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1. OBJETIVO 

 

Este procedimento estabelece requisitos para que as atividades do processo de certificação desenvolvidas pela 

Divisão Industrial da SGS do Brasil sejam estruturadas e geridas de modo a salvaguardar a imparcialidade. 

 

 

2. APLICABILIDADE 

 

Esse procedimento aplica-se à Divisão Industrial da SGS do Brasil, incluindo a Alta Direção, colaboradores 

próprios e/ou contratados, Conselhos/Comitês e organismos e/ou empresas subcontratadas/terceirizadas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 

3.1. GERÊNCIA  DE QSMS  

 

a) programar e planejar a(s) reunião(ões) do Conselho Consultivo, preferencialmente, no decorrer do quarto 

trimestre do ano; 

b) elaborar a pauta da(s) reuinião(ões) do Conselho Consultivo e submetê-la à aprovação dos membros do 

Conselho ; 

c) em atendimento à solicitação de membros do Conselho Consultivo, preparar documentos, inclusive registros, 

e, caso necessário, informações resumidas sobre as atividades de certificação do Organismo de Certificação da 

Divisão Industrial da SGS do Brasil, a serem analisados na(s) reunião(ões) do conselho ; 

d) participar da(s) reunião(ões), a fim de esclarecer informações/dúvidas sobre as atividades de certificação do 

Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil; 

NOTA: A Gerência de QSMS comparece à Reunião do Conselho Consultivo com o objetivo, preferencial, de 

prestar esclarecimentos necessários sobre as atividades de certificação do Organismo de Certificação da 

Divisão Industrial da SGS do Brasil. Como representante da Divisão Industrial da SGS do Brasil, não participa, 

nem influencia ou interfere, na(s) decisão(ões) desse conselho. 

e) secretariar a(s) reunião(ões) do Conselho Consultivo; 

f) zelar pela confidencialidade dos assuntos tratados na(s) reunião(ões) do conselho; 

g) aprovar a(s) ata(s) da(s) reunião(ões), submetê-la(s) à aprovação dos membros do conselho e providenciar 

que seja(m) distribuída(s) cópia(s) aos membros do conselho; 

h) quando necessário e por recomendação do próprio conselho, providenciar a substituição de membro(s) do 

conselho; e 

i) acatar os pareceres/orientações do conselho. 
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3.2. SECRETARIA DE  QSMS 

 

a) convocar o(s) membro(s) do Conselho Consultivo em atendimento à programação da(s) reunião(ões) e, 

quando aplicável,  em atendimento às determinação(ões) da Gerência de QSMS, ou seu substituto; 

b) disponibilizar, para o(s) membro(s) do Conselho Consultivo, quaisquer documentos do Organismo de 

Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil, inclusive registros; 

c) auxiliar a Gerência de QSMS ou seu substituto, na elaboração da(s) ata(s) da(s) reunião(ões) do Conselho 

Consultivo e outro(s) documento(s)/registro(s) a ser(em) analisado(s) pelo Conselho  de Imparcialidade; 

d) auxiliar a Gerência de QSMS quanto às suas responsabilidades na preparação e execução da(s) 

reunião(ões) do Conselho Consultivo. 

 

 

3.3. CONSELHO CONSULTIVO  

 

a) auxiliar na elaboração da política de imparcialidade do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da 

SGS do Brasil relativa às suas atividades de certificação; 

b) contrapor-se a qualquer tendência, da parte dos proprietários do Organismo de Certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil, a permitir que considerações comerciais ou de outro tipo impeçam a objetiva 

prestação dos serviços/atividades de certificação; 

c) aconselhar sobre aspectos que afetem a confiança na certificação Organismo de Certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil, incluindo transparência e percepção do público; 

d) quando solicitado, analisar e emitir parecer quanto a reclamações, apelações e denúncias apresentadas ao 

Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil; 

e) quando necessário, solicitar à Gerência de QSMS toda informação necessária, incluindo as razões para 

todas as decisões e ações mais significativas sobre certificação, a seleção de auditores/especialistas, próprios e 

contratados, ou de empresa subcontratada, a fim de verificar se o Organismo de Certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil é administrado de forma a assegurar a imparcialidade das suas atividades de 

certificação; 

f) emitir parecer e/ou orientação para a Gerência de QSMS sobre a imparcialidade das operações do 

Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil; 

g) assinar o Código de Integridade e Conduta Profissional; 

h) salvaguardar a confidencialidade das informações obtidas e geradas nas atividades do processo de 

certificação; 

i) substituir membros do próprio Conselho Consultivo, em atendimento à indicação da partes interessadas; 

j) agir de forma independente como, por exemplo, informar autoridades, organismo(s) de acreditação e parte(s) 

interessada(s) se a Alta Direção do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil não seguir 
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os dados de entrada, ou seja, os pareceres e/ou orientações do Conselho Consultivo. Ao tomar medidas 

adequadas, os requisitos de confidencialidade relativos ao(s) cliente(s) da SGS do Brasil e ao próprio Organismo 

de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil são respeitados. 

NOTA: Os dados de entrada, ou seja, as sugestões e/ou pareceres do Conselho Consultivo que estejam em 

conflito com os procedimentos de funcionamento do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do 

Brasil ou outros requisitos obrigatórios constantes de leis, documentos normativos e regulamentares aplicáveis 

não são seguidos pela SGS do Brasil. A Direção/Gerência de QSMS do Organismo de Certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil documenta a justificativa da decisão de não seguir os dados de entrada do Conselho 

Consultivo, ou seja, os pareceres e/ou orientações e mantém essa documentação para análise de pessoal 

apropriado como, por exemplo, auditores internos e avaliadores externos. 

 

 

4. DEFINIÇÕES  

 

 4.1 Para entendimento e uso deste procedimento são válidas todas as definições constantes das normas de 

vocabulário referenciadas no item 4 deste procedimento e as relacionadas a seguir: 

 

4.1.1 Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação, responsável pela Acreditação dos Organismos de Avaliação 

de Conformidade (OAC). 

 

4.1.2  OAC - Organismo de Avaliação de Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade 

(SBAC). 

 

4.1.3 OC – Organismo de Certificação do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC). 

 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS DO GRUPO 

 

5.1. POLITICA  E PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDADE 

 

A Alta Direção do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS Brasil está comprometida com a 

imparcialidade, transparência e credibilidade nas suas operações como OAC, gerenciando suas atividades 

relacionadas ao processo de certificação com isenção de conflito de interesses que possam comprometer a sua 

idoneidade e a confiança na certificação de produtos. 

 

 

5.1.1.  A DIVISÃO INDUTSTRIAL  DA SGS DO BRASIL COMPREENDE A IMPORTÂNCIA EM SALVAGUARDAR A 
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IMPARCIALIDADE DAS ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS  E SISTEMAS  E SE COMPROMETE A: 

 

a) observar os mais elevados padrões de honestidade e integridade em todos os contatos com os clientes 

e fornecedores e não se render a nenhuma pressão de qualquer área de negócio a fim de obter um 

tratamento favorável; 

b) não aceitar benefícios ou apropriar-se de informações confidenciais obtidas no processo de certificação, 

de maneira a comprometer a imparcialidade das suas operações, seja no decorrer do processo ou no 

seu resultado; 

c) não prestar consultoria para organizações/empresas clientes dos processos de certificação constantes 

do escopo acreditado do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil; 

d) os seus colaboradores próprios e/ou contratados, conselho(s) e empresas subcontratadas/terceirizadas, 

manifestam condição de conflito de interesses, sempre que fatores os impedirem de atuar de maneira 

independente e imparcial no processo de certificação; 

e) os seus colaboradores próprios e/ou contratados, conselho(s) e empresas subcontratadas/terceirizadas, 

mantêm sigilo quanto aos dados, informações, documentos, processos e técnicas de propriedades de 

outrem e demais assuntos internos, a não ser que haja uma autorização prévia e formal do cliente; e 

f) a Divisão Industrial da SGS do Brasil exige a assinatura de Código de Integridade e Conduta 

Profissional de todos os envolvidos no processo de certificação. 

