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Aprovação Local: Bruno Moreira UNFCCC CDM ACC. STD 

V7 
14  

   Revisão Comentário sobre as alterações Revisão Aprovação Data 

3.18 Apêndice 1 CDM atualizado S ter-Horst 
CER MS 
Committee 

02 de outubro de 
2020 

3.17 
Apêndice Aeroespacial atualizado e apêndice 9 - Publicação no site 
do BVC adicionado 

S ter-Horst 
CER MS 
Committee 

02 de outubro de 
2020 

3.16 Adicionado Apêndice 8 - RSPO J Tang 
CER MS 
Committee 

4 de setembro de 
2020 

3.15 Definições e esclarecimentos sobre registros F Boigelot 
CER MS 
Committee 

7 de julho de 2020 

3.14 

FSC: documento adicional criado (notificação de reclamação do 
FSC) para fechar oficialmente um 
denúncia - ASC: referência à ASI para qualquer recurso ou disputa - 
Apêndice 7 para MSC 

E Gruber S Ter-Horst 18 de junho de 2020 

3.13 Atualização do Apêndice 5 - Aeroespacial após descoberta do UKAS P Firth S ter-Horst 5 de junho de 2020 

3.12 
Procedimento de reclamações (gestão QESIS) para as alterações 
climáticas adicionado no apêndice 1 

S Pednekar S ter-Horst 23 de Agosto de 2019 

3.11 
Procedimento de reclamações (gestão QESIS) para as alterações 
climáticas adicionado no apêndice 1 

S Pednekar S ter-Horst 6 de Agosto de 2019 

3.10 
No parágrafo 1, o texto “Política de reclamações e gestão de 
recursos” foi substituído por “Este Procedimento de Reclamações e 
Apelos”. 

M Timkin 
CER MS 
Committee 

22 de fevereiro de 
2019 

3.9 
Atualização do número da versão do Padrão de Acreditação do 
CDM de 6 para 7. 

R.Sharma F. Joly 2 de janeiro de 2019 

3.8 
Esclarecimento sobre as responsabilidades para a gestão de apelos 
e reclamações no QESIS. 

F. Boigelot 
Local: Miguel 
Neto 

F. Joly de Bresillon 
Local: Lúcia Nunes 

08 de outubro de 
2018 

3.7 
Atualizados pontos relacionados ao procedimento de apelação para 
IATF. 

A. Mihalova F. Joly de Bresillon 23 de abril de 2018 

3.6 Reclamações gerenciadas pelo formulário on-line E Gruber P. Jeanmart 15 de Março de 2018 

3.5 Esclarecimento em 4.2 sobre quando tornar uma reclamação pública F. Gomes 
F. Joly-de-
Brésillon 

07 de Março de 2018 

3.4 QESIS substitui o IAM M. Picouleau 
F. Joly-de-
Brésillon 

14 de Fevereiro de 
2018 

3.3 
FSC: Modificação das responsabilidades em caso de reclamações – 
Precisão na gestão de apelos em FSC 

E Gruber 
F. Joly-de-
Brésillon 

13 de Fevereiro de 
2018 

3.2 
Cópia do procedimento de Disputa deve estar disponível ao cliente 
na requisição incluída no processo de disputa de Climate Change 

R. Sharma P. Jeanmart 24 de Janeiro de 2018 

3.1 Adicionado o Anexo 6 (requisitos específicos para esquemas ASC) E Gruber P. Jeanmart 3 de Janeiro de 2018 

3.0 Revisão em Disputas de acordo com requisitos da Norma CDM Acc 
F. Joly-de-
Brésillon 

P. Jeanmart 
15 de Novembro de 
2017 

2.0 
Adicionados detalhes sobre quando uma reclamação diz respeito a 
um esquema gerenciado por uma organização Hub (§2.2) - NC ASI 
46175 

E Gruber P. Jeanmart 17 de Maio de 2017 

1.8 

Substituída ISO/TS 16949 por IATF 16949 e Regras 4ª Edição por 
Regras 5ª Edição 
Removido o processo de reclamações do IATF para alinhar com os 
requisitos gerais do processo 

A. Mihalova P. Jeanmart 
23 de Fevereiro de 
2017 

1.7 
“Gestor Global de Acreditação CER” substitui “Direção Técnica” 
Adicionada referência ao modelo de Registro de Reclamações (§2.1) 

R. Sharma P. Jeanmart 
10 de Fevereiro de 
2017 

1.6 
Removida a obrigatoriedade de registro de reclamações na 
ferramenta IAM no §2.1 

S. Reemers P. Jeanmart 17 de Janeiro de 2017 
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1.5 

Adicionado link para a política de apelos e reclamações no website 
“Diretor Técnico CER” substituído por “Gestor de Acreditação CER” 
Corrigido Apêndice 4 FSC: substituído Coordenador Global por 
Especialista Técnico FSC, §2 e 3 
Corrigido Apêndice 2 – Serviços SA 8000 para incluir referências ao 
SAAS Procedure 201A:2015 

