de acordo com 
os planos de supervisão do OC quando o acesso ao local afetado for 
restabelecido. 

 
6) Se o contato com a organização não puder ser feito, o OC deverá seguir o processo e 

procedimentos regulares para a suspensão e revogação da certificação. 
 

7) Durante o desenvolvimento de métodos de avaliação alternativos de curto prazo o 
OC deverá considerar as seguintes limitações: 
a) Primeira Auditoria de Monitoramento 
Normalmente, a primeira auditoria de monitoramento após a certificação inicial 
deverá ocorrer dentro de 12 meses do último dia da segunda etapa da auditoria 
inicial. No entanto, uma vez que evidências suficientes tenham sido coletadas 
conforme acima, para proporcionar a segurança de que o sistema de gestão 
certificado é eficaz, deve ser considerado adiar a primeira auditoria de 
monitoramento por um período que não exceda 6 meses (18 meses a partir da data 
da certificação inicial). Caso contrário, o certificado deve ser suspenso ou o escopo 
reduzido. 
b) Posteriores Auditorias de Monitoramento 
Pode haver circunstâncias específicas pelas quais um OC pode justificar o ajuste do 
prazo de uma auditoria de monitoramento posterior. Caso uma organização tenha 
que parar completamente por um período limitado de tempo (menos de 6 meses), 
seria razoável para o OC adiar uma auditoria que havia sido programada para ocorrer 
durante a parada até que a organização retome as operações. A organização deverá 
informar ao OC quando as operações forem retomadas para que o OC possa realizar 
a auditoria prontamente. 
c) Auditorias de Recertificação 
Geralmente a auditoria de recertificação deve ser concluída e a decisão de 
recertificação tomada antes do vencimento para evitar a perda da certificação. No 
entanto, uma vez que evidências suficientes tenham sido coletadas conforme acima, 
proporcionando a segurança de um sistema de gestão certificado eficaz, deve ser 
considerado estender a certificação por um período que não exceda 6 meses além da 
data original de vencimento. A recertificação deverá ser realizada dentro deste prazo 
estendido. Caso contrário, uma nova auditoria inicial deverá ser realizada. O 
vencimento da certificação renovada deverá basear-se no ciclo original de 
recertificação. 
d) Informações à Fundação 
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Todos os desvios em relação ao programa de certificação estabelecido deverão ser 
justificados, documentados e compartilhados com a Fundação. 

 

5 Certificação de Qualidade FSSC 22000-Q 
1) A certificação FSSC 22000-Qualidade é um adicional voluntário aos requisitos da 

certificação FSSC 22000 e integra estes requerimentos aos da ISO 9001:2015 para 
os Sistemas de Gestão de Qualidade, resultando no certificado combinado FSSC 
22000-Qualidade. 

2) Os requisitos para o desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema de 
gestão de qualidade de alimentos/alimentação animal constam na norma ISO 
9001:2015 “Sistemas de gestão de qualidade – Requisitos”.  

3) O OC deverá ter uma accreditação válida ISO/IEC 17021-1:2015 para a ISO 
9001:2015.  

 
 

6 Alocação de auditor 

6.1 Equipe de auditoria 
1) A equipe de auditoria FSSC 22000 deverá cumprir os requisitos de competência 

estabelecidos pela Fundação no Anexo V desta Parte. 
2) A auditoria FSSC 22000-Q é uma auditoria totalmente integrada e a equipe de 

auditoria deverá cumprir os requisitos de competência estabelecidos pela Fundação 
no Anexo V desta Parte. 

6.1.1 Duração 

O cálculo da duração das auditorias FSSC 22000 apenas se aplica aos membros da 
equipe que atualmente sejam auditores FSSC 22000 registrados no Esquema. Outros 
membros da equipe podem participar para fins de treinamento e familiaridade, mas sua 
contribuição não deverá ser considerada no tempo mínimo permitido. 

