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Posição do Coronavírus (30/03/2020)  
 
Como o surto de Coronavírus (COVID-19) continua a criar algumas restrições de auditoria que 
podem afetar o status de certificação de certos sites, o Comitê Técnico do GFSI concordou, 
junto com o Board dos CPOs (CPO é  Certification Proprietary Owner  = Entidades proprietárias 
das normas), que as organizações que desejam seguir em conformidade com a GFSI durante 
este período de crise, são aconselhadas a proceder da seguinte forma: 
 
• Siga o documento IAF ID3: 2011, “Gerenciamento de eventos extraordinários ou 
circunstâncias que afetam os AB (AB é Accredition Bodies = Organismos de Acreditação), OCs e 
organizações certificadas”. 
 
• CPOs e CBs (CB é Certification Body = Certificadoras) devem seguir os requisitos estipulados 
pela regulamentação nacional aplicável para gerenciar o surto de COVID-19; se esses diferirem 
do conteúdo desta posição, os requisitos regulamentares prevalecem. 
 
• Para a China, siga as orientações publicadas pela CNCA 
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/zxtz/2020/202002/ t20200204_57628.shtml 
 
• Os CBs devem analisar se existe a possibilidade de usar auditores de outras regiões que não 
têm restrições de viagem para auditar os sites. 
 
• Os CPOs têm as duas opções a seguir nas quais as auditorias são realizadas em sites 
certificados: 
⁃ Seguir o processo conforme detalhado abaixo para estender o certificado.  
⁃ Deixar o certificado expirar. 
 
• Para países e / ou regiões onde os sites não podem ser visitados devido a restrições de 
viagem e nenhum auditor pode acessá-lo, as seguintes considerações são recomendadas para 
determinar se uma extensão de seu certificado pode ser concedida: 
- CB deve demonstrar completamente que não há outra possibilidade senão estender o 
certificado. 
- Se uma extensão for concedida, todas as decisões e procedimentos que levaram à extensão 
do certificado devem ser totalmente documentados e baseados em avaliações de risco, 
conforme indicado no documento IAF ID3: 2011. 
- Reavaliação contínua pelo CB da capacidade do site certificado de aceitar uma auditoria no 
local deve ser mantida e uma auditoria deve ser realizada na primeira oportunidade. 



- A extensão do certificado pode durar um período de até 6 meses. Enquanto isso, o GFSI 
continuará monitorando a situação do COVID-19 para determinar se são necessárias ações 
adicionais. 
⁃ A GFSI tentará publicar atualizações mensais. 
⁃  Os CPOs devem ter um sistema para rastrear por quanto tempo a extensão do 
certificado foi concedida e para quais sites. 
 
• Depois que a restrição de viagem for suspensa, as auditorias devem ser reagendadas e os CBs 
devem estabelecer procedimentos para determinar, por meio de uma avaliação de risco, a 
ordem em que a reprogramação das auditorias deve ocorrer. 
 
• Os CPOs deverão enviar sua avaliação de risco para conceder uma extensão de certificado 
para revisão do GFSI. 
 
• O GFSI facilitará um fórum especificamente com o objetivo de explorar opções de auditoria 
não padrão (remota, virtual) que ele possa reconhecer se a crise do COVID-19 continuar por 
prazo não definido. 
 