S. Reemers P. Jeanmart 
19 de Dezembro, 
2016 

1.3 Adicionadas instruções para Série Aeroespacial – Apêndice 5 T. Douce P. Jeanmart 30 de Maio, 2016 

1.2 Atualizadas instruções para ISO TS 16949 A. Mihalova P. Jeanmart 27 de Abril, 2016 

 
Website > About Us > Our business > Certification > About Us 
Bureau Veritas Certification Policy > Customer Appeals and Complaints Management 
http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/certification/about-
us/default_about_us_content 
http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/certification/about-us/complaints-management 
BMS > Procedimento “Confidencialidade” 

Website do Bureau Veritas: http://www.bureauveritas.com / www.bureauveritascertification.com.br 

 Registro de Reclamações 

Template 

Reclamação e apelação de notificação (para FSC, MSC e ASC) 

1 Escopo 

Este procedimento define a maneira de gerenciar as reclamações e os apelos recebidos de clientes e outros 

stakeholders relacionado a todos os serviços de certificação do Bureau Veritas, para garantir que eles sejam tratados 

de uma maneira profissional e adequada. 

A análise do processo de apelos e reclamações é feita durante a Análise Crítica anual. 

O conteúdo deste Procedimento de Reclamações e Recursos está disponível publicamente para as partes 

interessadas externas no Bureau Veritas websites, para este propósito o apêndice 9 pode ser usado. O país local 

pode optar por ter uma versão traduzida no idioma local 

para seus sites. Os apêndices definem instruções adicionais para os seguintes produtos: 

Apêndice 1 – Disputas de Climate Change 

Apêndice 2 – Serviços de SA8000 

Apêndice 3 – IATF 16949 

Apêndice 4 – Serviços de FSC 

Apêndice 5 – Aeroespacial 

Apêndice 6 – Fazendas ASC 

Apêndice 7 – MSC 

Apêndice 8 - RSPO 

Apêndice 9 – Publlicação no 

BVC website 

2 Definições 
 

Reclamações: 

• (ISO / IEC 17000: 2020, 8.7): expressão de insatisfação, diferente de apelo (8.6), por qualquer pessoa ou organização a 

um organismo de avaliação da conformidade (4.6) em relação às atividades desse organismo, onde uma resposta é 

esperada  

Apelos: 

http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/certification/about-us/default_about_us_content
http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/certification/about-us/default_about_us_content
http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/certification/about-us/complaints-management
http://www.bureauveritas.com/
http://www.bureauveritascertification.com.br/
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• (ISO / IEC 17000: 2020, 8.6): solicitação da pessoa ou organização que fornece, ou seja, o objeto da conformidade 

avaliação (4.2) a um organismo de avaliação da conformidade (4.6) para reconsideração por esse organismo de uma 

decisão (7.2) que tem feito em relação a esse objeto  

3 Processo comum para reclamações e apelos 

3.1 Reconhecimento e Registro 

A partir do recebimento de reclamações e apelos deve ser dado reconhecimento de recebimento ao remetente no prazo de 

cinco dias úteis, salvo indicação em contrário nos Apêndices. 

 Devem ser registrados e gerenciados no QESIS; o receptor da reclamação é tanto a pessoa que recebeu diretamente 

ou aquele que forneceu a informação. Eles são atribuídos para o validador que determinará a severidade e decidirá as 

ações de acordo com a classificação (veja o procedimento Ações Corretivas para maiores detalhes). 

Para reclamações e apelos recebidos de um reclamante ou apelante que não é cliente do BVC, deve ser considerado se 

é apropriado responder, levando em consideração potencial responsabilização. Em tais casos, o conteúdo da resposta 

deve ser coordenado com o cliente. 

Este processo está sujeito aos requisitos de confidencialidade. 

O Bureau Veritas mantém o anonimato do reclamante em relação ao cliente, se este for solicitado pelo reclamante e deve tratar 

reclamações anônimas e expressões de insatisfação que não sejam comprovadas como reclamações, como comentários das 

partes interessadas e abordá-los durante a próxima auditoria.  

3.2 Responsabilidade 

O pessoal responsável por investigar as reclamações e os apelos deve ser diferente daqueles que participaram das 

auditorias e tomaram a decisão de certificação, sem discriminação em relação ao apelante ou reclamante. 

 Se o LTM esteve envolvido, então uma pessoa interna e independente deve ser nomeada; 

 Se o LTM não esteve envolvido, ele pode realizar a investigação; 

 Se um apelo disser respeito a um esquema gerido por um ICC / Hub, a investigação deve ser conduzida pelo ICC 

/ Hub, em cooperação com a sede e o país local. 

