
1. INTRODUÇÃO

O presente Código de Práticas foi 
estruturado de acordo com os requisitos 
de acreditação, dos quais a SGS do 
Brasil possui as acreditações atuais.

Uma lista dos Órgãos Acreditadores e/ou 
Credenciadores e os respectivos 
escopos de acreditação/credenciamento 
concedidos para a SGS do Brasil e suas 
afiliadas está disponível, se requerido.

2. ESCOPO

A SGS do Brasil pode prestar serviços a 
pessoas físicas e/ou jurídicas, doravante 
denominados Clientes, dentre os quais 
podem ser incluídos os seguintes 
serviços:
(a) certificação de produtos, incluindo 
serviço ou processo, de acordo com 
documentos normativos (normas e 
regulamentos), compulsórios ou 
voluntários, aplicáveis;
(b)  auditorias de segunda parte, pré-
auditorias, cursos de treinamento e 
atividades correlatas; e
(c) certificação de produtos de acordo 
com Diretrizes EC e legislação nacional.

Os serviços prestados pela SGS do 
Brasil podem, a seu critério, ser 
implementados pelos seus funcionários, 
próprios e/ou contratados, por meio de 
um Organismo de Certificação de 
Produtos (OCP) da Divisão Industrial do 
Grupo SGS, ou ainda através de 
subcontratados/terceirizados ou outras 
organizações. 

Quando parte do trabalho é repassada a 
uma afiliada do Grupo SGS ou a qualquer 
contratado ou 
subcontratado/terceirizado, a SGS 
mantém sua total responsabilidade pela 
concessão, manutenção / supervisão, 
extensão, redução, suspensão, 
cancelamento e término da certificação e 
por assegurar que acordos 
adequadamente documentados sejam 
realizados.

3. CONFIDENCIALIDADE

A SGS do Brasil é responsável, por meio 
de compromissos que podem ser 
juridicamente cumpridos, pela gestão e 
manutenção da confidencialidade em 

todos os níveis de sua organização com 
relação às informações obtidas ou 
geradas durante o desenvolvimento dos 
seus trabalhos. Exceto pelas 
informações que o Cliente torna 
publicamente disponíveis, ou quando 
acordado com o Cliente, por exemplo, 
para fins de resposta a reclamações, 
todas as outras informações são 
consideradas informações privadas e são 
consideradas confidenciais. Quando a 
SGS do Brasil, ou qualquer das suas 
afiliadas, for requerida por lei ou 
autorizada por acordos contratuais para 
liberar informações confidenciais, o 
Cliente ou pessoa interessada é, a 
menos que proibido por lei, notificado da 
informação fornecida.

A razão social da organização, endereço, 
escopo de certificação e dados para 
contato poderão ser incluídos no 
Diretório de Empresas Certificadas pelo 
OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil e outros Diretórios relevantes.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Cópia da estrutura organizacional do OCP 
da Divisão Industrial da SGS do Brasil, 
apontando responsabilidades e 
hierarquia, bem como cópia da 
documentação societária e regularidade 
jurídica da SGS do Brasil estão 
disponíveis nos escritórios da SGS do 
Brasil, se requerido.

5. CONDIÇÕES GERAIS

Para obter e manter a certificação o 
Cliente deve concordar com os 
seguintes procedimentos e regras:
(a) o Cliente deve colocar à disposição do 
OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil todos os documentos, amostras 
de produtos, desenhos, especificações e 
outras informações requeridas para 
completar o processo de certificação 
assim como, designar uma pessoa 
autorizada a manter contato com o OCP 
da Divisão Industrial da SGS do Brasil;
(b) caso o Cliente não cumpra 
satisfatoriamente os requisitos para a 
certificação, o OCP da Divisão Industrial 
da SGS do Brasil informará o cliente 
desse fato, apontando os aspectos 
relevantes para a rejeição do seu pedido;
(c) quando o Cliente demonstrar que 
ações de correção foram tomadas dentro 

do prazo determinado pelo OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil de 
modo a atender todos os requisitos de 
certificação e requisitos do produto, o 
OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil, a um custo adicional ao Cliente, 
refará somente as partes necessárias do 
processo de certificação;
(d) caso o Cliente não tome as ações 
adequadas, no tempo determinado, o 
OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil poderá ter que refazer o processo 
de certificação, sendo o custo adicional 
de responsabilidade do Cliente;
(e) a identificação de conformidade 
refere-se exclusivamente aos produtos 
especificados no certificado, ou anexo 
que possa acompanhar o mesmo.

6. SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Após recebimento do formulário de 
solicitação preenchido, uma proposta 
comercial é submetida à aprovação de 
um representante legal do Cliente, 
destacando o escopo e os custos 
envolvidos.

Uma vez aceitas pelo Cliente das 
condições de prestação do serviço, além 
de terem sido pagas as taxas devidas, a 
Equipe Auditora é responsável por 
conduzir a auditoria em conformidade 
com os documentos normativos 
aplicáveis e procedimentos do OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil.

7. CERTIFICAÇÃO

Quando o OCP da Divisão Industrial da 
SGS do Brasil verificar que o Cliente 
atende a todos os requisitos de 
certificação e requisitos do produto, o 
certificado é emitido e a 
organização/empresa é informada. O 
certificado permanecerá como 
propriedade do OCP da Divisão Industrial 
da SGS do Brasil e somente poderá ser 
copiado ou reproduzido em benefício de 
terceiros em seu inteiro teor se a palavra 
“cópia” estiver expressa no mesmo.

O certificado permanecerá válido, a 
menos que auditorias de 
acompanhamento revelem que o 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
e/ou os produtos certificados do Cliente 
não mais atendem às normas e aos 
regulamentos aplicáveis.
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8. USO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO
Após emissão do certificado, O OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil 
poderá também autorizar o Cliente a usar 
uma marca (registrada) de certificação. O 
direito do Cliente de usar qualquer marca 
de conformidade (do OCP e/ou do 
Inmetro, etc) é condicionado à 
manutenção e validade do certificado no 
que diz respeito ao produto certificado, e 
em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos pelo OCP da Divisão 
Industrial da SGS do Brasil para uso da 
marca. O uso impróprio, indevido ou 
abusivo de marcas de certificação é 
considerado uma não-conformidade, 
além de outras sanções de direito 
cabíveis.

9. AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO 
(MANUTENÇÃO / SUPERVISÃO, FOLLOW 
UP OU EXTRAORDINÁRIAS)

Auditorias periódicas são realizadas e 
podem incluir os aspectos do SGQ, 
documentação, processos de fabricação 
e distribuição e ensaios dos produtos, 
dependendo do tipo de certificação 
realizada, em atendimento ao Esquema 
de Certificação aplicável.

O Cliente deve permitir o acesso a todas 
as áreas e produtos para fins de auditoria 
sempre que se julgar necessário e o 
OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil se reserva o direito de realizar 
auditorias não programadas, quando 
aplicável.

10. RECERTIFICAÇÃO

Com o objetivo de revalidar o certificado 
no final de cada ciclo de certificação, o 
Cliente deverá se submeter novamente 
aos procedimentos previstos na cláusula 
6 deste Código de Práticas.

O Cliente é informado dos requisitos 
para renovação do certificado, porém 
cabe unicamente ao Cliente a 
responsabilidade pela confirmação de 
recertificação no tempo apropriado.

11. EXTENSÃO DE ESCOPO

A organização (Cliente) que desejar 
ampliar seu escopo de certificação para 
incluir novos produtos deverá preencher 
nova solicitação.

O mesmo procedimento da solicitação 
descrito na cláusula 6 deste Código de 
Práticas é seguido e uma 

auditoria/ensaio será conduzido nas 
áreas antes não incluídas.

O custo da extensão de escopo da 
certificação dependerá do tipo e 
programa de trabalho a ser executado.

Um novo certificado, ou anexo ao 
certificado, incluindo os aspectos 
cobertos pela extensão do escopo de 
certificação, será emitido após análise e 
decisão. Em tais casos o Cliente deverá 
devolver o certificado antigo ao OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil.

12. ALTERAÇÃO DE PRODUTO

O Cliente deve informar ao OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil, por 
escrito, qualquer alteração que pretenda 
fazer no seu SGQ, produtos, ou 
processos de fabricação que possam 
afetar a conformidade com os requisitos 
do produto. O OCP da Divisão Industrial 
da SGS do Brasil determinará se as 
mudanças comunicadas requerem 
avaliação adicional.

13. MAU USO DO CERTIFICADO E DE 
MARCA DE CERTIFICAÇÃO

O OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil tomará todas as medidas 
necessárias, a custo do Cliente, para lidar 
com as referências impróprias, indevidas 
ou abusivas do certificado e de marca de 
certificação de acordo com as Regras de 
Uso de Marcas de Certificação, em 
anexo.

