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Marine Stewardship Council – Programa da Cadeia de Custódia  

Lista de verificação para pré-auditoria em organizações com um 
único ou múltiplos sítios/locais (Versão 5.0)  

Sobre este checklist 
 
A lista de verificação para pré-auditoria permite a determinação de quais requisitos do Padrão MSC da Cadeia de Custódia (CoC): Versão Padrão são atendidos por 

sua organização atualmente e onde será preciso ajustar a operação antes da auditoria de certificação para garantir total conformidade. Esta lista de verificação 

também pode ser utilizada se você estiver lidando com produtos certificados pelo ASC. Verifique se sua organização atende aos critérios de elegibilidade para este 

Padrão que podem ser encontrados no prefácio do Padrão MSC da Cadeia de Custódia (CoC): Versão Padrão e em “Obtenha Certificação! Seu guia para os 

processos de certificação MSC e ASC da Cadeia de Custódia”.  

Aviso legal: Esta lista de verificação serve apenas como orientação. Seguir este documento não é uma maneira totalmente abrangente de se preparar para uma 

auditoria de acordo com o Padrão MSC. O MSC recomenda que todas as organizações leiam o Padrão MSC da Cadeia de Custódia: Versão Padrão 5.0 na íntegra e 

avaliem seus procedimentos específicos relativos. Esta lista de verificação e seu conteúdo são direitos autorais do Marine Stewardship Council - © Marine 

Stewardship Council 2019. Todos os direitos reservados. O idioma oficial desta lista de verificação é o inglês. A versão definitiva é mantida no site do MSC 

www.msc.org. Qualquer discrepância entre cópias, versões ou traduções deve ser resolvida por referência à versão em inglês e aos documentos, em inglês,  do 

esquema MSC. Em caso de dúvidas sobre algum assunto abordado, ou para feedback sobre como podemos melhorar esta ferramenta, entre em contato com o 

MSC em standards@msc.org  

Tabela 1:  Lista de verificação para pré-auditoria MSC 

Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

Princípio 1: Produtos certificados são comprados de fornecedores certificados 

1.1  Um processo para garantir 
que todos os produtos 

Verifique quais de seus fornecedores possuem a 
certificação da Cadeia de Custódia em MSC Find a 

   

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2021/04/ChainOfCustody_GetCertified_2019_PORT.pdf
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2021/04/ChainOfCustody_GetCertified_2019_PORT.pdf
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2021/04/ChainOfCustody_GetCertified_2019_PORT.pdf
http://www.msc.org/
mailto:standards@msc.org
http://www.msc.org/where-to-buy/find-a-supplier
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

certificados sejam adquiridos de 
fornecedores certificados 
(pescaria ou fazenda) 

Supplier ou ASC Find a Supplier. Ao fazer pedidos, os 
pescados com certificação MSC / ASC devem ser 
especificamente solicitados. 

1.2 Um processo para confirmar 
o status de certificação de 
produtos físicos no recebimento 

A organização deve possuir um sistema implementado 
para o gerenciamento de "entrada de mercadorias". 
Sua equipe consegue identificar quando pescados 
certificados são recebidos? Quais os procedimentos 
adotados pelos colaboradores para identificar e 
verificar o status de certificação dos pescados 
recebidos? 

   

1.3 Os produtos em estoque no 
momento da certificação inicial 
podem ser comprovados como 
provenientes de um fornecedor 
certificado (pescaria ou fazenda) 
e estão em conformidade com 
as seções relevantes do Padrão 
MSC da Cadeia de Custódia 

É preciso provar ao auditor que o produto certificado 
em estoque é proveniente de um fornecedor 
certificado. Como este produto foi comprado antes de 
sua organização pleitear a certificação, você pode ter 
que voltar ao seu fornecedor para obter uma prova. 

