ISO 22000:2018 – Transição sem surpresas
Em 19 de junho de 2018, a ISO publicou uma nova versão da ISO 22000, o padrão internacional
para sistemas de gerenciamento de segurança de alimentos. A nova versão traz mudanças
significativas para sites certificados. Neste documento, apresentamos um breve resumo das
principais mudanças, bem como informações sobre o processo de transição.
Da ISO 22000:2005 para ISO 22000:2018 – Arranjos e prazos de transição
A publicação do novo padrão em 19 de junho de 2018 marca o início de uma fase de transição de
três anos. Isso significa que todos os certificados de acordo com a versão anterior perderão sua
validade em 18 de junho de 2021. Os sites certificados precisarão concluir o processo de transição
até essa data.
Durante a fase de transição, a DQS ainda pode emitir certificados para a versão de 2005, mas eles
expirarão em 18 de junho de 2021 - o que significa que os clientes que escolherem essa opção não
se beneficiarão do período de validade total de três anos que normalmente teriam.
A fim de garantir tempo suficiente para ações corretivas após a auditoria de certificação, não
podemos realizar auditorias de transição nos últimos seis meses do período de transição.
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Auditorias de Transição
Recomendamos não adiar a transição para a ISO 22000: 2018. Existem dois caminhos possíveis para
a transição:
• Transição durante uma auditoria de recertificação: esta é a rota recomendada. Sua auditoria
de recertificação regular será substituída por uma auditoria ISO 22000 de dois estágios:
o Estágio 1: Revisão de Prontidão
o Estágio 2: Auditoria do Sistema
Após uma auditoria bem-sucedida, você receberá o certificado ISO 22000: 2018 com
validade de três anos.
• Transição durante uma auditoria de vigilância: Em casos excepcionais, os locais certificados
podem solicitar a transição durante o andamento de uma auditoria de supervisão regular.
Por favor, note que o tempo de auditoria adicional será necessário. Após uma auditoria bemsucedida, você receberá um certificado ISO 22000: 2018 com a mesma data de expiração do
seu certificado ISO 22000: 2005 atual.
Se um cliente não passar por uma auditoria de transição, ainda há a possibilidade de emitir um
certificado para a versão antiga da norma, desde que o sistema de gerenciamento atenda aos
requisitos da ISO 22000: 2005. Este certificado teria então uma duração reduzida.

Acreditação
A DQS fará a transição da sua acreditação o mais rápido possível. Os clientes que já obtiverem um
certificado ISO 22000: 2018 antes da conclusão da certificação receberão um certificado não
acreditado. Uma vez que o processo de acreditação tenha sido concluído, o certificado será
convertido para uma versão credenciada no prazo de doze meses.

Mudanças do Padrão
•

A nova versão adota a chamada Estrutura de Alto Nível (HLS - High Level Structure), a
estrutura comum para todos os novos padrões do sistema de gerenciamento. A adoção de
uma estrutura comum em todos os padrões facilita a integração de vários sistemas de
gestão. Os usuários da ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001 já estarão
familiarizados com essa estrutura.
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Na prática, a mudança na estrutura tornará mais fácil para as organizações combinar a ISO
22000 com outros padrões do sistema de gestão.

•

De acordo com as mudanças na ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015, a nova versão da ISO
22000 também será um padrão baseado em risco. O padrão fará a distinção entre risco no
nível operacional (por meio do método HACCP), bem como no nível estratégico do sistema
de gestão e sua capacidade de atingir seus objetivos especificados como tal.

•

O padrão agora distingue consistentemente dois ciclos PDCA (Plan-Do-Check-Act). O primeiro
se aplica ao sistema de gestão como um todo, enquanto o segundo, dentro dele, aborda as
operações descritas na Cláusula 8, que cobrem simultaneamente os princípios do HACCP.
Isso é ilustrado no gráfico abaixo.
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Avaliações de lacunas
Evite surpresas durante as auditorias de transição com uma avaliação de lacunas. A DQS tem uma
rede global de auditores qualificados prontos para realizar uma avaliação de lacunas durante a
implementação.

Workshops e Treinamentos
Para lhe dar uma melhor compreensão das mudanças e possíveis formas de implementá-las,
oferecemos um formato de workshop de um dia. Oferecemos treinamentos acessíveis ao público,
bem como oficinas internas a pedido. Consulte o seu escritório mais próximo para mais
informações.

DQS do Brasil
Av. Adolfo Pinheiro,1001
SP - São Paulo 04733-100
Brasil

www.dqs.com.br
dqs@dqs.com.br
+55 (11) 5696-5920