 

 

5.2. GESTÃO  DA IMPARCIALIDADE  

 

     5.1.1  As atividades de certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil são realizadas de forma imparcial. 

 

    5.1.2 A Divisão Industrial da SGS do Brasil é responsável pela imparcialidade de suas atividades de 

certificação, por meio da assinatura do Código de Integridade e Conduta Profissional de todos os seus 

colaboradores próprios e ou contratados e, quando aplicável, conselho(s)/comissão/comitê envolvidos no 

processo de certificação. Os Auditores/Especialistas Contratados assinam, também, um contrato de serviço 

entre as partes. Caso haja necessidade da subcontratação/terceirização de organismo e/ou empresa, o Contrato 

assinado entre as partes contém cláusula de preservação da confidencialidade, imparcialidade e isenção de 

conflito de interesses relativos aos serviços prestados pelos seus prepostos. Esses mecanismos não permitem 

que pressões comerciais, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade da Divisão Industrial da SGS do 

Brasil. 

 

 

    5.1.3  A Divisão Industrial da SGS do Brasil identifica os riscos à sua imparcialidade continuamente (ver 

Subitem 6.3 deste procedimento). Isso inclui os riscos que surgem de suas atividades, a partir de seus 
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relacionamentos, ou a partir de relacionamentos de seu pessoal. No entanto, tais relações podem não 

necessariamente apresentar à Divisão Industrial da SGS do Brasil um risco à imparcialidade. 

 

    5.14  A Divisão Industrial da SGS do Brasil salvaguarda a confidencialidade das informações das atividades 

de certificação, em todos os níveis, inclusive conselho(s), pessoas contratadas e empresas 

subcontratadas/terceirizadas que atuem em seu nome, por meio dos mecanismos descritos no Subitem 6.1.2 

deste procedimento. Essa salvaguarda é consistente com as leis e documentos normativos e regulamentares 

aplicáveis. 

 

 

  5.1.5 Se um risco à imparcialidade é identificado, ou seja, no caso de violação da confidencialidade ou 

imparcialidade o Diretor da Divisão Industrial da SGS do Brasil decide, com base em evidências objetivas, sobre 

a exclusão do causador da violação do Cadastro da SGS, independente das medidas judiciais cabíveis. 

 

   5.1.6  Por meio da Política e Princípios da Imparcialidade, a Alta Direção da Divisão Industrial da SGS do Brasil 

demonstra possuir um compromisso com a imparcialidade. 

 

 

5.3. PARTES DA MESMA PESSOA JURÍDICA, PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS E ORGANISMOS RELACIONADOS. 

 

 5.3.1 As partes identificáveis da Divisão Industrial da SGS do Brasil e/ou entidades sob o seu controle 

operacional: 

a) não projetam, não fabricam, não distribuem ou não são mantenedoras do(s) produto(s), processo(s) e 

serviço(s) certificados pela Divisão Industrial da SGS do Brasil; 

b) não oferecem ou prestam consultoria em Sistema de Gestão ou de Auditoria Interna aos clientes do 

Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil. 

NOTA: Isso não impede o seguinte: 

- a possibilidade de troca de informações (por exemplo, explicações sobre constatações ou clarificação de 

requisitos) entre a SGS do Brasil e seus clientes; 

- a utilização, instalação e manutenção de produtos certificados que são necessários para as operações da SGS 

do Brasil. 

 

5.3.2 A Divisão Industrial da SGS do Brasil assegura que as atividades de pessoas jurídicas distintas e 

organismos relacionados, com as quais o Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil 

tenha relacionamento, ou pessoa jurídica da qual faz parte, não comprometam a imparcialidade de suas 

atividades de certificação, por meio do estabelecimento de análises de risco contínuas, a fim de manter a 

isenção de conflito de interesses. Para tanto, no momento da subcontratação/terceirização a Divisão Industrial 
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da SGS do Brasil analisa os vínculos do organismo/empresa com o Organismo de Certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil. 