   

Princípio 2: Produtos certificados são identificáveis 

2.1 Os produtos certificados são 
identificados como tal em todas 
as fases de compra, 
recebimento, armazenamento, 
processamento, embalagem, 
etiquetagem, venda e entrega, 
exceto para faturas de venda 
aos consumidores finais 

Sua equipe deve tomar medidas para rotular e 
identificar claramente os pescados certificados uma vez 
que estejam em sua organização e até que sejam 
vendidos e / ou entregues. Percorra suas instalações e / 
ou analise os sistemas online. A rotulagem é suficiente 
para qualquer um diferenciar pescados certificados de 
não certificados em registros e em produtos físicos? 

   

http://www.msc.org/where-to-buy/find-a-supplier
https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

2.2 Os produtos vendidos como 
certificados são identificados 
como tal em suas faturas 
relacionadas, exceto para 
faturas de vendas a 
consumidores finais 

As faturas devem permitir a identificação específica dos 
pescados certificados que são vendidos por sua 
organização. Isso pode ser feito usando a sigla MSC ou 
ASC, o código da Cadeia de Custódia ou um código de 
produto exclusivo (que é comunicado ao seu cliente). 
Verifique se é fácil para você identificar o produto 
certificado nas faturas de seus fornecedores. 

   

2.3 Sua organização opera um 
sistema para garantir que 
embalagens, rótulos, menus e 
outros materiais que identificam 
o produto como certificado só 
possam ser usados para 
produtos certificados 

A organização deve possuir processos e / ou sistemas 
que impeçam a utilização de embalagens/rótulos 
errados. Estes também podem ser utilizados de forma 
eficaz para pescados certificados e não certificados? 

   

2.3.1 & 2.3.2 Os produtos 
vendidos como certificados 
devem ser rotulados com as 
espécies corretas, área de 
captura e origem, se esta 
informação for mostrada 

Se você identificar as espécies de pescado ou área / 
origem de captura no rótulo do produto, deverá seguir 
a legislação de rotulagem do país onde o produto será 
vendido. Quais etapas são executadas para verificar as 
informações do rótulo? 

   

2.3 Sua organização só pode 
promover produtos como 
certificados ou usar o rótulo 
MSC / ASC se tiver aprovação 
nos termos do acordo de licença 

Se sua organização deseja usar o rótulo MSC ou ASC, 
siga o MSC Ecolabel User Guide ou ASC Logo User 
Guide e obtenha a aprovação por escrito e um acordo 
de licença do MSCI (Marine Stewardship Council 
International). 

   

Princípio 3: Produtos certificados são separados 

3.1 Os produtos certificados não Você deve manter os produtos certificados fisicamente    

https://www.msc.org/documents/logo-use/msc-ecolabel-user-guide
https://www.asc-aqua.org/our-logo/logo-user-guide/
https://www.asc-aqua.org/our-logo/logo-user-guide/
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

devem ser substituídos por 
produtos não certificados 

separados. Não é especificado como isso deve ser feito, 
mas pode ser tão simples quanto usar caixas de cores 
diferentes ou espaços diferentes no frigorífico para 
pescados certificados. Você deve estar ciente do risco 
de sua equipe escolher o produto errado e ter 
procedimentos embutidos em seu fluxo de trabalho 
para evitar isso. 

3.2 Produtos certificados e não 
certificados não podem ser 
misturados se sua organização 
deseja fazer uma comunicação, 
exceto em 3.2.1 abaixo 

Se desejar usar o rótulo MSC ou ASC em um produto, a 
organização deve possuir sistemas implementados para 
evitar a mistura de produtos certificados e não 
certificados. 

   

3.2.1 Se pescados não 
certificados forem usados como 
ingredientes em produtos 
certificados, isso deve estar em 
conformidade com as regras do 
MSC/ASC para ingredientes de 
pescados não certificados 

O MSC permite o uso de ingredientes de pescados não 
certificados, desde que não excedam uma determinada 
proporção no produto. Certifique-se de que a equipe 
de desenvolvimento de produtos esteja familiarizada 
com o MSC rules e ASC rules, e mantenha registros 
desses cálculos para verificação pelo auditor. 

