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OBJETIVO 

O objetivo deste procedimento é estabelecer regras gerais para a execução de Auditorias de 

Certificação LIFE por Organismos Certificadores. 

APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se a Organismos Certificadores acreditados pelo Instituto LIFE, assim como 

a Organizações em Processo de Auditoria e demais partes interessadas na Certificação LIFE. 

APROVAÇÃO 

Documento aprovado pelo Conselho Diretor do Instituto LIFE. 

Direitos reservados pela lei de direitos autorais no Brasil e no Exterior segundo os termos definidos 

nas legislações brasileiras e estrangeira pertinente ao assunto. Qualquer forma de reprodução 

deste documento ou parte de seu conteúdo necessita de permissão expressa escrita pelo Instituto 

LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Rua Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CEP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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1 PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO LIFE 

O Processo de Certificação LIFE refere-se às avaliações objetivas, sistemáticas e 

documentadas de uma Organização Auditada, através de evidências que comprovem que a 

mesma está em conformidade com os critérios definidos nos documentos que compõem a 

Metodologia LIFE:  

 Padrões LIFE de Gestão (LIFE-CS)  

 Índice de Impacto à Biodiversidade – IIB (LIFE-TG01) 

 Plano de Ação em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos – PABS (LIFE-TG02) 

 Documentos de Referência LIFE (RD’s) aplicáveis ao negócio no país 

 Procedimentos de Gestão (MP’s) relacionados à Certificação LIFE 

A auditoria de Certificação LIFE classifica-se como auditoria de terceira-parte, uma vez que 

se trata de uma auditoria externa e independente. 

2 CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE 

2.1 CONTATO INICIAL 

A Organização Auditada deve entrar em contato com um Organismo Certificador LIFE 

devidamente registrado para operar atividades do Sistema LIFE no país. 

2.2 CONTRATAÇÃO DO ORGANISMO CERTIFICADOR 

Assim que sejam acordados os termos do contrato, será oficializada a contratação de acordo 

com os procedimentos técnicos e administrativos internos das partes. 

2.3 CONSULTA PÚBLICA 

A partir do momento em que o Organismo Certificador é contratado pela Organização 

Auditada, o mesmo deverá dar início à Consulta Pública do processo de Certificação LIFE. 

Trata-se de uma consulta com o objetivo de possibilitar que as partes interessadas no 

processo de Certificação LIFE se manifestem para a Organização Auditada.  
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Este processo deve ser conduzido até o início da Auditoria Fase II (as auditorias Fase I e Fase 

II são explicadas nos itens 5.1.1 e 5.1.2). 

As contribuições das partes interessadas devem ser utilizadas para identificar informações 

relevantes relacionadas aos requisitos gerais da Certificação LIFE, garantindo a validação do 

processo, servindo como orientação complementar para a avaliação do(s) (auditores). 

Para a Consulta Pública, a Organização Auditada deve identificar e informar ao Organismo 

Certificador LIFE quais são as partes interessadas que possam ter, de alguma forma, 

interesse em relação ao processo de Certificação LIFE a ser realizado. A lista deve ser 

avaliada e complementada, quando for o caso, pelo Organismo Certificador LIFE. 

A lista de organizações ou indivíduos deve incluir no mínimo os seguintes atores: 

a) Fornecedores; 

b) Clientes; 

c) Órgãos Ambientais; 

d) Comunidades do entorno; 

e) Entidades ambientalistas; 

f) Instituições de ensino e pesquisa. 

A Consulta Pública deve ser realizada por meio eletrônico ou outra forma de comunicação, e 

estar disponível no website do Organismo Certificador LIFE. Deve ser disponibilizado um 

texto explicativo da intenção do processo de certificação contendo: breve histórico da 

Organização Auditada, localização da(s) Unidade(s) Empresarial(is) a ser auditada e principais 

compromissos com a Conservação da Biodiversidade. 