 

5.3.3  Quando uma pessoa jurídica distinta da Divisão Industrial da SGS do Brasil, ou seja, um 

organismo/empresa subcontratada/terceirizada oferece ou produz o produto certificado pelo Organismo de 

Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil (incluindo produtos a serem certificados) ou oferece ou 

fornece consultoria, a gerência do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil e pessoal 

envolvido na revisão e no processo de tomada de decisão não são envolvidos nas atividades do 

organismo/empresa subcontratada/terceirizada e o pessoal do organismo/empresa subcontratada/terceirizada 

não se envolve no gerenciamento do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil, na 

revisão ou na decisão de certificação. 

 

5.3.4  As atividades de certificação do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil não são 

comercializadas ou oferecidas com algum vínculo com as atividades de uma organização que presta consultoria 

e o Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil não afirma e não insinua que a certificação 

seria mais simples, mais fácil, mais rápida ou mais barata se uma específica organização de consultoria fosse 

utilizada. 

 

5.3.5 Num prazo mínimo dois (2) anos, o pessoal próprio/contratado do Organismo de Certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil não é utilizado para “analisar” ou tomar uma “decisão” de certificação para um 

produto de um cliente para o qual tenha prestado consultoria. Além disso, para assegurar que não há conflito de 

interesse, o pessoal próprio/contratado do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil, 

incluindo aqueles atuando em uma função gerencial, que tenha prestado consultoria para um cliente, ou sido 

contratado por um cliente, não é utilizado pelo OCP da Divisão Industrial da SGS do Brasil para “revisar” ou 

“aprovar” a resolução de uma reclamação ou apelação para aquele cliente dentro do prazo de dois (2) anos 

após a fim da consultoria ou emprego. Caso o Esquema de Certificação de um determinado produto especifique 

prazo mais longo a Divisão Industrial da SGS do Brasil leva isso em consideração. 

 

5.3.6 Com base em evidências objetivas, o Diretor da Divisão Industrial da SGS do Brasil toma ações 

adequadas para responder a quaisquer riscos para a imparcialidade do OCP da Divisão Industrial da SGS do 

Brasil, decorrente das ações de outras pessoas, organismos ou organizações, de que tome conhecimento. 

 

5.3.7 Todo o pessoal do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil (interno ou externo) 

ou conselho(s) / Comissões / Comitês que poderiam influenciar as atividades de certificação agem de forma 

imparcial. 
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5.3.8 A Divisão Industrial da SGS do Brasil mantém regras formais para nomeação e operação de seu(s) 

conselho(s) / Comissões / Comitês. 

5.3.9 A Divisão Industrial da SGS do Brasil não divulga os dados, informações e resultados do processo de 

certificação para partes não autorizadas. Exceto, apenas, quando requerido na legislação do país e/ou pela(s) 

autoridade(s) de acreditação, quando, então, o Cliente é notificado formalmente. 

 

5.4. IDENTIFICAÇÃODE RISCOS À IMPARCIALIDADE  E AÇÕES /CONTROLES 

 

5.4.1 A Divisão Industrial da SGS do Brasil identificou os riscos à imparcialidade decorrentes de suas atividades 

de certificação na tabela abaixo: 

 

 

Risco Descrição detalhada do risco Ação(ões)/Controle(s) 

Perda de receita Risco do resultado financeiro da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil depender 

excessivamente de um determinado 

cliente. 

O resultado financeiro da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil não 

depende de um único cliente, haja 

vista que a rede de empresas da SGS 

do Brasil é composta por mais de 

1.650 escritórios e laboratórios e mais 

de 80.000 funcionários em todo o 

mundo. 

Auto interesse Risco de um colaborador próprio e/ou 

contratado da Divisão Industrial da SGS 

do Brasil agir por interesse próprio. 

Para o caso específico de 

colaboradores da Divisão Industrial da 

SGS do Brasil isto não pode ocorrer, 

pois aquele que analisa o(s) 

processo(s) de certificação não decide 

e vice versa. No caso dos auditores 

e/ou especialistas próprios e/ou 

contratados estes são submetidos à 

avaliação e monitoramento contínuos 

da sua imparcialidade. 
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Familiaridade A Divisão Industrial da SGS do Brasil e 

seus auditores e/ou especialistas próprios 

e/ou contratados estarem 

excessivamente familiarizados com um 

determinado cliente. 