   

3.3 Os produtos certificados em 
relação a diferentes esquemas 
de certificação reconhecidos que 
utilizam o Padrão MSC CoC não 
devem ser misturados se a 
organização deseja vender o 
produto como certificado, a 
menos que 3.3.a ou 3.3.b se 
apliquem 

O MSC compartilha seu Padrão da Cadeia de Custódia 
com o ASC. Para fazer uma comunicação sobre o status 
de certificação de um produto, seus sistemas de 
separação de produtos também devem funcionar para 
outros esquemas. O salmão com certificação MSC e 
ASC deve ser claramente separado e não misturado. 

   

https://www.msc.org/for-business/use-the-blue-msc-label/guidelines
https://www.asc-aqua.org/our-logo/logo-user-guide/
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

3.3.a Sua organização tem 
permissão para fazer isso 

Os produtos podem exibir os rótulos MSC e ASC se 
aprovados pelo MSCI. Por exemplo, uma torta de peixe 
contendo arinca MSC e camarões ASC pode exibir os 
dois rótulos se a aprovação MSCI tiver sido concedida 
como parte do processo de aprovação do produto. Veja 
o MSC Ecolabel User Guide ou ASC Logo User Guide 
para mais informação.  

   

3.3.b O mesmo produto é 
certificado em relação a vários 
esquemas de certificação 
reconhecidos que usam a Cadeia 
de Custódia MSC 

Se os pescados forem provenientes de uma fonte 

certificada para dois ou mais esquemas que também 

usam a Cadeia de Custódia do MSC, os dois rótulos 

podem ser usados - com permissão do MSCI. Por 

exemplo, uma pescaria de algas marinhas que é 

certificada pelos padrões MSC e ASC. 

   

Princípio 4: Produtos certificados são rastreáveis e seus volumes registrados 

4.1 Sua organização possui um 
sistema de rastreabilidade que 
permite 4.1.ae 4.1.b abaixo 

Verifique se o sistema de rastreabilidade de sua 
organização pode atender a esses requisitos e, se não, 
identifique quais mudanças você precisa fazer. 

   

4.1.a Qualquer produto ou lote 
vendido como certificado pode 
ser rastreado a partir da fatura 
de venda ou ponto de 
atendimento ao fornecedor 
certificado 

Siga seus registros de fluxo de produto - alguém 
externo à sua organização pode identificar o fluxo do 
produto do ponto de venda de volta ao seu 
fornecedor? Este sistema pode ser usado para todos os 
seus produtos certificados? 

   

4.1.b Qualquer produto 
comprado como certificado e 
identificado como tal no 

Siga seus registros de fluxo de produto - alguém 
externo à sua organização pode identificar o fluxo do 
produto de seu fornecedor até o ponto de venda? Este 

   

https://www.msc.org/for-business/use-the-blue-msc-label/guidelines
https://www.asc-aqua.org/our-logo/logo-user-guide/
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

recebimento pode ser rastreado 
desde o ponto de compra até o 
ponto de venda ou serviço 

sistema pode ser usado para todos os produtos 
especificamente adquiridos como certificados? 

4.2 Os registros de 
rastreabilidade devem vincular o 
produto certificado em cada 
estágio entre a compra e venda 
/ entrega 

Os identificadores e códigos usados por sua 
organização devem mostrar o fluxo de produtos 
certificados em suas operações. Isso deve ficar claro 
para alguém externo à sua organização (ou seja, o 
auditor). 

   

4.3 Os registros do produto 
certificado devem ser precisos, 
completos e inalterados 

Mantenha os registros do produto no mesmo estado 
em que foram enviados pelo seu fornecedor. Isso 
também se aplica a registros criados por sua 
organização. 

   

4.3.1 Quando os registros são 
alterados, isso deve ser 
claramente documentado, 
incluindo a data e o nome ou as 
iniciais da pessoa que fez as 
alterações 

Se sua organização precisa fazer alterações em 
registros internos ou externos (por exemplo, para uma 
rejeição de produto), marque essas alterações com a 
data e o nome da pessoa. 

