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PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE / QUALITY PROCEDURES

29/09/2016

PQ 008 - PROCESSO DE CERTIFICACAO WQS
Objetivo:
Estabelecer sistemática para a solicitação, análise crítica e preparação da avaliação para a
certificação.
Normas:
;

Distribuição:
, DEPTO DE CERTIFICACAO
Referências:
MQ 001 - MANUAL DA QUALIDADE;
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1. Resumo do Processo de Certificação WQS
LEGENDA:
DEPTO. COMERCIAL

DEPTO. QUALIDADE

FORM 007 - INDÚSTRIA
FORM 026 - GLOBALG.A.P. E ALO FREE
FORM 064 – AGRÍCOLA
FORM 018 – UTZ

ENVIO DO FORMULÁRIO DE
SOLICITAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO
PREENCHIMENTO DO
FORMULÁRIO E ENVIO À WQS

AUDITOR

ANÁLISE DO FORMULÁRIO (CONFIRMAÇÃO
CLIENTE

DO ESCOPO DA AUDITORIA, CÁLCULO DA
DURAÇÃO DA AUDITORIA) E ENVIO DA

PROPOSTA COMERCIAL (FORM 152) e
1
CT 03 (N/A para GLOBALG.A.P.) / FORM 008

ASSINATURA DA PROPOSTA E
ENVIO AO DEPTO. COMERCIAL

SELEÇÃO DO AUDITOR
ATRAVÉS DO SISTEMA TOTVS
AGENDAMENTO DA AUDITORIA
ATRAVÉS DO SISTEMA TOTVS E
BANCOS DE DADOS APLICÁVEIS

->Depto. Comercial: Inserir as informações no Módulo 37

ENVIO DOS DOCUMENTOS DE
-> Depto. da Qualidade: Atualizar Mód. 37
REFERÊNCIA AO CLIENTE
(INCLUINDO ESTE FLUXO)
ENVIO DOS DOCUMENTOS
ENVIO DOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS PARA WQS (de
SOLICITADOS PARA WQS
2 (de
acordo com o processo)2
acordo com o processo)

CLIENTE E AUDITOR
RECEBEM A CONFIRMAÇÃO
DA AUDITORIA POR EMAIL

ASSINATURA DO ACORDO DE
SUBLICENÇA E ENVIO À WQS

-> Depto. da Qualidade: Atualizar Mód. 37

(PARA GLOBALG.A.P)

ENVIO DO PLANO DE
AUDITORIA AO CLIENTE POR
EMAIL ANTES DA
AUDITORIA

AUDITORIA3, 4

ENVIO DOS REGISTROS DA
AUDITORIA PARA A WQS
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FORAM
IDENTIFICADAS
NCs?5
Não

Sim

TRATATIVA DAS NCs E
PREENCHIMENTO DO
PLANO DE AÇÃO NO
6
PRAZO
ANÁLISE DO PLANO DE
AÇÃO E EVIDÊNCIAS
(QUANDO APLICÁVEL)

AS AÇÕES SÃO
ADEQUADAS?

Não

Sim

PASSOS
PASSOS DA
DA
AVALIAÇÃO*
PASSOS DA
PASSOS
DA
REVISÃO*
REVISÃO*

REVISÃO
TÉCNICA

REVISÃO DO
PROCESSO

ENVIO DA
AVALIAÇÃO À WQS

-> Depto. da Qualidade :Atualizar
Mód. 37 e Bancos de Dados

Revisão da completeza dos registros:
- Formulário de solicitação e documentos comerciais
- Envio do CT e assinatura da sublicença (quando aplicável)
- Registros da auditoria e NCs encerradas (quando aplicável)
- Pagamento das taxas

DECISÃO DA
CERTIFICAÇÃO 7,8,9

EMISSÃO DO
CERTIFICADO

-> Depto. da Qualidade: Atualizar dos bancos de dados aplicáveis (por
ex. Database do GlobalG.A.P, Diretório BRC, etc.) e do Mód. 37