Salvo disposição em contrário nos apêndices, o LTM é o canal padrão para reclamações e apelos. O Gestor de 

Acreditação CER deve ser notificado, dependendo da severidade e é responsável por reclamações recebidas em I&F 

TQR. Para reclamações e apelos recebidos no SSC, eles são gerenciados pelo gerente de suporte à Acreditação. 

Os Gerentes de Acreditação devem ser informados de reclamações relacionadas aos seus produtos e devem certificar-

se de que os requisitos específicos sejam atendidos. 

No caso de riscos críticos, (possível litígio, declaração de seguro, intimação judicial, perda de imagem, acreditação) a 

reclamação é transferida ao contato regional da Divisão Jurídica I&F. 

3.3 Processo de resolução 

O processo de resolução inclui as seguintes etapas: 

 Investigação, incluindo os impactos no negócio e a análise da situação; 

 Resposta estruturada (análise de causa raiz, correção, ação corretiva), se a severidade é classificada como alta, 

veja ações corretivas; 

 Implantação de correções e ações corretivas; 

 Informação para o cliente dos resultados e as medidas tomadas; 

 Monitoramento dos resultados: verificar se a solução foi implementada e é eficaz; 
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 Registro e rastreabilidade dos documentos; 

 Acompanhamento da sustentabilidade dos resultados e da resolução. 

O prazo para a resolução é de quatro semanas, salvo indicação em contrário nos apêndices. No entanto, este pode ser 

afetado pela capacidade de resposta do cliente ou de outros terceiros. 

O prazo de encerramento no QESIS para CAPA associada à alta severidade é de 90 dias, após os quais, o processo de 

escalonamento é iniciado. 

A reclamação só pode ser encerrada depois que uma resposta final por escrito for fornecida ao reclamante.  

Registro desta comunicação devem ser mantidos. 

Para todas as reclamações recebidas de um Organismo de Acreditação ou Proprietário de Esquema em uma Acreditação 

realizada pela BVCH SAS ou BVCH SAS Filial no Reino Unido, a eficácia das ações corretivas deve ser verificada na 

próxima auditoria interna (não por amostragem). 

Alguns produtos exigem instruções adicionais, definidas nos apêndices. 

4 Processo de reclamação 

As reclamações podem ser por escrito (carta formal, e-mail, website) ou verbais (chamada telefônica, feedback 

durante uma visita comercial ou uma auditoria). 

O processo de gestão das reclamações registradas no Website é: 

- O reconhecimento da reclamação é feito automaticamente; 

- No nível HO, o e-mail é encaminhado. Caso tratar-se de reclamação, é transferida à caixa de e-mail genérica 

groupqhseinbv@bureauveritas.com; 

- A reclamação é transferida à gerente QHSE para investigação e ações. 

As reclamações são tratadas em nível de entidade contratante. Uma auditoria pode ser iniciada para seguir com a 

investigação e o cliente deve ser notificado com os motivos para a auditoria. 

4.1 Prazo 

Uma resposta inicial deve ser feita ao reclamante no prazo de cinco dias úteis, salvo se outro prazo específico estiver 

definido nos apêndices. 

4.2 Responsabilidades 

O Gerente da Certificação é responsável para a efetiva gestão da reclamação e deve: 

 Considerar o feedback do cliente 

 Atuar na ação corretiva 

O Gerente Técnico Local (LTM) é a principal pessoa envolvida na resolução da reclamação e deve: 

 Considerar o feedback do cliente e iniciar ação corretiva para a reclamação; 

 Registrar e manter a reclamação do cliente no QESIS com evidência completa de reconhecimento e também final 

resposta ao reclamante. 

 Atuar na ação corretiva; 

 Comunicar as medidas tomadas para o reclamante, caso não tenha sido previamente envolvido na reclamação; 

 Assegurar a eficácia e o tempo hábil do processo de reclamação do cliente. 

Todos os bancos de dados específicos do setor devem ser atualizados com os registros necessários no prazo estipulado.  

Caso a casos, o BVC, o reclamante e o cliente devem decidir se a informação deve ser tornada pública. Tem que haver 
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uma autorização formas do reclamante e do cliente quando decidido por tornar pública a reclamação. 

Quaisquer instancias em que a ausência de publicidade da reclamação possa afetar outras partes interessadas, a 

reclamação deve ser tornada pública. 

Exemplos destas instâncias são reclamações sobre: 

- Defeitos que podem ter causado consequências catastróficas (ferimentos, morte, etc.); 

- Falhas em sistemas de gestão ambiental que podem causar danos severos ao meio-ambiente e às partes 

interessadas; 

- Qualidade de produtos alimentícios; etc. 

A decisão por tornar pública ou não uma reclamação deve ser registrada. 