Todos os comentários recebidos das partes interessadas devem ser tratados com 

confidencialidade por parte do Organismo Certificador LIFE. O resultado da Consulta às 

partes interessadas será informado à Organização Auditada através do Relatório de 

Auditoria, no campo mais apropriado em função do tema abordado (Padrões, IIB ou PABS). 
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2.4 ACESSO AO SISTEMA LIFE KEY WEB 

Uma vez firmado o Contrato de Certificação LIFE, o Organismo Certificador deverá informar 

à Organização Auditada que solicite ao Instituto LIFE o acesso ao Sistema LIFE Key Web. Os 

termos de acesso e uso da ferramenta serão repassados diretamente do Instituto LIFE para a 

Organização Auditada. 

Os objetivos do Sistema LIFE Key Web incluem: 

 Facilitar a análise do sistema de gestão ambiental, segundo a Metodologia LIFE; 

 Inserir, manter e monitorar dados ambientais quantitativos; 

 Calcular e monitorar o Índice de Impacto à Biodiversidade; 

 Conhecer o desempenho mínimo em Biodiversidade para cada unidade, 

empreendimento ou grupo; 

 Avaliar o desempenho em Biodiversidade do Plano de Ação em Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos (PABS) da empresa ou propriedade rural; 

 Emitir Relatórios Detalhados de Gestão Ambiental e Relatórios Executivos de 

desempenho. 

2.4.1 Estrutura do Sistema LIFE Key Web 

O Sistema LIFE Key Web é uma ferramenta de gestão desenvolvida pelo Instituto LIFE, que 

contempla os três módulos da Metodologia: 

i) Padrões LIFE de Gestão: avaliação do comprometimento de uma organização com a 

gestão ambiental e conservação da biodiversidade; ii) Índice de Impacto à Biodiversidade 

(IIB): cálculo do impacto das atividades da organização à biodiversidade com base em 

informações de aspectos ambientais (consumo de água e energia, geração de resíduos, 

ocupação de área e emissão de gases de efeito estufa); iii) Plano de Ação em Biodiversidade 

e Serviços Ecossistêmicos (PABS): avaliação, planejamento e monitoramento do 

desempenho positivo da organização em ações de conservação da biodiversidade e dos 

serviços ecossistêmicos. 

A ferramenta é estruturada em 3 Guias, a saber:  
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 Suporte: permite a realização de cadastro/ alteração/ exclusão de usuários e senhas, 

além de conter um menu ajuda para o uso do sistema. 

 Avaliação: permite a inserção das informações da organização como dados cadastrais, 

assim como as informações relacionadas aos três módulos da Metodologia LIFE. 

 Relatórios: possibilita a emissão automatizada de relatórios Detalhados e Resumos 

Executivos de todos os Módulos da Metodologia LIFE. 

Além disso, admite a exportação dos principais dados para o Excel. 

O uso da ferramenta se dá de forma remota, ou seja, a partir de qualquer computador que 

esteja conectado à internet.  

2.4.2 Preenchimento do Sistema LIFE Key Web pela Organização Auditada 

O Organismo Certificador LIFE deve solicitar à Organização Auditada que preencha a 

Ferramenta LIFE Key Web. Este preenchimento é obrigatório e define o escopo da Auditoria 

de Certificação.  

2.4.3 Acesso do Auditor ao Sistema LIFE Key Web 

O Organismo Certificador terá acesso aos dados como leitor, podendo também comentar 

cada um dos módulos do sistema (Padrões, IIB e PABS), em campo específico (“observações 

do auditor”). Porém, não é permitido ao(s) auditor(es) editar qualquer informação 

adicionada pela Organização Auditada. No entanto, poderá(ao) solicitar outras informações 

que considere pertinentes, como fluxograma e organograma. 

A Organização Auditada deverá liberar e informar a senha de usuário na categoria de 

“Organismo Certificador” para acesso temporário dos auditores aos dados do Sistema LIFE 

Key Web. Este acesso deverá ser liberado e informado em até 30 dias antes da auditoria. 

Somente após o acesso ao sistema o(s) auditor(es) poderá(ão) realizar uma análise prévia 

dos dados para a elaboração do Plano de Auditoria. 

É de responsabilidade do Organismo Certificador o uso deste acesso, o qual poderá ser 

administrado junto aos seus auditores. 
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Após o encerramento da auditoria caberá à Organização Auditada excluir o(s) usuário(s) 

liberado(s) temporariamente ao(s) auditor(es).  