IMPRESSÃO E ENVIO
DO CERTIFICADO10,11

NOTAS:
1. As condições para certificação estão definidas no contrato de certificação, proposta comercial e acordos
de sublicença aplicáveis.
2. Para certificação de Unidades Armazenadoras, é recomendado que o agendamento da auditoria somente
seja confirmado após recebimento dos documentos solicitados pelo Depto. da Qualidade.
6. Prazo para tratativa das não conformidades (NC):
a
 GLOBALG.A.P.: 90 dias corridos após a 1 auditoria de certificação OU 28 dias corridos após as
auditorias de recertificação;
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 UNIDADES ARMAZENADORAS: 90 dias corridos após a auditoria, podendo ser prorrogado pelo
mesmo prazo mediante solicitação formal do cliente e desde que aprovado pelo Depto. de Qualidade
da WQS;
 HACCP: NC maior - 30 dias corridos após a auditoria para envio do plano de ação e evidências; NC
menor - 30 dias corridos após a auditoria para envio do plano de ação;
 ALO FREE: NC maior - 30 dias corridos após a auditoria; NC menor - 30 dias para envio do plano de
ação;
 ISO 9001 Fase II: NC maior - 30 dias corridos após a auditoria; NC menor - 30 dias para envio do
plano de ação;
 UTZ: 60 dias úteis após a auditoria;
 ABIC
 BEM ESTAR ANIMAL
30 dias após a auditoria
 SELOS PRÓPRIOS (AVAL, etc.)
 SELO PAULISTA DE QUALIDADE
 SINDIRAÇÕES
7. Prazo para decisão da certificação:
 GLOBALG.A.P.: 28 dias corridos após a auditoria OU 28 dias corridos após o encerramento das NCs;
 UTZ: 20 dias úteis após a auditoria OU 20 dias úteis após o encerramento das NCs;











HACCP
ALO FREE
UNIDADES ARMAZENADORAS
ABIC
BEM ESTAR ANIMAL
ISO 9001
SELOS PRÓPRIOS (AVAL, etc.)
SELO PAULISTA DE QUALIDADE
SINDIRAÇÕES

30 dias corridos após a auditoria ou 30 dias corridos após o
encerramento das NCs.

8. Validade das Certificações:
 UNIDADES ARMAZENADORAS: 05 anos;
 HACCP: 12 meses;
 ISO 9001
 SINDIRAÇÕES










03 anos, com auditorias de manutenção/supervisão anuais

ALO FREE
ABIC
BEM ESTAR ANIMAL
12 meses
SELOS PRÓPRIOS (AVAL, etc.)
SELO PAULISTA DE QUALIDADE
GLOBALG.A.P.
UTZ Código de Conduta
UTZ Cadeia de Custódia: no primeiro ano de certificação a validade é de 12 meses; no segundo ano,
com menos de 03 não conformidades a validade do certificado é de 24 meses; no terceiro ano, com
menos de 03 não conformidades a validade do certificado é de 36 meses. Caso apresente mais de 03
não conformidades a validade passa a ser de 12 meses.
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9. Sanções em casos de detecção de não cumprimento dos requisitos da certificação: suspensão, retirada,
cancelamento da certificação conforme requisitos de cada Protocolo.
10. Para a certificação GlobalG.A.P serão realizadas auditorias não-anunciadas conforme amostragem
definida no Regulamento Geral do esquema. Os produtores a serem auditados serão selecionados de forma
aleatória e as unidades poderão ser notificadas no máximo 48 horas antes da data da auditoria.
11. Para a certificação UTZ serão realizadas auditorias surpresa conforme amostragem definida pela UTZ.
Os produtores serão selecionados com base em uma análise de risco.
*Os responsáveis pelas etapas de avaliação não devem participar das etapas de revisão para um mesmo
processo de certificação.

2. Descrição
2.1 Solicitação
2.1.1 A solicitação é feita através do preenchimento e envio do Questionário de certificação para a WQS.