   

4.4 Devem ser mantidos 
registros que permitam o cálculo 
das quantidades de produtos 
certificados comprados e 
vendidos (ou recebidos e 
despachados) 

Esses registros devem permitir que o auditor conduza 
uma reconciliação de entrada e saída (que também é 
chamada de cálculo de balanço de massa). 

   

4.4.1 Se vender a consumidores 
finais, todos os registros de 
compras e recebimentos 

Se a sua organização vende para consumidores finais, 
bem como para outras empresas, e consegue distinguir 
entre essas vendas (por exemplo, uma peixaria que 
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

precisam ser mantidos. Isso não 
se aplica aos registros de vendas 
a consumidores finais 

vende principalmente para o setor de alimentação, mas 
também em uma pequena loja nos fins de semana) - 
você não precisa registrar as vendas aos consumidores 
finais. 

4.5 Se ocorrer processamento 
ou embalagem/ reembalagem, 
os registros devem permitir que 
as taxas de conversão sejam 
calculadas para saídas 
certificadas em relação às 
entradas certificadas para 
qualquer lote ou período 

Sua organização deve ser capaz de calcular as taxas de 
conversão durante o processamento, embalagem ou 
reembalagem. Isso também se aplica se essas 
atividades forem subcontratadas. 

   

4.5.1 Essas taxas de conversão 
devem ser justificáveis e precisas 

A taxa de conversão real não é importante para a 
Cadeia de Custódia, contanto que sua organização 
possa demonstrar como ela foi calculada. 

   

4.6 Venda apenas como 
produtos certificados aqueles 
que são cobertos pelo seu 
escopo de certificação  

Quem é responsável pela aquisição / compra deve estar 
ciente de quando uma extensão de escopo é 
necessária, os prazos para fazê-lo e a quem, em seu 
organismo de certificação, essas mudanças devem ser 
comunicadas. 

   

Princípio 5: O sistema de gestão da organização atende aos requisitos deste Padrão 

5.1. Gerenciamento e Treinamento 

5.1.1 Sua organização opera um 
sistema de gestão que atende a 
todos os requisitos deste Padrão 

Isso inclui os sistemas, políticas e procedimentos 
utilizados para garantir que sua organização atenda ao 
Padrão da Cadeia de Custódia. Para operações 
pequenas ou simples, a documentação escrita pode 
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

não ser necessária. 

5.1.2 O pessoal responsável é 
treinado e competente para 
garantir a conformidade com 
este Padrão 

São membros da equipe/ contratados / voluntários que 
tomam decisões ou executam procedimentos que 
podem afetar a integridade dos pescados certificados. 
Eles precisam ser capazes de explicar a um auditor qual 
é sua função em garantir a integridade do produto e o 
auditor entrevistará a equipe para verificar isso. Devem 
ser mantidas evidências para mostrar que o 
treinamento existe e /ou foi realizado. 

   

5.1.3 Manter registros que 
demonstrem conformidade com 
este Padrão por um mínimo de 3 
anos ou durante a vida útil do 
produto, se superior a 3 anos 

Esses registros geralmente incluem os de compra de 
produtos certificados, registros de rastreabilidade 
interna, procedimentos de equipe e documentação de 
treinamento. 

   

5.1.4 Nomear uma pessoa de 
contato para assuntos da cadeia 
de Custódia que seja 
responsável por todas as 
comunicações com o seu 
organismo de certificação e 
possa responder a quaisquer 
solicitações de informações ou 
documentos relacionados à 
conformidade da CoC 

De preferência, apenas um membro da equipe se 
comunica com o auditor e/ou organismo de certificação 
em nome de sua organização (pode ser a mesma 
pessoa responsável pela certificação da Cadeia de 
Custódia). 