5 Processo de apelo 

Os apelos são tratados no nível em que a tomada de decisão de certificação foi realizada (Critical Location, Hub, ICC). 

Apelos relacionados aos esquemas de QHSE são comunicados ao Gerente de Acreditação do CER e incluídos na 

preparação de Reunião de imparcialidade BVCH. 

Consulte os apêndices para painéis de apelação específicos. 
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Apêndice 1 – Disputas de Climate Change  

CDM accreditation standard, Versão 07.0, 14.2 

1 Disputas 

Uma disputa é um desacordo entre uma DOE e um cliente, em relação à recomendação da DOE e / ou decisões 

tomadas. 

 .O procedimento consiste nas seguintes etapas: 

· • O recibo de confirmação é enviado ao contestante 

· • Após o recebimento, o Gerente de Qualidade LTM / CDM reúne e verifica as informações necessárias 

para avaliar validade da disputa, 

· • O Gerente de Qualidade LTM / CDM investiga se a disputa levantada é válida (o critério seria 

determinar se houve qualquer deficiência no serviço do BV ao cliente) e, em seguida, decide quais 

ações devem ser tomadas 

· • Disputas serão rastreadas e registradas, incluindo ações realizadas em resposta a elas 

· • Os resultados das investigações, o resultado final são comunicados ao contestante em um momento 

apropriado. O disputante será informado sobre o encerramento do processo de tratamento de disputas. 

· Correção apropriada e ação corretiva devem ser tomadas. 

As pessoas envolvidas no processo de tratamento de disputas são diferentes daquelas que realizaram a validação, 

verificação ou atividades de certificação. 

As disputas e o assunto das disputas devem ser mantidos em sigilo. 

Caso a recorrente não esteja satisfeita com a decisão do painel de apelações, a recorrente tem a opção de fazer uma 

reclamação ao organismo de acreditação em causa. 

O procedimento de cópia do litígio deve ser disponibilizado ao cliente mediante solicitação. 

Reclamações relacionadas a Mudanças Climáticas, recebidas de um cliente, organismo de certificação ou auditor por 

atividades de CDM / GS / VCS são registrados no QESIS, com o respectivo gerente de produto do país sendo o contato 

principal e o gerente de qualidade do CDM como um contato adicional. 

 

1 Reclamações 

O processo de resolução inclui as seguintes etapas. 

• Investigação, incluindo impactos de negócios e análise da situação, 

• O gerente de qualidade do LTM / CDM / pessoa interna não envolvida no assunto analisará se a reclamação é válida, 

com base em critérios definidos (ou seja, se houve alguma deficiência no serviço do BV) 

• Resposta estruturada (análise de causa raiz, correção, ação corretiva), se a gravidade for classificada como alta (ver 

ações corretivas) 

• Implementação de correção e ação corretiva, 

• Sempre que possível, fornecer ao reclamante um relatório sobre o andamento das ações sobre a reclamação 

• Informações ao cliente sobre as descobertas e ações tomadas e o resultado da investigação, 
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• Acompanhamento de resultados: verificar se a solução está implementada e eficaz, 

• O registro e a rastreabilidade da reclamação serão por meio do QESIS, 

• Acompanhamento da sustentabilidade dos resultados e da resolução. 

O prazo para resolução é de quatro semanas, a menos que especificado de outra forma nos apêndices. No entanto, isso 

pode ser afetado por capacidade de resposta do cliente ou de terceiros. 

O prazo de fechamento no QESIS para CAPA associado à classificação de alta gravidade é de 90 dias, após o qual o 

processo de escalonamento é começado. . 

A reclamação só pode ser encerrada depois que uma resposta final por escrito for fornecida ao reclamante. Registro 

desta comunicação deve ser mantido. 

2 Apelos 

Um procedimento documentado para apelações será mantido e disponibilizado ao público. O recurso será tratado por um 

comitê de apelação independente de 3 pessoas que são diferentes daqueles que realizaram a validação, verificação, 

revisão técnica ou decisão final. O painel de apelação será formado em resposta à apelação recebida do cliente. Será ser 

garante que a apresentação, investigação e decisão sobre recursos não resultem em quaisquer ações discriminatórias 

contra o recorrente. 

O procedimento para lidar com recursos será o seguinte: 

a) A apelação será reconhecida pelo Gerente de Qualidade LTM / CDM e um recibo será fornecido ao apelante 

b) O painel de apelações será constituído conforme acima 

c) A validade do recurso interposto será verificada após consideração de todas as informações disponíveis e recolhidos 

como parte da investigação 

d) O recurso será devidamente registrado e rastreado, incluindo qualquer ação tomada para resolver o mesmo  

e) Se a investigação de recurso apontar para uma deficiência sistêmica ou uma não conformidade, a correção apropriada 

e ações corretivas serão tomadas para eliminar as lacunas no sistema 

f) A confidencialidade do apelante e os objetos do recurso serão protegidos, sujeito aos requisitos para confidencialidade 

g) O recorrente será informado do andamento do recurso e da decisão final sobre o mesmo 

h) O comitê de apelações terá a palavra final na decisão sobre a apelação e funcionará de forma independente nesse que 

diz respeito 

i) O apelante será informado da decisão final do comitê de apelação independente sobre o recurso. No entanto, se não 

satisfeito com a decisão, o apelante será informado de sua opção de apresentar uma reclamação ao CE do MDL. 