3 PROCEDIMENTOS ADOTADOS NAS AUDITORIAS 

3.1 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE DE AUDITORES 

As Auditorias LIFE devem ser realizadas por equipes compostas por auditores qualificados 

segundo requisitos internos do Organismo Certificador LIFE e com capacitação específica 

para a Certificação LIFE. 

As equipes deverão ser formadas por no mínimo 02 (dois) auditores, sendo 01 (um) auditor 

com formação e experiência em gestão ambiental e 01 (um) auditor com formação e 

experiência em conservação da biodiversidade. Caso o mesmo auditor possua ambas as 

qualificações, o mesmo poderá realizar a auditoria completa, devendo o Organismo 

Certificador ajustar o tempo necessário em comum acordo com a Organização Auditada. 

O(s) auditor(es) deve(m) obrigatoriamente possuir o Certificado de Aprovação referente à 

Capacitação na Certificação LIFE. 

O número e a especialização dos auditores necessários para conduzir as auditorias podem 

variar em função de aspectos como o porte, tipo e localização da Organização Auditada, bem 

como das características das Ações de Conservação da Biodiversidade por ela executadas 

e/ou apoiadas, devendo o Organismo Certificador LIFE identificar as necessidades e montar 

a equipe. A qualificação dos auditores deve seguir as recomendações da norma ISO 19.011. 

Eventualmente, o Organismo Certificador LIFE pode recrutar especialistas externos para 

compor as equipes de auditoria a fim de avaliar questões específicas. Neste caso, um 

especialista não atua como auditor, mas fornece conhecimento ou experiência para a 

equipe. O auditor em conservação da biodiversidade poderá também cumprir o papel de 

especialista, mas o especialista só poderá cumprir o papel de auditor se tiver a formação 

requerida. 

Auditores em treinamento podem acompanhar a equipe, sob supervisão e responsabilidade 

do Auditor Líder, desde que sua participação seja informada com antecedência à 

Organização Auditada. 
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3.2 DIMENSIONAMENTO DA AUDITORIA 

O dimensionamento de Auditorias de Certificação, Acompanhamento e Recertificação LIFE 

deverão ser realizados tomando-se como base os documentos: INMETRO NIT/DICOR 54 - 

Documentos Mandatórios do IAF para a Aplicação da ABNT NBR ISO/IEC 17021-1, sempre na 

sua versão mais atualizada, em suas especificações para sistemas de gestão ambiental. 

As Auditorias de Acompanhamento não podem ser dimensionadas com um tempo inferior a 

1/3 do tempo total utilizado na Auditoria de Certificação Fase II. 

As Auditorias de Recertificação não podem ser dimensionadas com um tempo inferior a 2/3 

do tempo total utilizado na Auditoria de Certificação Fase II. 

3.3 PLANO DE AUDITORIA 

O Organismo Certificador LIFE deve elaborar e enviar o Plano de Auditoria para a 

Organização Auditada, considerando as informações obtidas do Sistema LIFE Key Web: i) 

Durante a Fase I (aplicável quando se inicia o processo de certificação) ou ii)  Relatórios do 

ano anterior (aplicável quando a organização já possui o Certificado LIFE).  

O Plano de Auditoria deve conter no mínimo as seguintes informações: 

a) Período da auditoria; 

b) Equipe de auditores; 

c) Auditor-Líder; 

d) Documentos da Metodologia LIFE e versões a serem utilizadas; 

e) Agenda da auditoria; 

f) Áreas e pessoas-chave a serem auditadas, pré-acordadas com a Organização; 

g) Unidades de campo de maior relevância a serem visitadas; 

h) Documentos e informações mínimas a serem avaliadas. 

