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1 Finalidade 
Este documento especifica os critérios perante os quais a Fundação irá reconhecer e 
registrar Organismos de Acreditação (OAs) em seu site, os quais acreditam Organismos 
de Certificação (OCs) em relação à ISO/IEC 17021-1:2015 e que buscam oferecer a 
certificação FSSC 22000 ou FSSC 22000-Qualidade aos seus clientes em conformidade 
com os requisitos do Esquema. 
 

1.1 Membros do IAF 
1) Os OAs que acreditam os OCs que buscam oferecer a certificação FSSC 22000 

devem: 
a) ser um membro atual do Fórum Internacional de Acreditação (IAF) e informar a 

Fundação em caso de alterações em seu status de membro e 
b) ser signatário do Acordo Multilateral de Reconhecimento (MLA) do IAF para a 

certificação do Sistema de Gestão até 2018 e da certificação do Sistema de 
Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA) de 2018 em diante. 

2) Os OAs que acreditam os OCs que buscam oferecer tanto a certificação FSSC 22000 
quanto a certificação FSSC 22000-Qualidade devem: 
a) ser um membro atual do Fórum Internacional de Credenciamento (IAF) e 

informar a Fundação em caso de alterações em seu status de membro e 
b) ser signatário do Acordo Multilateral de Reconhecimento (MLA) do IAF para a 

certificação do Sistema de Gestão até 2018 e da certificação do Sistema de 
Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA) e certificação do Sistema de Gestão 
de Qualidade (SGQ) de 2018 em diante. 
 

1.2 ISO/IEC 17011 
1) Os OAs deverão cumprir os seguintes requisitos para o processo de auditoria do OC 

em relação à ISO/IEC 17021-1:2015 tendo o escopo da FSSC 22000 ou FSSC 22000-
Qualidade:  
a) ISO/IEC 17011:2004 e  
b) todos os Documentos Obrigatórios IAF (MD) e em específico o IAF MD 16:2015 

“Solicitação da ISO/IEC 17011 para a Acreditação de Órgãos de Certificação de 
Sistemas de Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA)” e 

c) notificar a Fundação em tempo hábil sobre quaisquer alterações em sua 
propriedade, status jurídico ou constituição. 
 

1.3 Competência de avaliador 
1) As equipes avaliadoras do OA deverão cumprir os requisitos de competência genérica 

para avaliadores do OA definidos na IAF MD 20 “Competência genérica para 
avaliadores do OA: Requerimento da ISO/IEC 17011”. 

2) As equipes avaliadoras do OA deverão cumprir os requisitos de competência para 
avaliadores do OA definidos na seção 6.2.1 do IAF MD 16:2015 “Requerimento da 
ISO/IEC 17011 para a Acreditação de Órgãos de Certificação de Sistemas de Gestão 
de Segurança de Alimentos (SGSA)’’. 

3) Pelo menos um avaliador do OA deverá participar da Conferência de Harmonização 
anual e webinars técnicos para garantir as atualizações de gestão do Esquema.  
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1.4 Pessoa de contato 
1) O OA deverá nomear uma pessoa de contato e um substituto para a comunicação 

com a Fundação. 
2) Em caso de mudança da pessoa de contato e substituto, a Fundação deverá ser 

informada sobre isso. 
 

2 Acreditação de OCs 

2.1 Contrato de licença 
O OA deverá verificar se o OC assinou um contrato de licença com a Fundação para 
certificar para uma Categoria da Cadeia Alimentar ISO/TS 22003:2013 predefinida antes 
de seu credenciamento por um período máximo de um (1) ano. 
 

2.2 Processo de Acreditação 

2.2.1 Geral 

1) O OA deverá emitir uma confirmação da solicitação de acreditação, incluindo o 
escopo detalhado para o OC requerente. 

2) O OC deverá emitir uma confirmação de recusa de uma solicitação de acreditação, 
incluindo o escopo detalhado do OC requerente. 

3) O processo de acreditação deverá abranger todos os requisitos aplicáveis do 
Esquema ao escopo do acreditação. 

4) Os OCs que se encontrem no processo de obtenção da acreditação FSSC conforme às 
normas ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/TS 22003:2013 já podem realizar auditorias 
FSSC 22000 com um auditor qualificado FSSC 22000.  
Pelo menos uma destas auditorias deverá ser supervisionada pelo OA e pelo menos 
um procedimento completo de certificação FSSC 22000 deverá ser analisado no 
decorrer do processo inicial de acreditação. 

5) O processo de acreditação deverá consistir de avaliações anuais no local (on-site) 
com o OC. 

6) O OA irá informar a Fundação caso o status de acreditação do OC seja alterado (por 
exemplo, concedido, extensão, suspensão ou retirada). 

2.2.2 Escopo do acreditação 

1) O escopo do acreditação deverá ser claramente definido e ser parte do certificado de 
acreditação, conforme definido abaixo e resumido no Anexo I desta parte: 
a) Certificação do Sistema de Segurança de Alimentos (FSSC) 22000 versão 4 ou 
b) Certificação do Sistema de Segurança e Qualidade de Alimentos (FSSC) 22000-

Qualidade versão 4 
c) Documentos normativos para o fornecimento da certificação: 

i) ISO 22000, 
ii) ISO 9001 (aplicável apenas para a FSSC 22000-Qualidade), 
iii) PRPs específicos do setor, 
iv) Requisitos adicionais FSSC 22000, 

d) Clusters e categorias da cadeia alimentar conforme indicado no Anexo A da 
ISO/TS 22003:2013, 

e) Códigos de setor IAF ID 1 conforme indicado no Anexo V da Parte IV Competência 
do auditor (aplicável somente para a FSSC 22000-Quality) e 
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f) Localidades abrangidas sob a acreditação do OC que estão autorizadas a emitir 
certificados. 

2.2.3 Auditorias de acompanhamento 

1) As auditorias de acompanhamento devem cumprir os requisitos para as Atividades de 
acompanhamento para a Acreditação do Sistemas de Gestão de Organismos de 
Certificação, definidos na IAF MD 16:2015 com os requisitos específicos do Esquema 
abaixo: 
a) Uma avaliação inicial de um cluster FSSC 22000 deverá exigir pelo menos uma 

(1) avaliação de acompanhamento de uma categoria (conforme definido na 
ISO/TS 22003:2013) exceto para o cluster de processamento de alimento e 
alimento para animal e o cluster de varejo, transporte e armazenamento, onde as 
categorias devem ser avaliadas separadamente. 

b) Para as extensões dentro de um cluster, uma auditoria de acompanhamento não 
é obrigatória (exceto para o cluster de processamento de alimento e alimento 
para animais e o cluster de varejo, transporte e armazenamento). No entanto, as 
auditorias são obrigatórias para extensões de categorias em um novo cluster. 

c) O OA deverá realizar auditorias de acompanhamento abrangendo todos os 
clusters incluídos no escopo de acreditação do OC durante um período de quatro 
(4) anos. 

2.3 Programa de Integridade 
1) A Fundação fornece acesso ao OA a todos os resultados relevantes do OC de seu 

Programa de Integridade e sistema de gestão de reclamações relacionados à ISO/IEC 
17021-1:2015. O OA deverá levar em conta estas informações que poderiam servir 
de entrada para a análise do sistema de gestão dos OCs. Os OAs são convidados a 
participar das avaliações do Programa de Integridade realizadas pela Fundação. 

2) A avaliação que um OA atende aos requisitos deste documento deve ser monitorada 
pela Fundação e o feedback em conformidade com estes requisitos deverá ser 
compartilhado diretamente com o OA para discussão e ação quando apropriado.  

 