3 Registros legais 

O Departamento Jurídico da BV India mantém um registro de processos judiciais pendentes contra a BV India, bem 

como informações de qualquer processos judiciais mantidos no passado. 

Se o objeto de um processo judicial pendente ou instaurado contra a BV India for incompatível com sua funcionar 

como DOE, BV Índia deve relatar imediatamente o assunto ao secretariado da UNFCCC. 
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Apêndice 2 – Serviços SA 8000 

SAAS Procedure 201A:2015 

Adicionalmente ao sistema da empresa para tratar reclamações, os escritórios do BV e da SAAS fornecem dois níveis 

adicionais, onde os trabalhadores ou partes interessadas podem registrar reclamações. 

Os auditores devem confirmar que os trabalhadores e outras partes interessadas compreendam e tenham acesso a todos 

os níveis hierárquicos dos processos de apelos e reclamações, e os trabalhadores sejam treinados em como utilizar estes 

acessos. 

2 Nível de Empresa 

As reclamações podem ser registradas diretamente com a fábrica em questão, e podem ser resolvidos sem o 

envolvimento dos auditores de terceira parte. É necessário que as empresas SA 8000 estabeleçam um procedimento de 

reclamações que dê aos trabalhadores a opção de registrar uma reclamação de forma anônima. As empresas são 

incentivadas a estabelecer caixas de sugestões ou um sistema de recebimento gratuito de mensagens para facilitar que 

os trabalhadores expressem suas preocupações. Estes reclamantes devem estar aptos a apresentar uma reclamação de 

maneira anônima. Caso os nomes sejam apresentados, não deve haver repercussão. Isto pode incentivar uma discussão 

interna e uma resolução antes mesmo de uma reclamação formal ser registrada. 

O Gestor de Responsabilidade Social da empresa deve assegurar que haja um sistema livre, confidencial e acessível para 

que os trabalhadores apresentem reclamações e apelos em relação à conformidade da empresa com a SA8000. Da 

mesma forma, a ação corretiva tomada para retificar a reclamação deve ser comunicada aos trabalhadores que realizaram 

a reclamação ou, em casos de reclamações anônimas, ao representante eleito dos trabalhadores para a SA8000. Em 

empresas onde um sindicato esteja presente, os representantes do sindicato devem estar envolvidos nos procedimentos 

de processamento e resolução das reclamações. 

Em alguns casos, os trabalhadores podem sentir a necessidade de levar suas reclamações ao organismo certificador.  

Tais casos incluem situações onde: a) a resolução da reclamação não é satisfatória para os trabalhadores; ou b) os 

trabalhadores se sintam intimidados em apresentar uma reclamação diretamente à direção. 

3 Nível do Bureau Veritas  

Se a hierarquia de reclamações da empresa não tratar e resolver as reclamações satisfatoriamente, os trabalhadores 

devem ter acesso ao procedimento de apelos, possibilitando a eles apresentarem um apelo perante a entidade de 

certificação local que verificou a conformidade da empresa com a SA8000. A possibilidade dos trabalhadores registrarem 

um apelo não deve estar baseada em suas reuniões com os auditores durante as visitas de manutenção. 

O mecanismo para receber reclamações e apelos de trabalhadores e partes interessadas está descrito também nas 

Condições Gerais de Serviços. As informações a seguir são fornecidas ao cliente e a outras partes interessadas: 

 Endereço, telefone, fax, e-mail da entidade de certificação local; 

 Tempo para resposta e ação do BV: 30 dias 

O auditor deve verificar que este mecanismo e suas informações são conhecidos pelos trabalhadores e por outras partes 

interessadas durante as auditorias de SA8000. A entidade de certificação local investiga e envia registros dos detalhes de 

verificações ao ICC. 

As partes interessadas, incluindo associações de trabalhadores, sindicatos e ONGs podem apelar da decisão de certificar 

uma unidade se esta apresentar evidência objetiva de violação séria de qualquer elemento da SA8000. 

Por exemplo: um grupo comunitário com evidências de que os trabalhadores estejam sendo demitidos por se 

sindicalizarem poderia apelar contra a certificação da empresa contatando o BVC, que aprovou a certificação. 

O escritório local do BVC registra as reclamações/apelos, os investiga e envia os detalhes ao ICC para ações posteriores, 
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caso necessário. 