2.2

Análise da Solicitação e Acordo de Certificação

2.2.1 O Departamento Comercial ou da Qualidade da WQS analisa os questionários para verificar se a
WQS possui a competência e capacidade para realize a atividade solicitada.
2.2.2 A análise do questionário e qualquer alteração necessária é registrada no fim de cada questionário
de solicitação.
2.2.3 Após a análise do questionário e aprovação, a WQS emite uma proposta comercial, que deve ser
assinada pelo cliente. Todas as taxas aplicáveis à certificação são informadas neste momento do
processo. O Contrato de Certificação é um anexo da proposta. Ao assinar a proposta, o solicitante
automaticamente concorda com todas as disposições presentes no contrato de certificação.
Nota: O Acordo de Sublicença do GLOBALG.A.P. substitui o acordo de certificação da WQS e é enviado
para que o cliente assine, no início do processo.
2.2.4 As condições para certificação estão definidas no contrato de certificação, proposta e acordo de
sublicença.
2.2.5 A transferência de certificados válidos durante o ciclo de certificação pode ser aceita pela WQS. A
WQS definirá caso a caso quais ações devem ser tomadas para isto. Pelo menos uma avaliação
documental deverá ser feita antes da assinatura da proposta.

2.3

Preparação para a avaliação

2.3.1 A WQS envia por e-mail para o cliente um resumo do processo de certificação e outros requisitos
relevantes quando agenda a auditoria.
2.3.2 Todas as informações relevantes fornecidas no questionário de solicitação serão utilizadas para
agendar a auditoria.
2.3.3 A WQS irá solicitar ao solicitante os documentos necessários para a auditoria fase 1 / inicial. Os
documentos necessários são definidos pelo Esquema de certificação.
2.3.4 A preparação para a auditoria é responsabilidade do Departamento da Qualidade que agenda a
auditoria através do sistema da WQS e/ou database do esquema.
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2.3.5 O Departamento da Qualidade designará a equipe auditora competente, com base nos requisites de
competência definidos por cada Esquema de Certificação e descrições de cargo.
2.3.6 A equipe auditora é responsável por elaborar e enviar para o cliente o plano de auditoria em tempo
apropriado antes da auditoria.
Nota1: No caso das auditorias não-anunciadas GlobalG.A.P, o envio do plano de auditoria somente pode ser feito
48 horas antes da auditoria.
Nota2: Para as auditorias surpresa UTZ, o plano de auditoria não é enviado para o cliente.
2.3.7 Nos casos de transferência de outro Organismo de Certificação, pelo menos os seguintes itens
serão verificados antes da auditoria: reclamações, não-conformidades, suspensões ou outras
sanções anteriores, confirmação das atividades do solicitante, motivos para a transferência e
informações sobre o certificado e status do ciclo de certificação.
2.3.8 Para certificação em Sistemas de Gestão (por ex. ISO 9001), a auditoria inicial de certificação é
dividida em Fases I e II, sendo a certificação emitida apenas após o encerramento do processo da
Fase II. Na determinação do intervalo entre as fase 1 e 2, são levadas em consideração as
necessidades do cliente em resolver as áreas de preocupação identificadas na fase 1 e as
necessidades da WQS em revisar seus preparativos para a fase 2. Dependendo do resultado obtido
na fase 1, pode haver o adiamento ou cancelamento da fase 2, contudo o intervalo entre as fases 1
e 2 não deve ser superior a 06 meses. Caso isto ocorra, a fase 1 será repetida.

3. Não-conformidades e ações corretivas
3.1 Todas as não-conformidades (NCs) identificadas serão comunicadas imediatamente pela equipe
auditora ao auditado.
3.2 Os prazos para fechamento das NCs detectadas são estabelecido pelos Esquemas de Certificação e
estão descritos na Nota 6 após o fluxograma deste documento.
3.3 O método (por ex., documental, revisita, etc) para análise das ações corretivas e evidências é
estabelecido pelo auditor, seguindo os procedimentos da WQS e as Normas de certificação.
3.4 Nas auditorias de Sistema de Gestão Fase I não existem não conformidades. As constatações da
auditoria fase 1 são documentadas no relatório de auditoria e na lista de verificação e comunicadas ao
cliente, incluindo a identificação de quaisquer áreas de preocupação que poderiam ser classificadas
como não conformidade durante a auditoria fase 2.