6.1.2 Rotatividade 

Não é permitido que um auditor realize mais de dois ciclos de 3 anos de certificação no 
mesmo site certificado. Se um auditor inicia a auditoria dentro de um ciclo de 
certificação, deverá ser alternado após seis (6) anos.  

6.1.3 Idioma da auditoria 

1) A auditoria deverá ser realizada no idioma mutuamente acordado.  
2) Um intérprete pode ser adicionado à equipe pelo OC para oferecer suporte aos 

membros da equipe de auditoria. 

6.2 Competência do pessoal do OC 

6.2.1 Gerente de Certificação 

1) Aqueles que tomam a decisão de emitir um certificado e consequente inscrição no 
Registro FSSC 22000 de Organizações Certificadas deverão ter a seguinte 
competência demonstrável: 
a) Anexo C da ISO/TS 22003:2013, 
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b) conhecimento dos requisitos do Esquema, 
c) conhecimento dos sistemas de gestão de segurança dos alimentos e de como 

auditá-los. 
2) Os membros da equipe de auditoria não devem ser envolvidos na decisão de emitir 

ou manter a certificação. 

6.2.2 Auditor 

No Anexo V desta Parte são descritos os requisitos de competência do auditor. 

6.2.3 Outro pessoal 

No Anexo C da ISO/TS 22003:2013 são descritos os requisitos do sistema de gestão de 
segurança de alimentos para as outras funções do OC. 
 

7 Planejamento e gestão de auditorias 

7.1 Geral 
1) No mínimo, auditorias anuais devem ocorrer para garantir a validade do certificado 

ou que a recertificação seja concedida antes que a data de validade do certificado 
expire. 

2) A auditoria deverá ser realizada nas instalações da organização e será uma auditoria 
completa em relação a todos os requisitos do Esquema. 

3) O tempo da auditoria será calculado de acordo com o Anexo II. 

7.2 Múltiplos sites 

7.2.1 Princípios gerais 

1) A certificação de organizações com vários sites e amostragem de vários sites (como 
descrito na ISO/TS 22003:2013 e ISO/IEC 17021-1:2015) não se aplica às seguintes 
categorias da cadeia alimentar, conforme listado na ISO/TS 22003:2013: 
a) CI, CII, CIII e CIV,  
b) DI e DII,  
c) I e 
d) K.  

2) Para as categorias de cadeia alimentar sob o 1) o Esquema exige que cada site 
tenha:  
a) uma auditoria separada,  
b) um relatório separado, 
c) um certificado separado, e  
d) todos os locais serão inseridos separadamente no banco de dados.  

3) A certificação de organizações com diversos sites, como indicado na ISO/TS 
22003:2013, se aplica às seguintes categorias da cadeia alimentar, conforme listado 
na ISO/TS 22003:2013: 
a) A, 
b) E, 
c) FI, 
d) G. 
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7.2.2 Exceções – aplicáveis para as categorias C, D, I e K 

O Esquema oferece exceções para três categorias principais das organizações indicadas 
na seção 7.2.1, que possuem múltiplos sites tais como as organizações: 

a) onde algumas funções pertinentes para a certificação são controladas por uma 
sede separada do(s) site(s), 

b) com diferentes operações em um site, 
c) com atividades externas. 

7.2.3 Funções da sede 

As funções pertinentes para a certificação, mas controladas por uma sede separada 
do(s) site(s) podem incluir, por exemplo:  

a) Compras, 
b) Homologação de fornecedor ou 
c) Garantia de qualidade.  

7.2.3.1 Auditoria das funções da sede 
1) Em todos os casos em que as funções pertinentes para a certificação são controladas 

por uma sede, o Esquema exige que estas funções sejam auditadas entrevistando o 
pessoal descrito no sistema de gestão de segurança de alimentos, como tendo a 
autoridade delegada e responsabilidade por estas funções. 

2) As funções na sede são auditadas independentemente e todos os sites pertencentes 
ao grupo devem ter: 
a) uma auditoria independente,  
b) um relatório independente e  
c) um certificado independente.  

