PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE

26/05/2014

PQ 012 - APELACOES E RECLAMACOES
Objetivo:
Estabelecer critérios e sistemática para o registro, análise e tratamento de apelações e
reclamações.

1. Responsabilidades
1.1 Comitê de Imparcialidade
Avaliar periodicamente o processo de certificação da WQS.
1.2 Comitê de Apelação
Avaliar as apelações quando convocado.
1.3 Departamento da Qualidade
Registrar, analisar e controlar as apelações e reclamações.
1.4 Equipe auditora / inspetora
Quando designada, realizará a investigação de reclamações.
2. Descrição / Fluxograma
2.1 Fluxograma
2

OU 3

RECLAMAÇÃO

REGISTRAR EM FORMULÁRIO
PRÓPRIO

1

3

APELAÇÃO

1

2

3

OU

RESPONSABILIDADE

ANALISAR A PROCEDÊNCIA

1

DEPTO. QUALIDADE

2

PARTES INTERESSADAS

3

DETENTOR DO CERTIFICADO

4

COMITÊ DE APELAÇÃO

5

EQUIPE DE AUDITORIA /
INSPEÇÃO

1
NÃO

NECESSITA INVESTIGAÇÃO
APROFUNDADA?

SIM
DESIGINAR RESPONSÁVEL

1

5

INVESTIGAR / VALIDAR
(AUDITORIA / INSPEÇÃO

EMITIIR E APROVAR
CONCLUSÃO

A

1

2
A

1
NÃO

NÃO

RECLAMAÇÃO
CONTRA CLIENTE?

PROCEDE ?

B

SIM
1

SIM

NECESSITA
AÇÃO IMEDIATA?

NÃO

PROCEDE ?

1

5

E

NÃO

SIM

1
1

SIM
COMUNICAR
AO
DENUNCIANTE
RECLAMANTE

VERIFICAR NA
PRÓXIMA
AUDIT. / INSP.

DEFINIR E
IMPLEMENTAR
AS AÇÕES

1

1
NECESSITA AUDITORIA
INSPEÇÃO IMEDIATA ?

NÃO

1

INFORMAR AO
RECLAMANTE/ /
DENUNCIANTE
RELCAMENTE
RECLAMENTE

GERAR
RAC

SIM

5

REALIZAR
AUDIT.. / INSP.

B

1
5
MANTER A
CERTIFICAÇÃO

NÃO

INFORMAR
AO
SOLICITANTE

1

HOUVE NC ?

SIM
2

3

OU

1
COMUNICAR AO
RECLAMANTE
SOLICITANTE

SIM
CONCORDOU ?