Durante a reunião de abertura alterações poderão ser realizadas, desde que não 

prejudiquem o atendimento dos objetivos da auditoria. 
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Fazem parte da Auditoria in loco as atividades a seguir: 

3.4 REUNIÃO DE ABERTURA 

A reunião de abertura deve ser conduzida pelo Auditor Líder. Devem estar presentes todos 

os componentes da equipe de auditoria e responsáveis da Organização Auditada. Esta 

reunião tem como objetivos: 

a) Comentar os resultados gerais da Auditoria Fase I ou Auditoria do ano anterior; 

b) Confirmar o Plano de Auditoria; 

c) Informar documentos, versões e ferramentas utilizadas durante a auditoria; 

d) Informar sobre o termo de confidencialidade assinado pelo Organismo Certificador 

LIFE para execução da auditoria; 

e) Explicar os motivos pelos quais uma auditoria pode ser encerrada antes do prazo 

previsto: impossibilidade de acesso a documentos, informações e locais 

imprescindíveis para a avaliação, etc.; 

f) Confirmar a disponibilização de recursos básicos (ex: pessoal próprio e terceirizado 

para atendimento dos auditores; transporte; alimentação; equipamentos de 

proteção individual), os quais já devem ter sido antecipados no Plano de Auditoria; 

g) Informar sobre os resultados esperados, prazos e encaminhamentos da auditoria. 

3.5 REUNIÃO DE ENCERRAMENTO  

A reunião de encerramento, regida pelo Auditor Líder, tem o objetivo de apresentar as 

constatações e conclusões da auditoria à Organização Auditada. São pontos obrigatórios a 

serem mencionados na reunião de encerramento: 

  Impressão e entrega do “Relatório de Auditoria” para acompanhamento das 

informações; 

  Revisão geral da auditoria realizada: objetivo da auditoria; equipe de auditores; 

pessoal da organização que acompanhou a auditoria; áreas avaliadas em escritório e 

visitadas em campo; pessoal entrevistado; pontos positivos observados pela equipe; 



 

  

Instituto LIFE 2012 – Todos os direitos reservados. Apenas documentos disponíveis no website do Instituto LIFE 
podem ser considerados como Versões Oficiais em vigor. 

 

LIFE-IN-MP02-3.2-Português Revisão: 17/05/2018 

Aplicabilidade: Internacional Versão Oficial: 3.2 

PROCEDIMENTO DE GESTÃO – 02  
Guia para Auditoria da Certificação LIFE 

Página 11 de 21 

pontos que ainda necessitarão de esclarecimento, quando houver; pontos para o 

acompanhamento futuro; 

  Relato sobre o desempenho geral da organização, com base no relatório entregue; 

  Consenso sobre os resultados; 

  Assinatura do Relatório pelas Partes, em duas vias, sendo uma da Organização 

Auditada e outra do Organismo Certificador; 

  Agradecimentos. 

Importante salientar que o “Relatório de Auditoria” deve ser impresso no último dia da 

auditoria e assinado pelos auditores e responsáveis pela organização auditada. 

O “Sumário Público” deve ser salvo pelo auditor também no último dia da auditoria, para 

posterior publicação no website do Organismo Certificador LIFE. 

Assim, garantindo que houve compreensão e reconhecimento por parte dos auditados sobre 

todas as conclusões apresentadas, o Organismo Certificador LIFE deverá encerrar a 

auditoria. 

O “Relatório de Auditoria” assinado será encaminhado ao Organismo Certificador para 

aprovação final e registro, estando sujeito à revisão, mediante comunicação e consenso com 

a Organização Auditada. 

4 TIPOS DE AUDITORIA 

Observam-se, na Tabela 1, os tipos de Auditoria aplicáveis à Organização durante o ciclo de 

Certificação LIFE. 

Tabela 1 - Ciclo de Certificação LIFE 

ANO AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA 

0 1 Certificação 

1 2 1º. Acompanhamento 

2 3 2º. Acompanhamento 

3 4 3º. Acompanhamento 

4 5 4º. Acompanhamento 

5 6 Recertificação 
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A seguir, encontram-se descritos os tipos de auditorias e os procedimentos que devem ser 

adotados para a execução das mesmas.  

5 DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE AUDITORIAS E PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO 

5.1 AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO 

A Auditoria de Certificação refere-se às auditorias executadas no início do processo de 

Certificação.  