7.2.3.2 Auditoria de um site em uma organização com múltiplos sites 
1) Uma auditoria na sede não pode avaliar o grau de implementação à nivel do site. 

a) O auditor deverá visitar os sites para realizar esta parte da auditoria.  
b) A auditoria da sede deverá ser realizada antes da auditoria dos outros sites. 

2) A auditoria posterior no(s) outro(s) site(s) deve incluir uma confirmação de que os 
requisitos estabelecidos pela sede estejam adequadamente incorporados nos 
documentos do site específico e implementados na prática. 

3) O relatório da auditoria e o certificado do site deverão indicar as funções que foram 
auditadas na sede.  

4) O relatório da auditoria da sede tem uma validade de 12 meses. 
5) A sede não pode assumir a responsabilidade por todas as funções no escopo da 

certificação e, portanto, não pode receber um certificado separado.  
6) A sede é mencionada no certificado do site pelo uso de palavras como “Uma auditoria 

foi realizada em (nome e localização da sede) em DDMMAA para avaliar as 
seguinte(s) função(ões) (descrever as funções auditadas na sede)”.  

7.2.3.3 Tratamento das não conformidades  
1) Quando as não conformidades são registradas na sede ou sites separados, se 

presume que tenham impacto sobre os procedimentos equivalentes aplicáveis a 
todos os sites.   

2) As ações corretivas, portanto, devem abordar problemas de comunicação em todos 
os sites certificados e as ações apropriadas para os sites afetados.  

3) Tais não conformidades e ações corretivas devem ser claramente identificadas na 
seção pertinente do relatório de auditoria.  
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4) As não conformidades devem ser solucionadas de acordo com os procedimentos do 
OC antes de emitir o certificado do site. 

7.2.4 Organizações com diferentes operações em um site 

1) Caso existam diferentes operações localizadas em um site, por exemplo, onde uma 
operação de manufatura esteja ligada à operação de embalagem, ambas devem ser 
consideradas para a certificação sob um único escopo com base em uma auditoria, 
relatório e certificado, desde que ambas estejam: 
a) sujeitas a uma auditoria adequada para o escopo combinado; 
b) sejam parte da mesma entidade jurídica.  

2) A descrição preferencial no certificado nesses casos é utilizar o nome da pessoa 
jurídica como o nome principal. Por exemplo: “Empresa XYZ, operando como o 
processamento ABC e embalagem 123, (inserir endereço)”.  

7.2.5 Atividades externas 

7.2.5.1 Processo dividido 
1) Uma organização certificada possui um (único) processo que é dividido entre 

diferentes sites que devem ser parte da mesma entidade jurídica. O site principal é o 
único receptor/cliente do(s) site(s) secundário(s). 
a) Por exemplo, um produto semiacabado é enviado a um site separado para uma 

etapa de um processo específico ou etapas a serem realizadas, e retorna ao site 
principal para a conclusão.  

b) Estes processos, por exceção, deverão ser considerados para certificação sob um 
único escopo e um certificado. 

7.2.5.2 Gestão de atividades externas 
As atividades externas devem cumprir os seguintes requisitos: 
1) As atividades externas estão incluídas no sistema de gestão de segurança dos 

alimentos do site principal. 
2) A declaração de escopo do principal site certificado deverá mostrar as atividades no 

local e fora deste. 
3) O relatório de auditoria deve incluir todos os requisitos pertinentes do site principal e 

também dos secundários e permitir que as conclusões da auditoria sejam indicadas 
com relação a cada site. 

4) O número de sites secundários deve ser limitado a um máximo de cinco. 
 

7.3 Auditorias não anunciadas 

7.3.1 Frequência 

1) O OC deverá assegurar que para cada organização certificada, pelo menos uma 
auditoria não anunciada seja realizada após a auditoria de certificação inicial e dentro 
de cada período de 3 anos.  