4 Revisão do Processo de Certificação
4.1 Após o recebimento do relatório de auditoria, check-list, relatório de não-conformidades e outros registros
relevantes (conforme definido no PQ específico ou Instruções de Trabalho), os documentos são enviados para
o revisor técnico para verificação do conteúdo técnico.
4.2 O Departamento da Qualidade designa o revisor técnico competente para cada processo de certificação. O
responsável pela revisão não deve ter participado da auditoria como parte da equipe auditora.
4.3 Uma vez que a revisão técnica é feita, a revisão do processo é feita pelo Departamento da Qualidade para
garantir que a WQS possua toda a informação necessária para tomada da decisão de certificação. Esta revisão
é realizada por uma pessoa que não tenha sido parte do processo de avaliação (auditoria e/ou revisão técnica).
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5 Decisão de Certificação
5.1 A WQS é responsável pela decisão de certificação. O Departamento da qualidade designa a pessoa
competente para tomar a decisão, baseada em todas as informações referentes à avaliação, revisão e outras
informações relevantes. Esta decisão é tomada por uma pessoa que não tenha feito parte do processo de
avaliação.
5.2 O responsável pela decisão de certificação é uma pessoa competente de acordo com os requisitos de cada
esquema de certificação:


Para GlobalG.A.P é o Scheme Manager.

5.3 A pessoa designada pela WQS para tomar a decisão de certificação é funcionário da WQS ou é contratado e
está sob controle organizacional da WQS.
5.4 A WQS notificará o solicitante caso tome a decisão de não conceder a certificação e fornecerá razões para tal.
5.5 Os prazos para decisão de certificação estão estabelecidos nos esquemas de certificação e descritos na Nota
7 abaixo do fluxograma deste documento.

6 Certificado
6.1 O certificado será emitido apenas após, ou concomitantemente com o seguinte:


A decisão para conceder a certificação ou estender o escopo de certificação seja tomada;



Os requisitos de certificação tenham sido cumpridos;



O contrato de certificação tenha sido completo / assinado (no caso da Sublicença).

6.2 Os solicitantes que apresentarem não-conformidades ou qualquer outro problema que possa impedir a
certificação não são considerados aptos a receber a certificação.
6.3 O Certificado confirma a conformidade e possui pelo menos as seguintes informações:


Nome, Logo e endereço da WQS;



Nome e Logo do Organismo de Acreditação (se aplicável);



Nome e endereço do cliente;



Nome e endereço da(s) organização(ões) certificada(s). Quando a organização pertencer a um grupo,
o nome de cada integrante do grupo será parte de um anexo do certificado;



Escopo de Certificação;



Referência normativa e versão utilizada como base para certificação;



Data de concessão da certificação;



Data de vencimento do certificado;



Qualquer outra informação requerida pelo esquema de certificação.

6.4 O certificado é assinado por um representante autorizado do Departamento da Qualidade.
6.5 O certificado é encaminhado por e-mail/correio para o cliente.

7 Supervisão
7.1 Atividades de supervisão são realizadas com base nos requisitos do esquema de certificação. Estas atividades
podem incluir o seguinte:


Auditorias não-anunciadas;
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Visitas adicionais pela WQS ou pelo Proprietário do Esquema;



Follow-up de reclamações;



Supervisão periódica do uso de marca de certificação, entre outros.