   

5.2 Reportando mudanças 

5.2.1 Informe seu organismo de 
certificação, por escrito ou por 

Certifique-se de que quem é responsável por se 
comunicar com seu organismo de certificação está 
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

e-mail, dentro de 10 dias, das 
mudanças descritas em 5.2.1.a, 
5.2.1.b, e 5.2.1.c abaixo 

ciente desses prazos. 

5.2.1.a Nova pessoa de contato 
para assuntos CoC 

Em até 10 dias após a designação de uma nova pessoa 
para ser responsável por gerenciar seu certificado de 
Cadeia de Custódia e/ ou comunicar-se com seu 
organismo de certificação. 

   

5.2.1.b Novo fornecedor para 
produtos certificados 

No prazo de 10 dias após o recebimento do produto 
certificado de um novo fornecedor (conforme definido 
em sua lista de fornecedores na última auditoria). 

   

5.2.1.c Novas espécies 
certificadas recebidas (extensão 
de escopo) 

Dentro de 10 dias após o recebimento do produto feito 
a partir de uma nova espécie certificada (conforme 
definido em sua lista de escopo de certificado na última 
auditoria). 

   

5.2.2 Obtenha a aprovação por 
escrito do seu organismo de 
certificação antes de fazer 
qualquer uma das seguintes 
alterações em 5.2.2.a, 5.2.2.b e 
5.2.2.c abaixo 

Certifique-se de que quem é responsável pela 
comunicação com seu organismo de certificação está 
ciente desses requisitos e cronogramas. 

   

5.2.2.a Realizar uma nova 
atividade relacionada a produtos 
certificados (extensão de 
escopo) 

Obtenha a aprovação do seu organismo de certificação 
antes de iniciar uma atividade anteriormente não 
declarada com pescados certificados (ou seja, uma 
atividade não listada no escopo do seu certificado em 
sua última auditoria). Por exemplo, se sua organização 
tem comercializado produtos, mas agora vai abrir um 
armazém de distribuição, isso conta como uma nova 
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

atividade (consulte as definições de escopo e 
comercialização na Tabela 2). 

5.2.2.b Venda ou manipulação 
de produtos certificados em 
relação a diferentes esquemas 
de certificação reconhecidos que 
compartilham a Cadeia de 
Custódia MSC (extensão de 
escopo) 

Obtenha a aprovação do seu organismo de certificação 
para produtos certificados ASC ou outros esquemas 
que usam a Cadeia de Custódia MSC. 

   

5.2.2.c Usando um novo 
subcontratado que irá processar, 
embalar ou reembalar produtos 
certificados 

Obtenha a aprovação do seu organismo de certificação 
antes de usar um novo subcontratado para 
processamento ou embalagem de pescados 
certificados. 

   

5.2.2.d Manipulação de 
pescados que estão sob 
avaliação da pescaria - MSC ou 
fazenda - ASC se sua organização 
faz parte da pescaria / fazenda 

Obtenha a aprovação do seu organismo de certificação 
antes de usar pescados que ainda não são certificados 
(apenas se sua organização fizer parte da avaliação da 
pesca ou da fazenda) 

   

5.2.2.e Adicionar ou alterar o 
endereço de um local ou nome 
da empresa 

Obtenha a aprovação do seu organismo de certificação 
antes de adicionar um novo local ou alterar o nome de 
um local ou empresa 

   

5.3 Subcontratados, transporte e contratos para processamento  

5.3.1 Todos os subcontratados 
que manipulam produtos 
certificados cumprem os 
requisitos relevantes deste 

Um subcontratado pela definição do MSC é uma 
organização que legalmente não possui, compra ou 
vende produtos certificados. O auditor verificará se sua 
organização tem controle sobre os subcontratados para 
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

Padrão garantir que cumpram o Padrão MSC CoC. 

5.3.2 Manter um registro 
atualizado dos nomes e 
endereços de todos os 
subcontratados que manipulam 
produtos certificados, exceto 
para transporte 

Mantenha uma lista de todos os subcontratados para 
apresentação ao auditor. 