Os auditores e/ou especialistas 

próprios e/ou contratados são 

escalados para as atividades de 

certificação em um cliente procurando-

se evitar ao máximo a repetição de 

equipes auditoras. A escala é 

verificada anualmente pelo Conselho 

Consultivo. 

Intimidação Risco da Divisão Industrial da SGS do 

Brasil ser forçada a tomar decisão 

contrária a que tomaria em função de 

interesses de outras unidades de negócio 

da SGS do Brasil. 

A aprovação ou não dos processos de 

certificação pela Divisão Industrial da 

SGS do Brasil leva em consideração 

os pareceres da Equipe Auditora e/ou 

do Conselho de Certificação, quando 

aplicável. O Conselho Consultivo 

verifica anualmente, por amostragem, 

a compatibilidade entre as decisões 

das diferentes instâncias, relacionadas 

à imparcialidade do OCP da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil. 

 

 

 

Risco Descrição detalhada do risco Ação(ões)/Controle(s) 

Consultoria Risco da Divisão Industrial da SGS do 

Brasil por meio dos seus colaboradores 

próprios e/ou contratados ou de outra 

parte da organização oferecer serviços de 

consultoria para criação, adequação ou 

manutenção da certificação para 

empresas certificadas pela própria SGS 

do Brasil. 

As unidades de negócios da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil não 

oferecem consultoria em Sistema de 

Gestão para as empresas para as 

quais a Divisão Industrial da SGS do 

Brasil certifica. Os auditores e/ou 

especialistas da Divisão Industrial da 

SGS do Brasil assinam o Código de 

Integridade e Conduta Profissional, 

sujeito ao Comitê de Ética do grupo 

SGS (Compliance Committee), onde 

constam cláusulas de 

confidencialidade e isenção de conflito 
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de interesses. 

Treinamento Risco da Divisão Industrial da SGS do 

Brasil por meio dos seus contratados ou 

outra parte da organização oferecer 

treinamento fechado (in company), que 

possam ser caracterizados como 

consultoria, a clientes do OAC em 

assuntos referentes à certificação de 

produtos e sistemas certificados pela 

Divisão Industrial da SGS do Brasil. 

Os treinamentos oferecidos pela SGS 

do Brasil levam em consideração a 

manutenção da imparcialidade do 

processo de certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil, pois, os 

conteúdos programáticos dos 

treinamentos não caracterizam uma 

consultoria, haja vista que, mesmo 

sendo in company, não instruem os 

participantes como cumprir a(s) 

normas e regulamentos aplicáveis à 

certificação de produtos e sistemas, 

restringindo-se, apenas, à esclarecer a 

interpretação dos requisitos das 

normas de referência. 
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Uso de pessoal com 

vínculo com o(s) 

cliente(s) 

Risco de pessoal próprio e/ou contratados 

da Divisão Industrial da SGS do Brasil 

terem vínculo comercial ou algum tipo de 

associação com clientes da SGS do 

Brasil. 

O pessoal próprio e/ou contratados da 

Divisão Industrial da SGS do Brasil, 

incluindo os auditores e/ou 

especialistas, assinam um contrato e o 

Código de Integridade e Conduta 

Profissional, sujeito ao Comitê de Ética 

do grupo SGS (Compliance 

Committee), que limita a prestação de 

serviço diretamente para clientes da 

SGS do Brasil. 

Além disso, para assegurar que não há 

conflito de interesse, o pessoal, próprio 

e/ou contratado, incluindo aqueles 

atuando em uma função gerencial, que 

tenha prestado consultoria para um 

cliente, referente à certificação de um 

produto, ou tenha sido empregado por 

um cliente, não é utilizado para 

“analisar” ou tomar uma “decisão” de 

certificação, ou de solução de uma 

reclamação/apelação, para aquele 

cliente, dentro do prazo de dois (2) 

após o fim da consultoria ou emprego.  

 

 

Risco Descrição detalhada do risco Ação(ões)/Controle(s) 

Compartilhamento de 

recursos 

Risco da Divisão Industrial da SGS do 

Brasil compartilhar com um OAC de outro 

grupo empresarial recursos que impactem 

na imparcialidade do processo de 

certificação. 

