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CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS  22000

O esquema de certificação de sistema de gestão da segurança dos alimentos - FSSC 22000 - é um esquema 

robusto, está baseado nas normas ISO, é aceito internacionalmente para auditoria e certificação de toda a 

cadeia de suprimentos. A FSSC 22000 utiliza as normas existentes IS0 22000, ISO 22003 e as especificações 

técnicas dos PPRs - Programas de Pré-Requisitos do respectivo setor, que foram desenvolvidas através de 

consulta, ampla e aberta, por um grande número de organizações relacionadas com o tema. Os fabricantes 

certificados pela ISO 22000 podem obter a certificação FSSC 22000 cumprindo com os requisitos das especi-

ficações técnicas dos PPRs - Programas de Pré-Requisitos do respectivo setor e com os requisitos adicionais 

do esquema.

A FSSC 22000 foi desenvolvida para a 
certificação de sistemas de gestão de 
segurança dos alimentos de organiza-
ções da cadeia de alimentos que pro-
cessam ou fabricam produtos de origem 
animal, produtos vegetais perecíveis, 
produtos conservados em temperatura 
ambiente e ingredientes alimentícios, 
como aditivos, vitaminas e culturas bio-
lógicas, bem como fabricantes de emba-
lagens para alimentos.

Somente os organismos de certifica-
ção que tenham assinado acordo com 
a FFSC 22000 estão licenciados para 
emitir certificados acreditados FSSC 
22000. O esquema de certificação FSSC 
22000 foi plenamente reconhecido e 
aceito pela GFSI – Global Food Safety 
Iniciative e pela European co-operation  
for Accreditation (EA). A Foundation 
for Food Safety Certification, é uma 
organização independente e sem fins 
lucrativos sedeada nos Países Baixos. 
Ela detem a propriedade e os direitos 
autorais do esquema e emite os acordos 
de licenciamento para os organismos de 
certificação.

Benefícios do esquema de  
certificação FSSC

Abordagem da cadeia de suprimentos  ▪
baseada nas normas ISO.
Aceito pela GSFI. ▪
Usa padrões internacionais e inde- ▪
pendentes já existentes.
ISO 22000, ISO 22003 e especificações  ▪
técnicas para os PPRs do respectivos 
setor.
Acreditação ISO/IEC 17021 (aborda- ▪
gem sobre os sistemas e processos).
Escopo amplo: fabricação de alimen- ▪
tos (abate e alimentos para animais 
de estimanção incluídos).
Aprovação e compromisso de todas as  ▪
partes interessadas (indústrias, vare-
jistas, ONGs).
Auditorias de sistema de gestão de  ▪
segurança dos alimentos profundas e 
rigorosas.
Gestão do esquema independente. ▪
Transparência. ▪
Gestão sem fins lucrativos pela  ▪
Foundation for Food Safety 
Certification.
Reconhecido pela  ▪ European co-opera-
tion  for Accreditation (EA).

Conteúdo

O esquema de certificação FSSC 22000 
estabelece os requisitos para que os 
organismos de certificação desenvol-
vam, implementem e operem a certi-
ficação FSSC 22000 e garantam a sua 
imparcialidade e competência. A FSSC 
22000 estabelece os requisitos para a 
avaliação dos sistemas de gestão de 
segurança dos alimentos das organi-
zações da cadeia dos alimentos bem 
como, para a emissão dos certificados. 
A certificação FSSC 22000 atesta que 
os sistemas de gestão de segurança dos 
alimentos das referidas organizações 
cumprem com todos os requisitos do 
esquema FSSC 22000. O valor acrescen-
tado à organização com um sistema de 
gestão de segurança dos alimentos cer-
tificado pela FSSC 22000 está nos esfor-
ços feitos pela organização para manter 
esse esquema e o seu compromisso de 
melhoria contínua do seu desempenho.



Estes requisitos e normas estão publicados separadamente em quatro  
partes do esquema FSSC 22000:

PARTE I
Requisitos para as organizações que requerem as certificação

PARTE II
Requisitos e regulamentos para organismos de certificação

PARTE III
Requisitos e regulamentos para atribuição da acreditação

PARTE IV
Regulamento do Conselho das Partes Interessadas

Escopo 

O esquema FSSC 22000 é para ser utili-
zado para a auditoria e certificação de 
sistemas de gestão de segurança dos 
alimentos das organizações da cadeia de 
alimentos que processem ou fabriquem:

produtos animais perecíveis (car- ▪
nes, aves, ovos, peixes e produtos 
lácteos);
produtos vegetais perecíveis (frutas  ▪
frescas, sucos frescos, vegetais fres-
cos minimamente processados);
produtos conservados em tempera- ▪
tura ambiente (enlatados, biscoitos, 
salgadinhos, óleos, água mineral, 
bebidas, massas, farinhas, açúcar, 
sal);
produtos (bio)químicos (vitami- ▪
nas, aditivos e culturas biológi-
cas), excluindo coadjuvantes de 
tecnologia;
embalagens para alimentos (contato  ▪
direto ou indireto com os alimentos).