   

5.3.3 Informe quaisquer 
processadores contratados não 
certificados que eles serão 
auditados antes que sua 
organização possa usá-los para 
produtos certificados e uma vez 
por ano a partir de então 

O auditor conduzirá pelo menos um teste de 
rastreabilidade e reconciliação de entrada e saída com 
seu processador contratado. Se houver produto 
certificado no local, o auditor também fará uma 
verificação cruzada dos registros de recebimento e 
despacho, detalhes do produto e volumes entre sua 
organização e o processador. 

   

5.3.4 Ser capaz de solicitar 
registros de produtos 
certificados e dar aos auditores 
acesso aos produtos 
manipulados por 
subcontratados 

O auditor pode desejar ver os registros de 
rastreabilidade de seu produto certificado ou verificar 
os produtos certificados manipulados por seus 
subcontratados. 

   

5.3.5 Ter um contrato assinado 
com todos os subcontratados 
que transformam, processam ou 
reembalam produtos 
certificados - cobrindo os pontos 
em 5.3.5.ae 5.3.5.b abaixo 

Os requisitos a seguir podem ser incluídos em um 
contrato novo ou existente, mas devem abranger todos 
os pontos. Isso se aplica mesmo que seus 
subcontratados tenham sua própria certificação da 
Cadeia de Custódia. 

   

5.3.5.a O subcontratado tem Sua organização precisa ter certeza de que os    
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

sistemas em vigor para garantir 
a rastreabilidade, separação e 
identificação do produto 
certificado em todas as fases de 
manipulação 

subcontratados estão identificando, separando e 
rastreando seu produto certificado ao longo de suas 
operações e são capazes de descrever como estão 
fazendo isso para o auditor. 

5.3.5.b O subcontratado permite 
que o MSC (ou agente 
designado) e o organismo de 
certificação acessem o local e 
verifiquem os registros dos 
produtos certificados 

O MSC ou auditor pode precisar fazer uma visita ao 
local (por exemplo, para a auditoria anual de um 
processador contratado ou para uma investigação). 

   

5.3.6 Sua organização não envia 
ou recebe intencionalmente 
produtos transportados ou 
recebidos de embarcações nas 
listas negras RFMO 

Se você recebe pescado diretamente de navios de 
pesca, ou usa navios no transporte, você pode verificar 
RFMO websites para listas atualizadas de embarcações 
IUU (ilegais, não declaradas e não regulamentadas). 

   

5.3.7 Manter registros de todos 
os produtos certificados 
processados por contrato, 
incluindo: 

• Produto recebido 
(volumes e detalhes do 
produto) 

• Produto despachado 
(volumes e detalhes do 
produto) 

• Datas de recebimento e 

Esses registros permitem que a reconciliação de 
entrada e saída e o teste de rastreabilidade sejam 
conduzidos em sua organização e no subcontratado. 
Isso se aplica se você subcontratar processadores ou se 
fizer contratos de processamento com terceiros. 

   

http://iuu-vessels.org/iuu
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

despacho 

5.3.8 Se sua organização é 
contratada para processamento, 
você deve registrar o nome e o 
código da Cadeia de Custódia 
para todos os clientes desde a 
auditoria anterior 

Isso acontece quando sua organização é subcontratada 
por outra organização com Cadeia de Custódia e sua 
organização não possui ou compra/ vende o produto 
certificado. 

   

5.4 Produto não conforme 

5.4.1 Ter um processo para 
gerenciar o produto não 
conforme que inclui 5.4.1.a a 
5.4.1.e abaixo.  

Isso pode acontecer quando:  

• Sua organização não pode confirmar se o produto 
com o rótulo MSC é de uma fonte certificada, por 
exemplo, se o pedido de compra indica MSC, mas a 
fatura recebida não; 

• Seu fornecedor informa que acidentalmente 
vendeu um produto não conforme; 

• Um membro da equipe percebe no final da 
execução que a linha de produção embalou 
pescados não certificados em caixas com o 
logotipo ASC 

Se você tiver um sistema de recall em vigor, poderá 
usá-lo como um modelo para lidar com produtos não 
conformes para a Cadeia de Custódia. 