A Divisão Industrial da SGS do Brasil 

não compartilha recursos com outro 

grupo empresarial. 

Comercialização da 

atividade de certificação 

Risco da Alta Direção da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil, ou da Alta 

Direção de outra unidade de negócio da 

SGS do Brasil, utilizar a certificação como 

facilitador para uma determinada 

A Alta Direção da Divisão Industrial da 

SGS do Brasil e demais colaboradores 

da SGS do Brasil assinam o Código de 

Integridade e Conduta Profissional, 

sujeito ao Comitê de Ética do grupo 
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operação comercial. SGS (Compliance Committee). 

 

 

 

5.4.2 Os riscos acima descritos são revistos periodicamente na(s) reunião(ões) do Conselho Consultivo e na(s) 

Reunião(ões) de Análise Crítica do SGQ. 

 

5.4.3 Como mais uma evidência do compromisso com a imparcialidade a Divisão Industrial da SGS do Brasil 

realiza a “Análise contínua de riscos à imparcialidade”, decorrentes de suas atividades de certificação. 

 

5.5. MECANISMO PARA SALVAGUARDAR A IMPARCIALIDADE 

 

5.5.1 O Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil possui um Conselho Consultivo para 

salvaguardar a imparcialidade das atividades relacionadas aos processos de certificação. 

 

5.5.2 O Conselho Consultivo é formalmente documentado a fim de assegurar: 

a) uma representação equilibrada das partes significativamente interessadas, de modo que nenhum interesse 

único predomine (pessoal interno ou externo da Divisão Industrial da SGS do Brasil têm um único interesse e 

não deve predominar); 

b) acesso a todas as informações necessárias para permitir o cumprimento de todas as suas funções. 

 

5.5.3  Constituição do Conselho Consultivo 

 

5.5.3.1  As partes interessadas para a constituição do Conselho Consultivo podem incluir, mas não se limitam: 

aos clientes do Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil; clientes de empresas 

certificadas pelo Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil; fabricantes, fornecedores, e 

usuários de produtos (produto, ou processo, ou serviço) certificados; Especialista em Avaliação da 

Conformidade; representantes de associações do setor comercial e industrial; representantes de órgãos 

reguladores governamentais e de outros serviços governamentais; e representantes de organizações não 

governamentais, incluindo organizações de consumidores. 

 

5.5.3.2  A fim de constituir o Conselho Consultivo a Divisão Industrial da SGS do Brasil envia um ofício/carta 

explicativo às organizações e/ou aos órgãos representativos das partes interessadas solicitando a designação 
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de, preferencialmente, duas (2) pessoas para constituir o conselho. Uma para ser o membro efetivo e, caso 

possível, outra para ser o membro suplente. 

NOTA: É necessário e imprescindível que a(s) pessoa(s) designada(s) disponha(m) de tempo necessário para a 

sua efetiva participação no Conselho Consultivo. 

 

5.5.3.3  Após receber a designação do pessoal, a Divisão Industrial da SGS do Brasil nomeia formalmente os 

membros do conselho e inclui esta informação na Ata de Reunião. A Divisão Industrial da SGS do Brasil detém o 

poder de destituir membro(s) do conselho, levando em consideração o parecer dos demais membros do próprio 

conselho. 

 

5.5.4  Regras de funcionamento do Conselho Consultivo 

 

5.5.4.1 O Conselho Consultivo se reunirá pelo menos uma vez por ano, ou extraordinariamente, por meio de 

convocação da Gerência de QSMS. A reunião do Conselho Consultivo para assuntos específicos poderá ser 

feita através de meio eletrônico (e-mail), assim como a divulgação de suas decisões. 

 

5.5.4.2 A programação das reuniões do Conselho Consultivo e o controle das informações analisadas são 

realizados pela Gerência de QSMS. As reuniões são agendadas preferencialmente no último trimestre do ano 

anterior, levando em consideração as disponibilidades de datas dos seus membros. As informações relativas à 

programação das reuniões podem ser visualizadas por meio de registro eletrônico. 