O esquema inclui o transporte e arma-
zenamento na planta como parte da 
operação. É aplicável a todas as orga-
nizações da cadeia dos alimentos, 
independentemente da sua dimensão e 
complexidade, com ou sem fins lucrati-
vos, públicas ou privadas.

No website www.fssc22000.com encon-
tra-se o documento de orientação sobre 
o escopo.

Em linha com a ambição da GFSI de 
ampliar o seu escopo, o esquema FSSC 
22000 está preparado para abranger 

novos escopos no momento em que 
especificações técnicas necessárias para 
os PPRs do respectivos setores estive-
rem prontas e um grande número de 
empresas internacionais da cadeia de 
alimentos solicitarem a cobertura des-
tes setores.

Requisitos e regras

O esquema de certificação FSSC 22000 
inclui requisitos detalhados para:

os sistemas de gestão de segurança  ▪
dos alimentos das organizações na 
cadeia de alimentos;
o sistema de certificação dos organis- ▪
mos de certificação;
a acreditação por parte dos organis- ▪
mos de acreditação.

Além disso, o FSSC 22000 inclui as 
regras para:

os organismos de certificação licen- ▪
ciados pela Fundação para realizar a 
certificação;
o processo de harmonização no qual  ▪
os organismos de certificação associa-
dos participam para alinhar as ques-
tões de auditoria e certificação;
os organismos de acreditação que  ▪
acreditam os organismos de certifica-
ção associados;
o Conselho das Partes Interessadas; ▪
os especialistas dos organismos de  ▪
certificação informarem sobre a FSSC 
22000.

Estes requisitos e normas estão dispo-
níveis gratuitamente em nosso website 
www.fssc22000.com.



As empresas que já disponham da certi-
ficação ISO 22000 poderão optar por:

utilizar uma auditoria de acompanha- ▪
mento ISO 22000 ou uma auditoria 
adicional no local, para confirmar 
que, para além dos aspectos da ISO 
22000, também são cumpridas as 
especificações técnicas aplicáveis aos 
PPRs do respectivo setor e os requi-
sitos adicionais da FSSC 22000. Se o 
cumprimento com os requisitos for 
confirmado e reportado no formato 
correto por um organismo de certi-
ficação que cumpra os requisitos da 
FSSC 22000, o certificado FSSC 22000 
poderá ser emitido considerando a 
validade restante do certificado ISO 
22000 existente. A validação dos 
certificados existentes deverá incluir 
também a verificação da qualificação 
do auditor e a duração da auditoria, 
em conformidade com as regras da 
FSSC 22000;
realizar uma auditoria completa FSSC  ▪
22000, incluindo a ISO 22000, a espe-
cificação técnica aplicável aos PPRs 
do respectivo setor e os requisitos 
adicionais da FSSC. Tal resultaria num 
certificado FSSC 22000 com uma vali-
dade de três anos.

As organizações que pretendam integrar 
a qualidade no seu sistema de gestão 
podem utilizar os requisitos da norma 
ISO 9001.

Conselho das Partes 

Interessadas

A FSSC 22000 é regida por um Conselho 
das Partes Interessadas. O Conselho 
representa os interesses de todas as 
partes envolvidas. O Conselho e a 
Fundação têm por objetivo promo-
ver ampla aceitação internacional do 
esquema, acrescentando valor especial 
à relação entre todas as organizações 
certificadas da cadeia de alimentos e os 
governos, os clientes e os fornecedores. 
Para isso, o Conselho é integrado por 
representantes do comércio e da indús-
tria, por autoridades e por outras partes 
da cadeia de suprimentos dos alimentos, 
sendo presidido por um Presidente inde-
pendente com larga experiência inter-
nacional em segurança dos alimentos no 
mundo. O funcionamento e as regras do 
Conselho cumprem os requisitos estabe-
lecidos pelos organismos de acreditação 
que são membros do IAF Multilateral 
Recognition Agreement. O Conselho se 
reúne pelo menos três vezes por ano.

Caso o Conselho decida implementar 
alterações menores ou maiores no 
esquema FSSC 22000, as alterações 
serão publicadas numa lista de decisões 
no website da FSSC 22000. Também, 
todas as revisões dos documentos rela-
cionados com o esquema serão também 
publicadas no website da Fundação. O 
Conselho publicará uma análise general 
da FSSC 2000 no mínimo cada três anos. 
Todas as alterações resultantes das 
revisões serão publicadas pela Fundação 
e disponibilizadas para todas as partes 
interessadas.

