ORGÂNICOS

FLUXO DE CERTIFICAÇÃO

01

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE
CERTIFICAÇÃO.

IBD envia ao solicitante um Formulário de
Solicitação de Proposta Comercial, com o objetivo
de coletar todas as informações necessárias para
compreender a demanda do operador e lhe
oferecer um serviço comercial personalizado. Com
base nesses dados, a Proposta Comercial é
elaborada, sendo enviado os procedimentos e
documentos necessários.

02

ACEITE DA PROPOTA COMERCIAL

O operador assina a Proposta Comercial validando o
contrato, que é a parte da proposta, disponível em:
https://www.ibd.com.br/contracts/

03

MATRICULA DO CLIENTE NO IBD E
INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE
CERTIFICAÇÃO: O IBD ENVIA O
FORMULÁRIO DO PLANO DE MANEJO
ORGÂNICO (PMO) E AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS PARA A INSPEÇÃO.

04

O Plano de Manejo Orgânico é um formulário que
deve ser preenchido pelo operador e deve servir
como “plano ou manual de produção anual”. O
operador deve ter esse plano bem estruturado para
que a unidade seja certificada pelo IBD. Por favor,
notr que tem que ser totalmente preenchido de
acordo com o escopo de certificação solicitado e,
caso haja quaisquer dúvidas, entre em contato
conosco! O IBD avaliará os dados informados,
liberará e realizará a inspeção. *A inspeção somente
será liberada após a aprovação do PMO pelo IBD.
AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO E
DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

05

REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E GERAÇÃO
DE RELATÓRIOS.

A inspeção busca por evidências das informações
apresentadas pelo operador no PMO para atestar sua
conformidade com os requisitos das normas de
certificação orgânicas solicitadas. Após a liberação da
inspeção pelo IBD, suas informações (como local,
escopo de certificação, PMO preenchido e outros) são
enviadas ao inspetor para que ele possa planeja-la
antecipadamente e informar ao IBD e ao operador
quando ele pretende realiza-la. O inspetor DEVE enviar o
plano de inspeção, o modelo fornecido pelo IBD, ANTES
de realizar a inspeção. Depois de realizar a inspeção, o
auditor deve nos enviar o relatório para que ele possa
ser avaliado e o processo de certificação possa
prosseguir para os estágios finais.

A avaliação de relatório e a decisão de certificação
conferem credibilidade ao processo. A avaliação é
realizada por uma terceira pessoa que não esteve
envolvida no processo ate esse ponto.
NA AUSÊNCIA DE
NÃO CONFORMIDADE

v. 05/2022

O documento “Notificação de
certificação” é emitido e o
Certificado
de
conformidade
Orgânica é concedido.
A partir deste momento, o uso
do selo de produto orgânico é
permitido.

NA PRESENÇA DE
NÃO CONFORMIDADE
O operador tem um prazo para apresentar correções
e/ou ações corretivas conforme informado durante
a inspeção e conforme solicitado pelo IBD. Essas
correções serão avaliadas internamente. Depois
disso, e se as correções forem aprovadas pelo IBD, o
documento “Notificação de Resolução de Não
Conformidade” é emitido e o Certificado de
Conformidade Orgânica segunda as normas
Brasileiras é concedido.
A partir desse momento, o uso do selo de
produto orgânico é permitido.

www.ibd.com.br

