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PQ 012 - APELACOES E RECLAMACOES
Objetivo:

Normas: ISO 17065:2013 -ABNT NBR ISO 17065:2013 - AVAL. DA CONFORM. - REQUISITOS
PARA OCP ;
Distribuição:
, DEPTO DE CERTIFICACAO
Referências:
MANUAL DA QUALIDADE;

1. RESPONSABILIDADES
1.1. Comitê de Imparcialidade
Avaliar o processo de certificação da WQS periodicamente.
1.2. Departamento da Qualidade
Registar, analisar e controlar as reclamações e apelações.
1.3. Equipe auditora/inspetora
Investigar as reclamações, quando designado.
1.4. Demais Departamentos
Quando designados, devem tratar reclamações e apelações de sua responsabilidade.

2. Definições
2.1.1. Reclamação: ação e efeito de reclamar, protestar, se opor a algo, verbalmente ou por
escrito;
2.1.2. Apelação: solicitação, por parte de um requerente, de reconsideração da decisão tomada
pela WQS relacionada à situação da certificação ou resultado de inspeção/auditoria
contrária aos interesses do requerente.

3. DESCRIÇÃO / FLUXOGRAMA
3.1. Fluxograma
3.1.1. Reclamação
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RECLAMAÇÃO

Registro no Form
específico

Reclamação
contra cliente?

NÃO

Realizar
investigação

É procedente?

SIM

Designar
responsável pela
tomada de ações

SIM

Notificar o cliente

É necessário gerar
uma RAC?

Realizar
investigação

SIM

Gerar a RAC
É procedente

NÃO
NÃO

SIM
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ações necessárias
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Designar
responsável pela
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É um erro/falha de
processo da WQS

SIM
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SIM

NÃO
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implementar
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Implementar as
ações apropriadas

Tomar as medidas
necessárias com o
cliente/aplicar
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Notificar o
reclamante
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FIM
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3.1.2. Apelação

Apelação

Registrar no form
específico

Realizar
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NÃO
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Acreditação, Comitê de
Imparcialidade, etc)

Identificar e tomar
as ações necessárias

Avaliar a eficácia
das ações
estabelecidas

Emitir a conclusão
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Outras ações

NÃO
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SIM
Encerrar a apelação
no form específico
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3.2. Reclamações
3.2.1.

Assim que recebida a reclamação, a WQS acusa o recebimento desta via e-mail ao

requerente em, no máximo, 05 dias corridos.
3.2.1.1 Caso os clientes auditados identifiquem a necessidade de reclamar de uma não
conformidade recebida durante sua auditoria, a WQS recomenda que isto seja feito em, no
máximo, 05 dias após a data final da auditoria.
3.2.2. A WQS divide suas reclamações em 02 classes:


Reclamações contra a WQS



Reclamações contra o detentor do certificado (cliente)