14. SUSPENSÃO DO CERTIFICADO

Um certificado pode ser suspenso por 
tempo limitado, caso alguma das 
condições a seguir se apresente:
(a) se a solicitação de tratamento de não 
conformidade não seja satisfatoriamente 
atendida dentro do prazo estabelecido;
(b) se um caso de mau uso do certificado 
ou marca de certificação, descritos nas 
cláusulas 13 e 14, não for corrigido por 
uma retração adequada ou outras 
medidas de correção pelo Cliente;
(c) no caso de qualquer transgressão da 
Proposta Comercial (Contrato), 
Confirmação de Certificação, Condições 
Gerais de Fornecimento, Código de 
Práticas e das Regras de Uso de Marcas 
de Certificação;
(d) ou se os produtos forem colocados 
no mercado em condições inseguras e 
de não conformidade.
O Cliente não deverá se identificar como 

estando certificado e não poderá fazer 
uso da Marca de Certificação e da Marca 
de Identificação da Conformidade do 
produto em qualquer produto certificado 
durante o período de suspensão do 
certificado.

O OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil informará por escrito ao Cliente da 
suspensão do certificado. Ao mesmo 
tempo, o OCP da Divisão Industrial da 
SGS do Brasil indicará sob quais 
condições a suspensão poderá ser 
removida. No final do período de 
suspensão, uma verificação será 
conduzida para determinar se as 
condições indicadas para a revalidação 
do certificado foram atendidas. No 
atendimento destas condições, a 
suspensão será anulada e o Cliente 
notificado de que seu certificado foi 
revalidado. Em caso negativo, o 
certificado poderá ser cancelado.
Todos os custos relativos à suspensão e 
re-emissão do certificado, quando 
aplicável, serão cobrados do Cliente.

15. CANCELAMENTO DO CERTIFICADO

Um certificado pode ser cancelado se:
(a) o Cliente tomar medidas inadequadas 
no caso de suspensão ou encerrar suas 
atividades;
(b) no caso em que os produtos não 
estejam em conformidade com as 
normas e/ou regulamentos aplicáveis ou 
não sejam mais oferecidos ao mercado; 
e
(c) o OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil  encerrar seu contrato com o 
Cliente.

Em qualquer um destes casos, o OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil tem o 
direito de retirar o certificado, 
informando o Cliente por escrito.

O Cliente pode apelar dessa decisão 
conforme cláusula 19.

No caso de retirada do Certificado 
nenhum reembolso de taxas relativas ao 
processo de certificação será concedido 
e a retirada do Certificado será anunciada 
pelo OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil e notificada ao Acreditador, se 
existir.

16. TÉRMINO (ENCERRAMENTO) DA 
CERTIFICAÇÃO

A certificação poderá ser terminada 
(encerrada) quando:



(a) o Cliente notificar por escrito ao OCP 
da Divisão Industrial da SGS do Brasil 
que não deseja renovar o certificado ou 
quando do término (encerramento) de 
suas atividades;
(b) o Cliente não mais oferecer o(s) 
produto(s) ao mercado;
(c) o Cliente não comunicar ao OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil em 
tempo hábil, sua decisão de renovação 
da certificação.

No caso de término (encerramento) da 
certificação nenhum reembolso das 
taxas relativas ao processo de 
certificação será concedido e o término 
(encerramento) da certificação será 
publicado pelo OCP da Divisão Industrial 
da SGS do Brasil e notificado ao 
Acreditador, se existir.

17. RECONHECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO 
EMITIDA POR OUTRO OAC

O OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil poderá reconhecer a certificação 
emitida por outros Organismos de 
Avaliação da Conformidade (OAC). O 
OCP da Divisão Industrial da SGS do 
Brasil, a seu critério, de acordo com 
razões fundamentadas, se reserva o 
direito de não aceitar uma determinada 
certificação.

18 RECLAMAÇÕES, APELAÇÕES, 
DENÚNCIAS E DISPUTAS

As Reclamações, Apelações, Denúncias 
e Disputas apresentadas ao OCP da 
Divisão Industrial da SGS do Brasil são 
tratadas de acordo com os 
procedimentos constantes do 
Procedimento de Tratamento de 
Reclamações, Apelações, Disputas e 
Denúncias.

O OCP DA DIVISÃO INDUSTRIAL DA SGS 
DO BRASIL SE RESERVA O DIREITO DE 
ACRESCENTAR, RETIRAR OU MODIFICAR 
O PRESENTE CÓDIGO DE PRÁTICAS SEM 
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.

Datado: junho/2015
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