O ICC pode decidir conduzir auditorias não anunciadas e/ou entrevistas off-site com os trabalhadores para avaliar a 

situação de maneira mais objetiva. 

Tais reclamações são tratadas como definido no SAAS procedure 201A:2015 Cláusula No. 1.13.1 

4 SAAS – Nível de Acreditação 

Qualquer parte interessada também pode registrar uma reclamação ou apelo com a SAAS sobre a acreditação do Bureau 

Veritas. O reclamante, entretanto, deve inicialmente buscar exaurir o processo de reclamações e apelos nos níveis de 

empresa e de organismo de certificação. 

Tais reclamações serão tratadas conforme definido no SAAS Procedure 201A:2015 Cláusula No. 1.13.2 e 1.13.3 
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Apêndice 3 – IATF 16949 

IATF Automotive certification scheme for IATF 16949, 5th Edition, 2.9 

A decisão sobre apelo deve ser feita por um Painel de Apelo, com envolvimento do Gerente Global de Produto, um POV 

nomeado de maneira independente ou um assessor técnico e o Diretor Técnico CER.  

Para casos incomuns, o comitê de Apelos deve solicitar outro POV independente para desafiar a decisão do Comitê de 

Apelos e caso dúvidas sejam mantidas, um esclarecimento é solicitado ao IAOB. O prazo em que o Comitê de Apelos do 

BVC deve fornecer um primeiro feedback ao cliente se uma não conformidade maior for apelada é de 10 dias. 

 O Painel de Apelos revisa o caso, para tomar uma decisão baseada nos apelos e relatórios submetidos pelo 

Gerente Técnico 

 A decisão do Painel de Apelos é comunicada ao apelante. Deve ser notado que esta decisão é final e absoluta. 

O envio, investigação e decisão sobre os apelos não resultam em nenhuma ação discriminatória contra o apelante. 

Se solicitado, o BVC pode informar ao apelante que ele(a) pode questionar a decisão do Painel de Apelos, ao levantar o 

mesmo apelo ao Organismo de Acreditação. 
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Apêndice 4 – Serviços FSC  

FSC STD 20 001 / indicator 14.2.2. NOTE 

1 Preenchimento 

O procedimento global do FSC para o gerenciamento de reclamações e apelações está disponível no site da BV HO, em 

inglês, e vários idiomas adicionais. 

Quaisquer reclamações e recursos do FSC podem ser registrados on-line usando o link criado para esse fim. Os países 

locais também pode ter em seus próprios sites outra maneira de registrar qualquer reclamação ou recurso recebido, mas o 

link para o BV HO o gerenciamento de reclamações deve ser mencionado. 

Reclamações e recursos do FSC são reconhecidos como remetentes dentro de duas semanas. A resposta inicial ao 

cliente inclui uma proposta curso de ação, dentro de duas semanas. As informações são enviadas ao (s) reclamante (s) 

sobre a avaliação da reclamação e / ou recurso. 

2 Responsabilidade 

O Gerente do Hub FSC, Gestor de Acreditação CER e Coordenador Global de Acreditação devem ser informados de 

todas as reclamações e apelos de FSC. 

O prazo para resolução tanto de reclamações, quanto de apelos, é de três meses. 

FSC Reclamação Apelo 

Contato com o Cliente LTM Gestor do Hub FSC 

Registro LTM I&F TQR – Florestal 

Decisão LTM Especialista Técnico do I&F TQF FSC 

Suporte Gestor do Hub FSC 
Gestor e LTM do I&F TQR – Florestal, 

FSC Hub 

 

O proprietário do compatível deve fazer o upload de qualquer registro gerado pela resolução da reclamação (e-mail com o 

reclamante, e-mail interno). 

3 Painel de Apelos 

Todos os apelos são gerenciados diretamente pelo gerente do I&F TQR FSC. 

O monitoramento de todos os apelos é feito utilizando o arquivo “FSC Appeals monitoring” e gerenciado pelo I&F TQR. 

4 Discriminação 

O envio, investigação e decisão sobre apelos e reclamações não deve induzir quaisquer ações discriminatórias contra o 

reclamante ou apelante. 

5 Finalização do Processo 

O proprietário do requerente deve enviar uma resposta final ao reclamante, usando o formulário Carta de notificação e o 

reclamante é convidado a encaminhá-lo ao FSC ou à ASI em caso de recurso.
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Apêndice 5 – Aeroespacial  

BSEN9104-001:2013 Cláusula 6.7.j 

1 Reclamações 

Complaints related to Aerospace certification scheme, coming from a customer, certification body, OASIS feedback or an 

auditor, for Aerospace activity are recorded in QESIS with the ICC Operations Manager being the primary contact and 

International Aerospace Business Director as an additional contact. 