8 Mudanças que afetem a certificação
8.1 Quando o esquema de certificação introduzir novos ou revisar requisitos que possam afetar o cliente, a WQS
comunica a estes clientes por e-mail e também informa os prazos para cumprimento destas alterações. A WQS
verifica a implementação destas mudanças pelos seus clientes e toma as ações requeridas por cada esquema.
O método de verificação depende do tipo de mudança realizada e o mesmo também é informado ao cliente.
8.2 A WQS também leva em consideração as alterações realizadas pelo cliente (por ex., mudança de
proprietários, razão social, nome, etc). Nestes casos, a WQS decide as medidas apropriadas baseada no tipo
de mudança solicitada.
8.3 As ações para implementação de mudanças que afetem a certificação devem incluir:


Avaliação;



Revisão;



Decisão;



Emissão da documentação forma de certificação revisada;



Emissão de certificado revisado de atividades de supervisão, se aplicável.

9 Término, redução, suspensão ou retirada de certificação
9.1 Quando é detectada um NC substancial com os requisitos de certificação, seja como resultado de uma
supervisão ou outra, a WQS irá considerar e decidir a ação apropriada. Isto pode incluir:


Continuação da certificação de acordo com as condições especificadas pela WQS (por ex., aumento
das supervisões);



Redução do escopo da certificação para remover variantes do produto não conforme;



Suspensão da certificação pendente de ações corretivas pelo cliente;



Cancelamento da certificação.

9.2 A WQS seguirá os requisitos estabelecidos por cada esquema de certificação para tomar as ações
apropriadas de forma a garantir a imparcialidade e confiabilidade de seus processos.
9.3 No caso de suspensão da certificação, o Departamento da Qualidade irá comunicar o seguinte para o cliente:


Ações necessárias para encerrar a suspensão e retomar a certificação;



Quaisquer outras ações necessárias pelo esquema de certificação

9.4 Se a certificação for restaurada após uma suspensão, a WQS fará todas as modificações necessárias nos
documentos de certificação, informações públicas, autorizações de uso de marcas, etc.
9.5 Nos casos em que o escopo de certificação for reduzido por solicitação da empresa certificada, a WQS tomará
as devidas medidas especificadas pelo esquema de certificação e atualizará os documentos formais de
certificação, informação pública, autorizações para uso de marcas, etc. para garantir que o escopo reduzido da
certificação seja comunicado de forma clara ao cliente e claramente especificado na documentação de
certificação e informação pública.
9.6 Situações nas quais o cliente certificado pode solicitar o término da certificação:
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 Desistência da certificação;
 Falência;
 Transferência de Organismo de Certificação.
9.7.1

A informação da desistência da certificação pode vir no decorrer do ciclo de certificação ou
apenas no momento de contato para agendamento da auditoria de recertificação. Nos casos
em que a informação de desistência seja repassada à WQS no meio do ciclo de certificação, a
WQS tomará as medidas especificadas pelo esquema e necessárias para atualização dos
documentos de certificação, incluindo atualização das bases de dados aplicáveis. Quando a
informação for repassada apenas no agendamento da auditoria de recertificação, a nova
auditoria não será agendada e a certificação permanecerá válida até o vencimento do ciclo, a
menos que solicitado encurtamento da validade pelo cliente ou pelo esquema de certificação.

9.7.2

Nos casos de transferência de Organismo de Certificação, a WQS tomará as medidas
necessárias estabelecidas pelo esquema de certificação e atualização das bases de dados
aplicáveis.

9.8 Todas as ações tomadas serão registradas.

10 Recertificação
10.1 As auditorias de recertificação são realizadas de acordo com os requisitos descritos acima para as auditorias
iniciais. Qualquer requisito específico do proprietário do esquema é levado em consideração.
10.2 Os prazos de validade do certificado são estabelecidos por cada esquema de certificação e estão descritos
na nota 08 abaixo do fluxograma deste documento.

11 Anexos
IT 001 – Auditoria e Inspeção
Form 007 – Questionário de Solicitação (Indústria)
Form 026 – Questionário de Solicitação (GlobalGAP e ALO Free)
Form 064 – Questionário de Solicitação (Agrícola)
Form 018 – Questionário de Solicitação (UTZ)
Form 118 – Questionário de Solicitação (Ley de Carnes)
Form 152 – Proposta Comercial
CT 03 – Contrato de Certificação
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