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ISO 22000 

O QUE É A ISO 22000? 

É uma norma internacional da 

Organização Internacional de 

Normalização (ISO), que engloba 

requisitos de um sistema de 

gestão padronizado a fim de 

garantir a segurança dos alimentos, garantindo um 

controle de possíveis perigos, sejam biológicos, 

químicos ou físicos.  

 

QUAIS SÃO SEUS BENEFÍCIOS? 

 

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 

Os processos padronizados da 

ISO foram criados tendo como 

base vários países que fazem 

parte da organização, para atender 

padrões de diversas empresas e culturas. Por esse 

motivo a organização que recebe o certificado terá 

legitimidade e um reconhecimento internacional.  

 

MAIS CONFIANÇA A FORNECDORES 

Pelo fato da ISO 22000 estabelecer normas com 

intuito de prevenir riscos biológicos, químicos ou 

físicos que possam comprometer a integridade do 

alimento, torna a imagem da organização mais 

conceituada no mercado. Tornando-se referência 

para novas parcerias comerciais.  

 

TRANSPARÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS E RESPONSABILIDADES 

Um dos benefícios da ISO 22000 é a clareza e 

transparência quanto a origem e todo o processo da 

organização, suas prestações de contas e 

responsabilidades com o mercado. Dando mais 

confiança ao consumidor e parcerias comerciais. 

 

SEGURANÇA DO CONSUMIDOR 

A conquista desse selo mostra 

muito sobre a empresa, visto 

que o intuito do mesmo é de 

garantir total segurança dos 

alimentos, desde a sua produção até sua entrega. 

Gerando uma confiança maior no público 

consumidor, que a cada dia tem acesso a mais 

informações.  

 

AUMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS  

Um dos requisitos da norma é garantir total 

segurança do alimento contra qualquer agente com 

potencial de contaminação e otimizar todo o 

processo.  Sendo assim, consequentemente garante 

a qualidade daquele produto. 

 

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E PROCESSOS 

Além da função preventiva a 

riscos e perigos que possam 

comprometer a integridade 

do alimento, a ISO 22000 

também atua de forma corretiva a problemas já 

vivenciados, corrigindo todo e qualquer erro que 

ocorra de forma repetitiva. Colaborando não só 

para otimização de todo o processo de fabricação 

como também para evitar desperdícios. 
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