The procedure shall ensure: 

· All requests for corrective action are responded to within 30 calendar days from receipt of complaint if response 

requested, the response is provided within 30 calendar days from receipt of complaint by the accredited entity; 

· If the CB determines that a short notice audit is necessary, this audit shall be completed within 90 calendar days from 

receipt of the complaint; and 

· An effective corrective action process that provides for containment activities, conformance to the applicable standard is 

re-established, completion of root cause analysis, corrective actions addressing all root causes, and a completion date for 

the implementation of all corrective actions is defined. The CB shall be responsible for the resolution of all complaints. 

Complaints that cannot be resolved by the CB shall be referred to the AB. 

2 Apelos 

An Appeal decision shall be made by the Independent Appeal Panel/individual specifically agreed to deal with the appeal 

with the support and involvement of the ICC Operations Manager. The person conducting the appeal must be na 

independently assigned POV or Technical advisor and CER Global Accreditation Manager. For unusual cases, the Appeal 

committee will ask another independent POV to challenge the Appeal committee decision and in case of any remaining 

doubt, a clarification is asked to IAOB. Timing if a major nonconformity is appealed, BVC appeal committee to meet within 

5 days to provide first feedback to the client. 

· Appeal Panel reviews the case, to make a decision based on appeals and reports submitted by ICC Operations Manager 

· Appeal Panel decision is communicated to appellant. It shall be noted that this decision is absolute and final. 

The submission, investigation and decision on appeals do not result in any discriminatory actions against the appellant. 

Upon request, BVC can inform the appellant that he or she can question decision of Appeal Panel, by raising same appeal 

to Accreditation Body. 

3 Prazo 

Requests for corrective action are responded to within 30 calendar days from receipt of complaint. 

If response to feedback is requested, the response is provided within 30 calendar days from receipt of complaint. 

If a short notice audit is necessary, this audit shall be completed within 90 calendar days from receipt of the complaint. 
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Apêndice 6 – Fazendas ASC 

Certificação e Acreditação ASC V2.2 

Todas as reclamações, apelos, preocupações e objeções, sejam formais ou informais, relacionadas às atividades BV ASC 

Farm, um detentor de certificado ou um solicitante de certificação são mantidos em arquivo e registrados no QESIS. 

1 Reclamações 

A reclamação é gerenciada por uma entidade do BV e, se necessário, pelo gestor do Hub ou pelo gestor da acreditação 

de Alimentos. 

O BVC encoraja que os reclamantes submetam cópias de suas reclamações ao ASC para: 

a) E-mail: disputes@asc-aqua.org 

b) Caixa Postal: 

P.O. Box 19108 

3501 DC Utrecht 

The Netherlands 

c) Endereço: 

HNK Utrecht Centraal, Arthur van Schendelstraat 650 

3511 MJ Utrecht – The Netherlands 

2 Apelos 

Uma decisão de apelação é gerenciada pelo gestor do Hub ou, se necessário, o gestor da acreditação de alimentos. 

Caso haja discordâncias durante a gestão de uma apelação, o ASC pode ser contatado a fim de esclarecer a decisão 

tomada pelo BVC. 

3 Submissão durante a Manutenção anual 

O form 4 atualizado é enviado com no mínimo 30 dias antes da manutenção anual do BVC pelo gestor da acreditação de 

alimentos ao ASC e o organismo de acreditação ASC indicado. 

4 Suspensão ou retirada da acreditação ASC do BVC 

Neste caso, todas as questões vinculadas são enviadas ao organismo de acreditação ASC indicado e o ASC como parte 

do processo de suspensão ou retirada usando FORM 4 até a data final da acreditação. 

5 Finalização do Processo 

O proprietário da reclamação deve enviar uma resposta final ao reclamante, usando o formulário Reclamação e apelação 

de notificação, e o reclamante é convidado a encaminhá-lo ao órgão de acreditação designado pela ASC ou ASC em caso 

de recurso. 

O monitoramento de todas as reclamações e recursos da ASC é feito pelo gerente de credenciamento da I&F TQR. 
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6 Submissão durante a avaliação anual de vigilância 

As reclamações e apelações são registradas no formulário 4. Este formulário é enviado anualmente pelo menos 30 dias 

antes da data anual vigilância pela visita do organismo de acreditação designado pelo ASC, com cópias enviadas ao ASC. 

7 Suspensão ou retirada da acreditação BVC ASC 

Nesse caso, todos os problemas registrados são enviados ao organismo de acreditação designado pelo ASC e ao ASC 

como parte da suspensão ou processo de retirada usando o FORMULÁRIO 4 até a data final do credenciamento. 
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Apêndice 7 – MSC 

 
Requisitos gerais de certificação da MSC v2.4.1 

1 Reclamações e reconhecimento de apelação 

Dentro de 10 dias úteis após o recebimento de uma reclamação ou recurso, a BV fornecerá uma resposta inicial ao 

reclamante ou recorrente, incluindo um esboço do curso de ação proposto para acompanhar a reclamação ou recurso. 

