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ATUALIZAÇÃO FSSC 22000 VERSÃO 5.0 PARA FSSC 22000 VERSÃO 5.1 
 
 

A Fundação FSSC 22000 publicou a versão 5.1 em novembro de 2020, que substitui a versão 5.0 

do esquema. A partir de 01/04/2021, a nova versão 5.1 entra em vigor e deve ser aplicada 
obrigatoriamente a partir desta data. Auditorias de atualização ainda na V5.0 devem ser 

realizadas até 31/03/2022.  

A versão 5.1 do FSSC 22000 inclui os novos requisitos de benchmarking GFSI  (2020.1) e 

baseia-se nas seguintes normas/especificações técnicas: 

1. ISO 22000 Requisitos para organizações da cadeia alimentar. 

2. Programas pré-requisitos relevantes com base em especificações técnicas. 

3. Requisitos adicionais FSSC 22000 

A norma foi essencialmente adaptada na área dos requisitos adicionais, que são 
determinados pelo FSSC 22000 e aplicados de acordo com cada categoria: 

2.5.1 Gerenciamento de serviços e materiais adquiridos 

2.5.2 Rotulagem de produto 
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2.5.3 Defesa dos alimentos  

2.5.4 Redução de fraudes alimentares  

2.5.5 Logomarca usada  

2.5.6. Gerenciamento de alérgenicos  

2.5.7 Monitoramento ambiental  

2.5.8 Formulação de produtos  

2.5.9 Transporte e entrega  

2.5.10 Armazenamento e depósito (novo)  
2.5.11 Controle e medida de perigos para evitar contaminação cruzada (novo)  
2.5.12 Verificação de PRP (novo)  
2.5.13 Desenvolvimento de produtos (novo)  
2.5.14 Estado de saúde (novo)  
2.5.15 Requisitos para organização com certificação em múltiplos locais (novo) 
 

A FSSC 22000 também publicou a referência ao GUIA DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS, que 

apresenta um alinhamento aos novos requisitos de benchmarking GFSI  (2020.1) 

Como resultado dos requisitos adicionais, os tempos de auditoria da versão 5.1 do FSSC 22000 

foram aumentados. O tempo mínimo de auditoria para as categorias C, D, I e K agora é sempre 
de pelo menos 2 dias no local para cada auditoria, independentemente de ser uma certificação 

inicial, recertificação ou auditoria de vigilância. 

A mudança para a nova versão 5.1 pode ocorrer durante qualquer auditoria. No entanto, o pré-

requisito para a mudança é que uma auditoria de acordo com a versão 5.0 do FSSC 22000 já 

tenha ocorrido. Apenas a certificação inicial está isenta desta regra. Assim, a auditoria de 

atualização também pode ser realizada durante uma auditoria não anunciada. 

O certificado dos clientes permanecerá conforme  já foi emitido, pois a FSSC 22000 não prevê a 

reemissão do certificado para esta revisão. 

Para se preparar para os requisitos alterados na versão 5.1 do esquema FSSC 22000, a Fundação 

FSSC fornece documentação no site https://www.fssc22000.com/ 
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