É realizada no Ano 0 (zero) e organizada em 2 Fases, conforme explicado nos itens a seguir.  

5.1.1  Auditoria de Certificação Fase I 

Esta fase da auditoria visa evitar que a Organização assuma compromissos de longo prazo 

antes do parecer sobre a viabilidade de atendimento aos requisitos mínimos de Certificação 

LIFE. 

Consiste em uma auditoria prévia e simplificada. Tem como objetivo avaliar se uma 

Organização tem condições mínimas de ser submetida ao processo completo de Certificação 

LIFE, assim como planejar e dimensionar os recursos para a Fase II (caso esteja apta). 

Em função da Auditoria Fase I ser uma etapa basicamente antecipatória de verificação dos 

dados informados pela Organização Auditada, a mesma pode ser realizada de forma remota. 

Caso necessário, a avaliação pode ser complementada através de contato com o gestor 

responsável na Organização Auditada.  

Durante a Auditoria Fase I, o Organismo Certificador LIFE deverá verificar, através de 

ferramenta específica disponibilizada pelo Instituto LIFE (ver item 2.4), se as informações 

disponibilizadas pela Organização Auditada são suficientes para dar seguimento às próximas 

etapas, com base no atendimento aos Módulos: i) Padrões LIFE de Gestão: ii) Índice de 

Impacto à Biodiversidade (IIB); iii) Plano de Ação em Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (PABS) (ver item 6 – Tabela 2). 

Para os casos em que a Organização já possua o Certificado LIFE, a Fase I não é aplicável. 
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IMPORTANTE 

 Na Auditoria de Certificação Fase I, as evidências não são confirmadas pelos auditores. É 
apenas verificada a existência de informações e registros mínimos necessários, e sua 
coerência.  

 Portanto, o resultado da Auditoria Fase I poderá ser diferente da Fase II, em virtude da 
conferência das informações in loco, pelos auditores, na Organização Auditada. 

 

5.1.2  Auditoria de Certificação Fase II 

Consiste em uma auditoria completa, realizada após a Auditoria Fase I. Tem como objetivo 

verificar se a Organização Auditada está apta a receber a Certificação LIFE.  

Durante a Auditoria Fase II, o Organismo Certificador LIFE deverá avaliar se a Organização 

Auditada atende aos Módulos: i) Padrões LIFE de Gestão: ii) Índice de Impacto à 

Biodiversidade (IIB); iii) Plano de Ação em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS) 

(ver item 6 – Tabela 2). 

Constatado o atendimento aos requisitos, o Organismo Certificador LIFE concede o 

Certificado LIFE à Organização Auditada, iniciando o Ciclo de Certificação (Tabela 1). 

Na Auditoria Fase II, diferentemente da Fase I, será obrigatória a visita in loco, tanto às 

instalações da Organização, quanto às Unidades de Campo que geram a pontuação do Plano 

de Ação em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos – PABS. O Organismo Certificador LIFE 

deverá definir a amostragem das Unidades de Campo a serem visitadas, considerando: 

a) Especificidades da Organização Auditada e das Ações de Conservação da 

Biodiversidade realizadas, considerando sua representatividade no ACBrealizado; 

b) O tamanho e a relevância das áreas conservadas e/ou restauradas; 

c) Alternância das Unidades de Campo visitadas a cada ano; 

d) Priorização da visita a campo de áreas protegidas, quando houver; 

e) Sorteio aleatório de ações cadastradas pela Organização Auditada no PABS. 
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IMPORTANTE 

 As Ações de Conservação não auditadas in loco poderão ser pontuadas mediante 
evidências documentais, sempre com base no Guia de Evidências e Conteúdo de 
Verificação (GECV) do Guia Técnico 02 (LIFE-TG02). 

 

 O não atendimento integral do GECV pode gerar Requisitos de Melhoria (RM) ou 
Oportunidades de Melhoria (OM), conforme o caso. A pontuação integral das ações não 
depende necessariamente da apresentação de todas as evidências e conteúdo listados no 
GECV, uma vez que nem todos são aplicáveis a todas as situações. 