O BV manterá o reclamante ou apelante informado do progresso na avaliação da reclamação ou apelação até que ela 

seja encerrada. 

O BV investigará as alegações e especificará todas as ações propostas em resposta ao reclamante ou apelante dentro de 

3 meses após o recebimento da reclamação ou recurso. 

2 Fim do processo 

O proprietário da reclamação deve enviar uma resposta final ao reclamante, usando o formulário Reclamação e apelação 

de notificação, e o reclamante é convidado a encaminhá-lo ao organismo de acreditação designado pelo MSC ou pelo 

MSC em caso de recurso. 

Nos casos em que o objeto da reclamação ou recurso também estiver sendo considerado através de um processo de 

objeções, esse prazo de três meses a linha do tempo pode ser adiada até a conclusão do processo de objeção. 

O monitoramento de todas as reclamações e recursos do MSC é feito pelo gerente de credenciamento da I&F TQR. 
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Apêndice 8 – RSPO SCCS 

 
RSPO-PRO-T05-002 V2 

1 Bureau Veritas Impartiality Committee for RSPO 

1.1 Bureau Veritas National Office may, whenever relevant, consult or refer the formal compliant to Bureau Veritas’ 

Impartiality Committee for RSPO, such as complaints related to conflict of interest, Bureau Veritas’ independence, etc. 

1.2 The Committee shall be informed of the complaint and of all the steps taken by Bureau Veritas top resolve the 

complaint as well as the response provided by the affected stakeholder. 

1.3 Bureau Veritas Impartiality Committee will review all the information provided and will make a proposal to the affected 

Bureau Veritas National Office on how to resolve the dispute. 

1.4 Bureau Veritas National Office shall report to the Committee on the outcome once the dispute has been resolved or of 

any action taken to resolve the dispute. 

2 Responding to a formal complaint or grievance 

2.1 Once the formal complaint has been investigated, the CER Director or CER Manager from the relevant Bureau Veritas 

national Office shall respond to the complaint or grievance indicating whenever relevant and appropriate the preventive 

and/or corrective measures that will be implemented to address the issue raised. 

2.2 For all the formal complaints, grievance or disputes received, the relevant Bureau Veritas Certification National Office 

shall handle the complaint within 60 days of receiving the formal complaint. 

2.3 Whenever a complaint cannot be resolved within 60 days, Bureau Veritas shall inform the RSPO Secretariat, including 

information as to why the complaint cannot be resolved within an appropriate time frame. 

3 Referring a formal complaint to RSPO 

3.1 A certified operation has the right to raise a formal complaint with RSPO or directly to the RSPO Executive Board, in 

line with RSPO Grievance Procedure, if it is not satisfied with Bureau Veritas Certification’s final response. 

4 Recording a formal complaint or grievance 

4.1 All formal complaints or grievances received shall be recorded together with all the steps taken to resolve the complaint 

and all communication with interested and/or directly affected parties. Records shall be kept in Bureau Veritas Qesis 

system. 

5 Appeals 

5.1 An appeal may only be made by a client of Bureau Veritas for RSPO certification against a RSPO certification decision 

made by Bureau Veritas Certification. 

5.2 An appeal raised by a client of Bureau Veritas for RSPO certification against a RSPO certification decision made by 

Bureau Veritas Certification may only be related to: 

- Refusal by Bureau Veritas Certification to proceed with an RSPO audit. 
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- Disagreement with a nonconformity raised by Bureau Veritas Certification during an RSPO audit. 

- Changes in scope of RSPO certification proposed by Bureau Veritas Certification. 

- A decision to reduce, suspend or terminate the RSPO certification of the certified operation. 

5.3 The grounds for an appeal are limited to: 

- An appeal based on the fact that Bureau Veritas Certification has not followed its own procedures for RSPO certification 

or RSPO certification requirements; or 

- An appeal based on the fact that Bureau Veritas Certification has incorrectly interpreted the RSPO certification 

requirements. 

5.4 Notifications of appeal shall be received by the Director or Manager of the relevant Bureau Veritas Certification National 

Office within 30 days of the relevant RSPO certification decision being received by the certified operation. 

5.5 The Director or Manager of the relevant Bureau Veritas Certification National Office shall review and respond to an 

appeal within 60 days of receiving the appeal. In its response, Bureau Veritas Certification shall clearly indicate whether 

the original decision is maintained or whether based on the elements presented in the appeal that the initial decision has 

been modified to take into account any new and relevant information provided. 

5.6 A certified operation has the right to raise an appeal with RSPO or directly to the RSPO Executive Board, in line with 

RSPO Grievance Procedure, if it is not satisfied with Bureau Veritas Certification’s final response. 

 