3.2.3. As reclamações são registradas em formulário interno específico e recebem uma
identificação de 4 dígitos que inclui a sequência de recebimento e seu ano. Por ex. 0116
= primeira reclamação do ano de 2016. Seu arquivamento é eletrônico.
3.2.4. Todas as reclamações recebidas passam por uma investigação aprofundada para coleta
e verificação de todas as informações necessárias (tanto quanto possível) para avaliação
da procedência das mesmas. O Departamento da Qualidade é responsável por realizar
esta análise.
3.2.5. Todas as evidências para comprovar a investigação da reclamação são anexadas na
pasta de cada reclamação.
3.2.6. A decisão para solucionar a reclamação é aprovada por pessoa não envolvida nas
atividades de certificação/inspeção relativas à reclamação.
3.2.7. Para assegurar que não haja conflito de interesse, o pessoal que tenha prestado
consultoria para um cliente, ou sido contratado por um cliente, não será utilizado pela
WQS para revisar ou aprovar a resolução de uma reclamação para aquele cliente dentro
do prazo de 2 anos após o fim da consultoria ou emprego.
3.3. Reclamações contra a WQS
3.3.1. Uma vez que a reclamação seja considerada procedente, um responsável é designado
para o estabelecimento/tomada de ações.
3.3.2. As reclamações consideradas procedentes podem gerar um Relatório de Ação Corretiva
(RAC). Caso não seja necessário gerar um RAC, as ações necessárias também deverão
ser estabelecidas e implementadas.
3.3.3. Após estabelecimento das ações necessárias, a eficácia das mesmas é avaliada e o
resultado é emitido e encaminhado ao requerente.
3.3.4. O resultado da reclamação é informado ao reclamante formalmente, sempre que
possível.
3.3.5. O reclamante deve manifestar se concorda ou não com o resultado. Uma vez que o
reclamante concorde, a reclamação é finalizada no formulário. Caso o reclamante não
concorde, a WQS confirmará com ele a necessidade de dar início a uma apelação.
Nota: Caso não haja resposta em 3 dias uteis, a WQS vai considerar a resposta como aceita e
concluirá a reclamação
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3.4. Reclamações contra o detentor do certificado
3.4.1. As reclamações contra detentores do certificado recebidas pela WQS são comunicadas
ao cliente certificado assim que recebidas.
3.4.2. Se a reclamação for relacionada a um cliente que possui o Sistema de Gestão
certificado, a avaliação da reclamação também cobrirá a eficácia deste.
3.4.3. Confirmada a procedência, deve-se verificar se houve uma falha no processo da WQS.
3.4.4. Sendo falha no processo da WQS, será designado um responsável para analisar a
necessidade de implementação de ações de acordo com o procedimento específico.
3.4.5. As ações deverão ser implementadas e sua eficácia avaliada antes da emissão da
conclusão da reclamação.
3.4.6. Se a reclamação não for proveniente de uma falha no processo da WQS, a WQS
avaliará quais ações devem ser tomadas, incluindo a aplicação de sanções e/ou
levantamento de uma não conformidade para o cliente.
3.4.7. Após a aplicação das medidas/sanções, será emitida a conclusão e o requerente será
informado.
3.4.8. Se a reclamação não for uma não conformidade para o cliente, deve-se avaliar se ela
pode se tornar uma não conformidade posteriormente e comprometer a certificação,
neste caso o cliente será notificado e o evento será informado a equipe auditora para
que seja verificado na próxima auditoria/inspeção. Após a notificação do cliente, a
conclusão é emitida e o requerente notificado.
3.4.9. Caso não tenha o potencial de se tornar uma não conformidade, o cliente é notificado e a
conclusão é emitida e enviada para o reclamante.
3.4.10. A WQS determina, de acordo com os requisitos das normas de certificação e legislação
se o conteúdo da reclamação, assim como sua solução, deve se tornar pública e neste
caso, qual sua extensão.
3.4.11. O resultado da reclamação é informado ao reclamante formalmente, sempre que
possível.
3.4.12. O reclamante deve manifestar se concorda ou não com o resultado. Uma vez que o
reclamante concorde, a reclamação é finalizada no formulário. Caso o reclamante não
concorde, a WQS confirmará com ele a necessidade de dar início a uma apelação.
Nota: Caso não haja resposta em 3 dias uteis, a WQS vai considerar a resposta como aceita e
concluirá a reclamação

3.5. Apelações
3.5.1.

Assim que recebida a apelação, a WQS acusa o recebimento desta via e-mail ao

requerente em, no máximo, 05 dias corridos.
3.5.2. O requerente tem o direito de apelar contra o resultado de uma decisão tomada pela
WQS. A submissão, investigação e decisão sobre as apelações não levarão a nenhuma
ação discriminatória contra o requerente.
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3.5.3. As apelações recebem uma identificação de 6 dígitos que inclui 2 letras (AP) e 4
números (a sequência de recebimento e seu ano). Por ex. AP0116 = primeira apelação
do ano de 2016.
3.5.4. As apelações consideradas procedentes podem gerar um Relatório de Ação Corretiva
(RAC). Caso não seja necessário gerar um RAC, as ações necessárias também deverão
ser estabelecidas e implementadas.
3.5.5. Todas as apelações recebidas passam por uma investigação aprofundada para coleta e
verificação de todas as informações necessárias (tanto quanto possível) para
encaminhar a apelação a uma decisão. O Departamento da Qualidade é responsável por
realizar esta análise.
3.5.6. A decisão para solucionar a apelação é aprovada por pessoa não envolvida nas
atividades de certificação/inspeção e na reclamação relativas a esta. A identidade do
apelante é mantida confidencial.
3.5.7. O resultado da apelação é informado ao apelante formalmente.
3.5.8. Para assegurar que não haja conflito de interesse, o pessoal que tenha prestado
consultoria para um cliente, ou sido contratado por um cliente, não será utilizado pela
WQS para revisar ou aprovar a resolução de uma apelação para aquele cliente dentro do
prazo de 2 anos apos o fim da consultoria ou emprego.
3.5.6 Em caso de apelação, isto não altera os prazos descritos nas sanções aplicadas à
certificação.

4. Anexos
FORM 024 – Relatório de Ação Corretiva / Preventiva.
FORM 028 – Registro de Reclamações e Apelações.
FORM 154 – Controle de Reclamações e Apelações
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