 

 Em caso de Holding em que as Ações de Conservação da Biodiversidade possam ser 
atribuídas a mais de uma Unidade Empresarial, o grupo deve apresentar um documento 
ao Organismo Certificador LIFE definindo qual(is) Unidade(s) Empresarial(is) do grupo 
é(são)  credora(s) dos pontos em Ações de Conservação da Biodiversidade. 

 

 Para casos de ações de conservação realizadas por terceiros com o apoio da Organização 
Auditada, esta será responsável por fornecer na Auditoria Fase II todos os dados 
necessários para a pontuação, garantindo a disponibilidade de todos os registros. Assim, 
as Organizações Apoiadas pela Organização Auditada deverão: a) providenciar 
informações necessárias relativas às ações sob sua responsabilidade; b) disponibilizar 
pessoal para acompanhar a Auditoria Fase II; c) fornecer ao Organismo Certificador um 
Termo de Crédito em Biodiversidade (TCB), que informe quais ações encontram-se sob 
sua responsabilidade1. 

 

 Certificação LIFE para Grupo e Abrangência da Certificação LIFE: verificar as regras 
específicas para esta modalidade. 

 

5.1.2.1  Encaminhamentos – Auditoria de Certificação Fase II 

Caso sejam emitidas Ações de Melhoria (AM), as mesmas deverão constar no Relatório de 

Auditoria, gerado automaticamente, e serem atendidas até a primeira Auditoria de 

Acompanhamento, na qual o atendimento será avaliado pelo Organismo Certificador. 

                                                      

1
 Ver maiores informações no item “Créditos da Pontuação para fins de Certificação” do documento Guia 

Técnico 02 (LIFE-TG02). 
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Caso a Organização Auditada não seja considerada apta a ser certificada, deverão constar no 

Relatório de Auditoria os Requisitos de Melhoria (RM) identificados, com os respectivos 

prazos para atendimento. Uma vez comprovado o seu atendimento, o Organismo 

Certificador poderá emitir o Certificado.  

O prazo para o atendimento aos Requisitos de Melhoria, assim como a necessidade de nova 

contratação de auditoria (se houver), deverão ser negociados diretamente com o Organismo 

Certificador. 

5.2 AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO 

Consiste em auditorias completas, realizadas entre a Auditoria de Certificação Fase II e a 

Auditoria de Recertificação. Tem como o objetivo verificar se a Organização Certificada está 

apta a manter o Certificado LIFE. 

É realizada anualmente, em um período de até 12 meses a partir da data de emissão do 

Certificado LIFE no Ano 0 (zero), e assim sucessivamente durante 4 anos, pois ao quinto ano 

ocorre a Auditoria de Recertificação (Tabela 01). 

Durante a Auditoria de Acompanhamento, o Organismo Certificador LIFE deverá avaliar se a 

Organização Auditada está atendendo aos Módulos: i) Padrões LIFE de Gestão: ii) Índice de 

Impacto à Biodiversidade (IIB); iii) Plano de Ação em Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (PABS) (ver item 6 – Tabela 2). 

Constatado o atendimento aos requisitos, o Organismo Certificador LIFE mantém o 

Certificado LIFE da Organização Auditada. 

5.2.1  Encaminhamentos - Auditoria de Acompanhamento 

Caso sejam emitidas ou mantidas Ações de Melhoria (AM), as mesmas constarão do 

Relatório de Auditoria, gerado automaticamente, e deverão ser atendidas até a próxima 

Auditoria de Acompanhamento, na qual o atendimento será avaliado pelo Organismo 

Certificador. 

Caso sejam detectados Requisitos de Melhorias (RM) durante a auditoria, o Certificado LIFE 

poderá ser mantido. Porém, a Organização Auditada terá o prazo de 90 dias para atender as 
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melhorias, a contar da data de assinatura do Relatório, podendo a Organização Auditada 

solicitar prorrogação mediante justificativa encaminhada ao Organismo Certificador, 

aprovada pelo Instituto LIFE.  

O Organismo Certificador deverá comunicar ao Instituto LIFE a situação do atendimento em 

até 10 dias após expiração do prazo acordado, para a manutenção do Certificado. 