SANÇÕES

1

E

5

FIM

NÃO

AVERIGUAR NA (S)
PRÓXIMA (S) AUD / INSP

2.2 Conceitos
2.2.1 Apelação: Solicitação, por parte de um requerente para que seja
reconsiderada alguma decisão da WQS relativa à sua situação de certificação ou
resultado de auditoria / inspeção que contrarie seu interesse.
2.2.2 Reclamação: A ação e o efeito de reclamar, reivindicar, protestar, opor-se a
algo oralmente ou por escrito.
2.3 Apelações
2.3.1 O solicitante tem o direito de apelar contra resultados de auditoria / inspeção,
não conformidades detectadas, emissão de certificados e sanções aplicadas com
os quais não concorde. A submissão, investigação e decisão sobre apelações não
devem resultar em nenhuma ação discriminatória contra o apelante.
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2.3.2 As apelações são registradas no formulário de Registro de Reclamações e
Apelações e confirmadas junto ao apelante por escrito (e-mail, fax ou correio).
2.3.3 O Departamento da Qualidade analisa a apelação e se necessário designa
responsável para investigação mais aprofundada. As pessoas envolvidas no
tratamento e investigação da apelação são diferentes daquelas que realizaram
auditorias / inspeções e tomaram decisão da certificação.
2.3.4 Com base nas investigações, é feita a validação da apelação e emitido
parecer que pode manter ou alterar o fato sobre o qual o solicitante está apelando.
O responsável pela investigação deve ter capacitação técnica suficiente. O
resultado é analisado por pessoa independente antes de ser informado ao
apelante.
2.3.5 Quando o solicitante não concordar com o resultado, pode entrar enviar uma
solicitação para análise do Comitê de Apelação.
Nota 1: O fato de existir uma apelação, não altera os prazos previstos nas
sanções aplicáveis a certificação.
Nota 2: Quando houver resultado de apelação anterior similar, deve ser levado em
consideração para avaliar a necessidade de investigação e andamento do
processo.
2.4 Reclamações contra a WQS
2.4.1 Todas as reclamações contra a WQS devem ser registradas no formulário de
Registro de Reclamações e Apelações.
2.4.2 O Departamento da Qualidade analisa a procedência da reclamação e, se
necessário, designa responsável para investigação mais aprofundada.
2.4.3 Com base nas investigações emite parecer e identifica a necessidade de
tomada de ações imediatas.
2.4.4 As reclamações consideradas procedentes podem gerar uma RAC.
2.4.5 O resultado é informado ao reclamante sempre que a WQS possuir
informações necessárias para retorno (nome, endereço, endereço eletrônico ou
telefone).
2.4.6 Quando o reclamante não concordar com a conclusão, são realizadas
investigações em auditorias / inspeções futuras.
2.4.7 A identificação do reclamante é mantida em sigilo.
2.4.8 São analisadas fichas de avaliação preenchidas pelo detentor do certificado
de conformidade para identificar possíveis reclamações.
2.5 Reclamações contra detentor de certificado de conformidade ou de
inspeção
2.5.1 Todas as reclamações recebidas de clientes certificados pela WQS são
registradas no formulário de Registro de Reclamações e Apelações. As
reclamações são comunicadas ao cliente certificado em questão assim que
possível.
2.5.2 O Departamento da Qualidade analisa a reclamação e verifica se é
procedente. Caso necessário designa responsável para investigar o fato. A pessoa
designada para gerir a reclamação não pode estar envolvida com o objeto da
mesma.
Nota: Se a reclamação for relativa a um cliente que possua o Sistema de Gestão
certificado, a análise da reclamação também contempla a eficácia do sistema de
gestão certificado.
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2.5.3 Quando a análise da reclamação contra detentores de certificado sugerir
que o fato pode ser procedente e venha a caracterizar uma não conformidade que
possa comprometer a certificação, o Departamento da Qualidade deve realizar
uma auditoria / inspeção no detentor do certificado de conformidade para verificar
o atendimento aos requisitos.
2.5.4 O Departamento da Qualidade designa um auditor / inspetor devidamente
capacitado para verificar a reclamação. Não devem ser repassados ao auditor /
inspetor a identificação do reclamante, nem detalhes a respeito da reclamação.
2.5.5 Com base nos resultados da investigação emite-se uma conclusão.
2.5.6 Caso a conclusão caracterize uma não conformidade aplica-se as sanções
ou outras ações corretivas pertinentes.
2.5.7 O prazo máximo para análise inicial de uma reclamação é de 05 dias úteis.
2.5.8 Todas as evidências que comprovem a investigação da reclamação são
anexadas ao formulário Registro de Reclamações e Apelações.
2.5.9 Neste caso a identificação do reclamante é uma informação confidencial,
não devendo ser divulgada ao detentor do certificado de conformidade / grupo alvo
da reclamação ou a clientes.
2.5.10 A conclusão da reclamação é informada ao reclamante ou solicitante.
2.5.11 Quando as reclamações contra detentores de certificados de conformidade
não necessitarem de investigação no local, serão arquivadas em conjunto com a
documentação do cliente, e deverão ser analisadas durante as auditorias /
inspeções periódicas.
2.5.12 Sempre que o resultado de uma reclamação indicar uma falha no processo
de certificação / inspeção da WQS é avaliada a necessidade de tomada de
correções e ações corretivas conforme procedimento específico.
2.5.13 A WQS juntamente determina junto com o cliente e o reclamante, se deve
tornar publico o assunto da reclamação e a sua solução e, se assim for, em que
extensão.
3. Anexos
FORM 028 - Registro de Reclamações e Apelações.
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