   

5.4.1.a Pare imediatamente de 
vender produtos não conformes 
como certificados 

Mantenha o produto em questão. Isso pode se referir a 
um lote, palete, caixa, remessa, etc., dependendo das 
circunstâncias específicas. 

   

5.4.1.b Informe seu organismo As informações relevantes a serem fornecidas ao    
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

de certificação, dentro de 2 dias 
da detecção do produto não 
conforme e forneça informações 
para verificação do status de 
certificação do produto 

organismo de certificação provavelmente incluirão 
notas de entrega, faturas, instruções de especificação 
do produto e relatórios de execução do produto. 

5.4.1.c Identifique por que o 
produto não está em 
conformidade e implemente 
medidas para prevenir a 
recorrência, quando necessário 

As ações preventivas devem refletir a fonte do 
problema e podem envolver, por exemplo, treinar 
novamente a equipe ou reescrever os “procedimentos 
de entrada". 

   

5.4.1.d Quando não for possível 
provar que o produto não 
conforme é proveniente de uma 
fonte certificada, re-etiquete/ 
reembale este produto para que 
não possa ser vendido como 
certificado 

Altere o status de qualquer produto remanescente 
daquele lote/palete/caixa/remessa para não 
certificado. 

   

5.4.1.e Informe todos os clientes 
afetados, no prazo de 4 dias 
úteis, após a detecção do 
produto não conforme, se já 
tiver sido vendido ou enviado 
como certificado 

Entre em contato com clientes para os quais você 
vendeu o produto (identificado como certificado), mas 
foi enviado um produto não certificado. 

   

5.5 Pedidos de rastreabilidade e garantia da cadeia de suprimentos 

5.5.1 Cooperar com o MSC e as 
solicitações do organismo de 
certificação para documentos de 

O MSC ou seu organismo de certificação pode solicitar 
esses registros no caso de uma investigação da cadeia 
de suprimentos. 
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

rastreabilidade ou registros de 
vendas/ compras de produtos 
certificados 

5.5.1.1 Forneça a documentação 
em até 5 dias corridos a partir da 
solicitação 

Os detalhes financeiros podem ser removidos mas os 
registros devem ser inalterados. Se, em circunstâncias 
excepcionais, você não puder cumprir este prazo, pode 
solicitar uma prorrogação justificada. 

   

5.5.2 Permitir que o MSC ou o 
organismo de certificação colete 
amostras de pescados 
certificados para fins de teste de 
DNA 

As amostras do produto podem ser coletadas por um 
auditor como parte do teste anual de DNA do MSC ou 
para uma investigação. 

   

5.5.3 Se o teste identificar o 
produto como não conforme, 
sua organização deve: 

• Investigar a fonte 
potencial; 

• Apresentar as conclusões 
desta investigação ao seu 
organismo de certificação; 

• Cooperar com mais 
amostragens e com a  
investigação 

Se um resultado de teste identificar produtos não 
conformes (ver 4.5.1), você deve conduzir uma 
investigação interna. Isso é para ver se o problema 
surgiu dentro de sua operação ou veio de uma parte 
superior da cadeia de suprimentos (por exemplo, o 
produto foi vendido com a etiqueta incorreta por um 
fornecedor certificado). Se o problema foi originado em 
sua operação, sua organização precisará ter um plano 
de ações corretivas para solucioná-lo. 

   

5.6 Requisitos específicos para produto em avaliação 

5.6.1 As organizações só podem 
comprar pescados que estão sob 

Antes de comprar pescados em avaliação, verifique se 
sua organização é a pescaria/ fazenda ou um membro 
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

avaliação se forem, ou fizerem 
parte de pescaria (MSC) ou 
fazenda (ASC) que está sob 
avaliação 

nomeado do grupo de clientes de pesca/ mesma 
entidade legal da fazenda, que está em avaliação para 
certificação. 