2) A organização certificada pode optar voluntariamente por substituir todas as 
auditorias de monitoramento por auditorias anuais de monitoramento não 
anunciadas. 

3) Nem a auditoria de certificação inicial (etapa 1 e etapa 2) e nem a auditoria de 
recertificação podem ser substituídas por uma auditoria não anunciada. 
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7.3.2 Execução 

1) O OC define a data da auditoria não anunciada. 
2) O site não deve ser notificado com antecedência, pelo OC, sobre a data da auditoria 

não anunciada. 
3) As auditorias não anunciadas ocorrem durante o horário de expediente operacional, 

incluindo turnos noturnos. 
4) Quando há razões empresariais legítimas, períodos de restrição podem ser acordados 

previamente entre o OC e a organização certificada para evitar períodos de extrema 
inconveniência, durante o qual o cliente acharia difícil participar plenamente e/ou não 
haja produção. 

5) A auditoria não anunciada é uma auditoria de monitoramento completa, durante a 
qual o auditor deve passar pelo menos 50% do tempo na área de produção (chão de 
fábrica) avaliando a implementação dos PCCs, PPRs e PPRO aplicáveis. 

6) A auditoria terá início com uma inspeção das instalações de produção, com início 
dentro de 1 hora após o auditor ter chegado ao site. No caso de vários edifícios no 
local, o auditor deverá, com base nos riscos, decidir quais edifícios/instalações devem 
ser inspecionados e em qual ordem. 

7) O auditor deverá auditar a organização operando em um número representativo de 
linhas de produto abrangidas pelo escopo da certificação. 

8) O OC decide quais das auditorias de monitoramento programadas deverão ser 
escolhidas para a auditoria não anunciada. 

9) Se a organização certificada se recusa a participar da auditoria não anunciada, o 
certificado deverá ser suspenso imediatamente, e o OC deverá revogar o certificado, 
caso a auditoria não anunciada não seja realizada dentro de um prazo de seis meses. 

10) Caso o acesso seja negado ao auditor, a organização certificada será responsável por 
todos os custos. 

11) A sede que controla certas funções pertinentes à certificação separada do(s) site(s) 
(ver 7.2.3) não é auditada durante a auditoria não anunciada, mas são auditadas de 
forma anunciada. 

12) Os sites secundários (atividades externas) e as instalações externas de 
armazenagem, depósitos e distribuição também são auditados durante a auditoria 
não anunciada. 

 
O OC deve operar discretamente em caso de emergências (por exemplo, incêndio, 
grande evento catastrófico, outra auditoria em andamento). 
 

8 Relatórios de auditoria 

8.1 Relatório escrito 
1) O OC deve fornecer um relatório escrito para cada auditoria.  

a) O conteúdo do relatório de auditoria deve ser tratado confidencialmente pelo OC.  
b) À critério da organização certificada, os relatórios de auditoria podem ser 

disponibilizados às partes autorizadas. 
2) O relatório de auditoria deverá confirmar que todos os requisitos do Esquema sejam 

avaliados, relatados e que uma declaração de conformidade seja dada.  
a) As condições processuais e operacionais do sistema de gestão de segurança de 

alimentos deverão ser verificadas para avaliar a eficácia do sistema de gestão de 
segurança de alimentos em cumprimento com os requisitos do Esquema.  
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b) Em casos excepcionais, os requisitos prévios podem ser considerados não 
aplicáveis, mas somente quando os requisitos da ISO/TS 22003:2013, cláusula 
9.1.1 são cumpridos.  

c) As exclusões devem ser avaliadas e justificadas no relatório de auditoria. 
3) O modelo do relatório de auditoria deve cumprir os requisitos de conteúdo incluídos 

no Anexo IV. 
 

8.2 Gestão de não conformidades 
Os formulários de não conformidade devem ser utilizados pelo OC para documentar e 
classificar as não conformidades de acordo com o Anexo III. 
 


