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ATUALIZAÇÃO DE NORMA
FSSC 22000 VERSÃO 4.1

Confira detalhes sobre a 
transição para a versão 4.1. 
Não perca os prazos.

Saiba tudo sobre a  atualização 
para certificados existentes 
FSSC 22000.

Atualização nos contextos das 
auditorias de recertificação e 
monitoração.



Informamos que, a partir de 1 de janeiro de
2018, passará a valer a versão 4.1 da FSSC
22000. Após esta data, não serão mais
permitidas auditorias pela versão 3.

ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO

Alguns temas também foram adicionados ao
conteúdo da nova versão, tais como:
• Prevenção à fraude em alimentos,
• Programas de Defesa alimentar ou Food

Defense;
O esquema de avaliação também foi
modificado:
• Nova categoria de não conformidade

crítica foi criada;
• Novo critério de suspensão automática do

certificado da organização foi definido, em
situações onde uma não conformidade
crítica for identificada durante auditorias.

O tempo de auditoria aumentou e portanto,
as propostas vigentes e aceitas
anteriormente deverão ser adaptadas através
de aditivos de acordo com as exigências da
nova versão.

Os documentos publicados sobre a norma
encontram-se no link www.fssc22000.com.

Esclarecimentos adicionais poderão ser
obtidos com José Luiz Martini jmartini@tuv-
nord.com.

A FASE DE ATUALIZAÇÃO

O upgrade pode deverá ser feito durante a
recertificação ou auditoria de manutenção.
Caso o upgrade ocorra durante a auditoria
de manutenção, o tempo de execução será
acrescido em 25% com relação à auditoria
regular de manutenção, porém o tempo
mínimo adicional é de 4 horas. Se o upgrade
ocorrer durante a recertificação, o tempo
deverá ser calculado de acordo com a ISO/
TS 22003:2003 somado ao tempo
especificado pela FSSC. Sendo a auditoria
da versão 4.1 bem sucedida, a versão 3 do
certificado, bem como sua validade, serão
substituídas pela nova versão.

ADIÇÃO DE AUDITORIAS NÃO ANUNCIADAS

Algumas mudanças básicas também
resultam do upgrade da versão 4.1 da FSSC
22000, dentre elas, a inclusão de auditorias
não anunciadas. Dentro do ciclo de
certificação, uma das auditorias de
manutenção será substituída por uma
auditoria não anunciada. Entretanto, todas
as auditorias de manutenção realizadas
durante o não de 2018 serão anunciadas, ou
seja, planejadas previamente.
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