5.6.2 Se estiver lidando com 
pescado sob avaliação, a 
organização deve: 

a. identificar e separar todos os 
produtos sob avaliação; 

b. manter registros de 
rastreabilidade de produtos sob 
avaliação até a data da 
despesca; 

c. garantir que os produtos sob 
avaliação não sejam vendidos 
como certificados até que a 
pescaria ou fazenda seja 
certificada 

Garantir que todos os produtos de uma pescaria MSC 
sob avaliação ou fazenda ASC sejam identificados e 
mantidos separados de todos os outros produtos. 

Mantenha registros que mostrem a rastreabilidade 
total do produto até a unidade de certificação da 
pescaria ou fazenda, incluindo a data de despesca. 

Não vender nenhum produto de uma pescaria MSC sob 
avaliação ou fazenda ASC até que o Relatório de 
Certificação Pública seja publicado no site do MSC ou 
ASC, anunciando que a pescaria ou fazenda está 
certificada.  

   

5.7 Requisitos específicos sobre trabalho forçado e infantil 

5.7.1 Assine a Declaração de 
Entendimento do Titular do 
Certificado da CoC sobre os 
Requisitos de Trabalho, 
concordando em realizar uma 
auditoria de trabalho 

Se sua organização está em um 'país de risco padrão' 
(pergunte ao seu organismo de certificação ou verifique 
a 'Ferramenta de Pontuação de Risco de Mão de Obra 
do País' em Certification Requirements), você deve 
assinar a Declaração de Entendimento na qual 
concorda em concluir uma auditoria reconhecida de 
terceiros sobre trabalho forçado e infantil. 

   

http://www.msc.org/docs/coc-certification-requirements-v3
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Requisito O que fazer? 

Minha organização já 
atende este 
requisito?  

       Sim     |       Não 

Que mudanças precisam ser feitas? 

5.7.2 Forneça evidências de que 
seus locais relevantes e 
subcontratados concluíram uma 
auditoria de trabalho no local 

Suas auditorias de trabalho devem estar em 
conformidade com os Requisitos de auditoria de 
trabalho de terceiros do MSC e ser concluídas até sua 
próxima auditoria da CoC. 

   

 

Tabela 2: Definições de atividades de escopo 

Atividade Definição 

Comércio de peixe (compra/ 
venda) 

Esta provavelmente se aplicará a todas as empresas, exceto para subcontratados que não compram produtos certificados 

Armazenamento Produto mantido em uma área de armazenamento 

Distribuição Empresas que recebem contêineres lacrados, paletes, etc. e os entregam a clientes ou outros membros de seu grupo 

Venda por Atacado Empresas que recebem contêineres lacrados, paletes, etc. e os vendem a clientes ou outros membros de seu grupo 

Embalagem ou reembalagem Quando a embalagem é alterada, mas o produto permanece o mesmo 

Processamento Inclui processamento primário ou secundário, processamento de valor agregado, preparação de peixe ou qualquer outra atividade em que o 
produto é alterado (exceto para 'varejo para o consumidor' e 'restaurante / take away para o consumidor') 

Contrato para processamento Qualquer detentor de certificado que realiza processamento em nome do proprietário do produto (não possui legalmente os pescados) 

Uso de processador contratado Qualquer detentor de certificado que usa um processador contratado não certificado para processar, reembalar ou transformar o produto 
certificado em seu nome 

Varejo para consumidor Onde o produto é adquirido, retirado e preparado pelo consumidor. Isso inclui balcões de peixes em varejistas, comerciantes de peixes e 
mercados que vendem diretamente aos consumidores 

Restaurante / take away para 
consumidor 

Qualquer situação de serviço de alimentação em que o produto seja preparado no local e vendido diretamente aos consumidores 
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