 

 

5.5.4.3 O Conselho Consultivo será formado por ao menos um ou mais membro de cada parte interessada. 

 

5.5.4.4 As reuniões do Conselho Consultivo são secretariadas pela Gerência de QSMS, ou por pessoa 

designada pelo próprio Conselho, e seguem, preferencialmente, os itens incluídos na pauta. Itens adicionais 

podem ser acrescidos e registrados no campo “outros assuntos”. 

 

5.5.4.5 O início da reunião se dá quando houver, preferencialmente, a presença mínima de dois representantes 

das partes interessadas, a fim de que nenhum interesse único prevaleça 

 

5.5.4.6 Os membros do Conselho Consultivo têm acesso às informações necessárias ao desenvolvimento das 

suas atividades através de documentos e informações fornecidas pela Gerência de QSMS. 

 

5.5.4.7 As decisões são tomadas por consenso, sem que nenhum interesse individual prevaleça. Caso haja 

necessidade, os membros representantes de cada parte interessada têm igual poder de voto de acordo com o 

produto a ser certificado. 
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5.5.4.8  Quando uma informação técnica, para um produto ou indústria específica, é necessária ou quando um 

input de um grupo particular de partes interessadas é necessário ao Conselho Consultivo e quando este recurso 

não estiver disponível entre os membros constituídos do conselho, especialistas técnicos independentes podem 

ser chamados para dar suporte às atividades do conselho, dentro de uma base limitada. 

 

5.5.4.9 O Conselho Consultivo poderá definir a necessidade de formação de comissões específicas que terão 

suas regras de formação e funcionamento constantes de procedimentos do SGQ. Estas comissões específicas 

terão as mesmas atribuições do Conselho Consultivo, porém com sua abrangência limitada aos produtos 

especificados em seu escopo.  

 

5.5.5 Entradas da Reunião do Conselho Consultivo 

 

As entradas para a pauta da Reunião do Conselho Consultivo podem incluir, ou seja, não é obrigatório que 

inclua, mas, também, não se restringem as seguintes informações: 

a) ações de acompanhamento sobre pareceres/orientações (decisões) relativas à(s) reunião(ões) anterior(es); 

b) análise das razões para as decisões e ações mais significativas sobre certificação; 

c) seleção de auditores/especialistas, ou amostradores, responsáveis por atividades específicas, de forma a 

permitir que o Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil assegure uma Certificação 

adequada e imparcial; 

d) demonstrativo das reclamações, apelações e disputas do último período anual; 

e) recomendações para melhoria contínua da eficácia do SGQ do Organismo de Certificação da Divisão 

Industrial da SGS do Brasil. 

 

 

5.6. SAÍDAS DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

As saídas da Reunião do Conselho Consultivo podem incluir, ou seja, não é obrigatório que inclua, mas, 

também, não se restringem as seguintes informações: 

a) parecer quanto à visão do Conselho Consultivo sobre à imparcialidade e independência das operações do 

Organismo de Certificação da Divisão Industrial da SGS do Brasil; e 

b) quando aplicável, orientação quanto à melhoria contínua da eficácia do SGS do Organismo de Certificação 

da Divisão Industrial da SGS do Brasil. 

 

6. LEIS APLICÁVEIS 

 

Não há 
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7. RETENÇÃO DE REGISTROS 

 

 

OI-L4-709-SAM-BR-(IND)-0424-04-Lista de Registros da Qualidade. 

 

  

8. REQUISITOS DE TREINAMENTO 

 

OI-L3-112-SAM-BR-IND-8046 Seleção e Treinamento. 

 

9. DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

9.1. ABNT NBR ISO/IEC 17065 – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – REQUISITOS PARA ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS. 

 

9.2. ABNT NBR ISO/IEC 17021 – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE FORNECEM 

AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO. 

 

9.3. ABNT NBR ISO 9000 – SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE – FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO. 

 

9.4. ABNT NBR ISO/IEC 17000 – AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE – VOCABULÁRIO E PRINCÍPIOS GERAIS. 

 

9.5. REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (RGCP), ANEXO À PORTARIA INMETRO Nº 361/2011. 

 

9.6. FORMULÁRIO DE ANÁLISE CONTÍNUA DE RISCOS À IMPARCIALIDADE. 

 

 

 

 