Visão do Conselho das Partes 

Interessadas

O Conselho acredita que haverá uma  ▪
nova consolidação dos esquemas cer-
tificação de gestão de segurança dos 
alimentos aprovados pela GFSI, com 
maior aceitação internacional em 
toda a cadeia de suprimentos.
Espera-se um maior reconhecimento  ▪
mútuo dos esquemas aceitos pela 
GFSI por parte dos grandes fabrican-
tes, varejistas e serviços de alimen-
tação por todo o mundo.
Além disso, vislumbra um aumento  ▪
da cooperação público-privada em 
matéria de proteção dos consumido-
res em relação à segurança dos ali-
mentos, através de auditoria privada 
e de certificação.
O gerenciamento da certificação de  ▪
sistema de gestão de segurança dos 
alimentos baseada nas normas ISO, 
que é independente e sem fins lucra-
tivos será cada vez mais solicitada 
em todos os continentes.

Por esse motivo, o Conselho está com-
prometido com a gestão profissional 
de todos os esquemas de certificação e 
auditoria privada, baseados nas normas 
ISO, para toda a cadeia de suprimentos 
de alimentos que os mercados interna-
cionais possam necessitar. 

Organismos de certificação 

associados

Apenas os organismos de certificação 
associados à Fundação estão licenciados 
a emitir certificados FSSC 22000 acredi-



Junte-se a nós no Linkedln:

Grupo FSSC22000

tados. O licenciamento é baseado num 
contrato entre a Foundation for Food 
Safety Certification e o organismo de 
certificação que está requerindo acre-
ditação para a FSSC 22000. Ao assinar 
o contrato com a Fundação, os organis-
mos de certificação acreditados ficam 
autorizados a prover a certificação FSSC 
22000. A acreditação é obtida mediante 
um organismo de acreditação associado 
da FSSC 22000 que cumpra a normativa 
para organismos de acreditação (Parte 
III). Os organismos de certificação licen-
ciados são obrigados a cumprir com 
todos os requisitos do esquema FSSC 
22000. Também, são obrigados a partici-
par em consultas sobre a interpretação 
do esquema.

Dado que a FSSC 22000 cumpre ple-
namente como todos os requisitos da 
ISO 22000, da IS0 22003, das espe-
cificações técnicas para os PPRs do 
respectivo setor e da ISO/IEC 17021, 
os organismos de acreditação devem 
reconhecer o esquema de gestão de 
segurança dos alimentos FSSC 22000, 
detido pela Foundation for Food Safety 
Certification, localizada nos Países 
Baixos, como um esquema de certi-
ficação que pode ser certificado em 
conformidade com a acreditação ISO/
IEC 17021. É esperado oferecer servi-
ços de acreditação para organismos de 
certificação interessados que queiram 
demonstrar que cumprem cos requisitos 
do esquema FSSC 22000 e da ISO/IEC 
17021.
Visite o website www.fssc22000.com 
para consultar a lista de organismos de 
certificação e acreditação, bem como 

informações adicionais sobre como can-
didatar-se a organismo de certificação 
associado.

A Foundation for Food Safety 
Certification

O esquema FSSC 22000 é propriedade 
e é mantida por uma fundação holan-
desa (Foundation for Food Safety 
Certification) independente, sem fins 
lucrativos. O esquema é reconheci-
do pela GFSI e conta com o apoio da 
FoodDrinkEurope (Organização Europeia 
de Fabricantes de Bebidas e Alimentos), 
a GMA (Associação dos Produtores de 
Alimentos dos EUA) e muitas outras 
organizações relacionadas com o comér-
cio internacional e com a segurança 
dos alimentos. A Fundação administra 
e detém o esquema, fazendo a gestão 
dos seus direitos de autorais através de 
contratos de licenciamento. A respon-
sabilidade e autoridade propriamente 
ditas, em relação ao conteúdo do 
esquema e às auditorias de certificação 
realizadas cabe ao Conselho das Partes 
Interessadas.

Entre outros, a Fundação:
está centrada no desenvolvimento e  ▪
manutenção de esquemas de certifi-
cação e inspecção de segurança dos 
alimentos;
promove o uso internacional des- ▪
tes esquemas de segurança dos 
alimentos;
presta serviços de apoio à certifica- ▪
ção de sistemas de gestão de segu-
rança dos alimentos;
disponibiliza vasta informação sobre  ▪
questões de segurança dos alimentos.
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