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Acessar as Diretrizes de produtos
veganos e documentos 
disponíveis no site do IBD Certificações.

Solicitar Proposta Comercial

01

02

Concessão da 
Certificação

Comercialização 
dos produtos

Verificar se os requisitos adequam-se 
às necessidades da empresa e se é 
possível atender aos procedimentos 
para certificação.
www.ibd.com.br

Aceite da proposta e contrato.
Matrícula do projeto no IBD 03
Início do preparo da inspeção: Envio do 
Relatório Integrado de produtos veganos
e informações necessárias para inspeção.  -

Inspeção 05
A inspeção busca evidências das 
informações apresentadas no Relatório
de produtos veganos para  atestar a
conformidade com os requisitos
das diretrizes, solicitando comple
mentações quando necessário.

Na presença de
Não Conformidade

Apresentação de ações corretivas pelo  
cliente. IBD avalia e emite o certificado 
após aprovação das ações corretivas.

O IBD envia ao solicitante um Formulário 
de  proposta Comercial visando coletar 
todas as informações para entender a 
demanda e oferecer atendimento comer-
cial personalizado.
Com base nesses dados é elaborada a 
proposta comercial, com detalhamento de 
custos, procedimentos e documentos 
necessários.

Preenchimento do Relatório de  
Produtos Veganos04

Documentações necessárias: informações 
gerais e legais da unidade produtiva, tabelas 
de formulação com nome INCI e fornecedor 
de cada ingrediente; dados técnicos sobre os 
ingredientes (origem e forma de obtenção, 
geralmente, mas não restrito à: especificação 
técnica, processos de obtenção e produção, 
declaração sobre testes em animais); regis-
tros de compra de ingredientes,produção, 
comercialização e estoque; arte gráfica dos 
rótulos de produtos certificados. 

Emissão ou renova-
ção do Certificado de 
Conformidade, válido 
por 1 ano a partir da 
data de sua emissão.

Durante o período de validade do Certificado de 
Conformidade, o cliente pode comercializar seus 
produtos e fazer alegações sobre sua certificação 
usando as Marcas de Conformidade (selos), sempre 
respeitando os requisitos aplicáveis.

Análise do relatório e 
Decisão deCertificação 06