Caso a demonstração de atendimento aos Requisitos de Melhoria (RM) não seja atendida no 

prazo acordado, a certificação será temporariamente suspensa e o Instituto LIFE 

comunicado, sendo o processo retomado posteriormente à adequação, por decisão do 

Organismo Certificador LIFE. 

5.3 AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO 

Consiste em uma auditoria completa, realizada após a última Auditoria de 

Acompanhamento. Tem como objetivo renovar a Certificação LIFE da Organização 

Certificada. 

É realizada a cada cinco anos, contados a partir da data da emissão do Certificado LIFE.  

Durante a Auditoria de Recertificação, o Organismo Certificador LIFE deverá avaliar se a 

Organização Auditada atende aos Módulos: i) Padrões LIFE de Gestão: ii) Índice de Impacto à 

Biodiversidade (IIB); iii) Plano de Ação em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS) 

(ver item 6 – Tabela 2). 

Constatado o atendimento aos requisitos, o Organismo Certificador LIFE renova a 

Certificação LIFE da Organização Auditada, reiniciando o Ciclo de Certificação (Tabela 1). 

5.4 AUDITORIA DE VERIFICAÇÃO  

Em casos de reclamações, queixas, denúncias, ou alterações significativas nas atividades ou 

administração da Organização Certificada LIFE, ou ainda em casos de necessidade de 

avaliação complementar, o Organismo Certificador LIFE ou o Instituto LIFE poderá(ão), 

excepcionalmente requerer Auditorias de Verificação, não previstas na programação 

convencional das auditorias do Ciclo de Certificação (Tabela 01). 
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Nos casos de denúncia ou de alteração na gestão do negócio a Auditoria de Verificação será 

obrigatória. Nos casos da necessidade ser uma avaliação complementar, a Auditoria de 

Verificação deverá ser aprovada previamente pela Organização avaliada. 

Toda a alteração significativa da Organização Certificada LIFE deverá ser comunicada ao 

Organismo Certificador. Nestes casos, o Organismo Certificador avaliará caso a caso a 

necessidade de uma Auditoria de Verificação. 

Serão consideradas alterações significativas na gestão negócio a ocorrência das seguintes 

situações: compra e venda de unidades que encontram-se no escopo de Certificação; 

expansão das atividades que impacte o IIB em mais de 20% em relação à Auditoria de 

Certificação ou a última auditoria; redução do PABS para aquém do mínimo estabelecido 

pelo LIFE Key Web (ACBmínimo); ou extinção do PABS. Nestes casos, a Auditoria de Verificação 

só será necessária caso a próxima Auditoria de Acompamhamento esteja prevista para além 

de 3 meses da(s) ocorrência(s).  

6 ATENDIMENTO AOS MÓDULOS LIFE 

O Processo de Certificação LIFE exige atendimento aos 3 Módulos da Metodologia LIFE: (i) 

Padrões LIFE de Gestão: ii) Índice de Impacto à Biodiversidade (IIB); iii) Plano de Ação em 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS), com base em evidências e preenchimento 

correto do sistema LIFE Key Web.  

Como cada auditoria possui características específicas quanto a esse atendimento, o 

Organismo Certificador LIFE deverá utilizar a Tabela 2 como referência para a avaliação da 

Organização Auditada.  
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Tabela 2 – Atendimento Mínimo aos Módulos da Metodologia LIFE durante o Ciclo de Certificação LIFE 
 

Módulo Requisito 
Auditoria 

Certificação Fase I Certificação Fase II Acompanhamento Recertificação 

Padrões LIFE 
(LIFE-CS) 

Atendimento aos Indicadores 
Gerais aplicáveis 

70%* 70%* 100% 100% 

Atendimento aos Indicadores 
Essenciais aplicáveis 

100% 100% 100% 100% 

Conferência das informações 
pelos Auditores 

Remota ou presencial Presencial Presencial Presencial 

Cálculo do 
Índice de 
Impacto à 

Biodiversidade 
(IIB) e Definição 

de 
Desempenho 
Mínimo em 

Ações de 
Conservação 
(LIFE-TG01) 

IIB 

Registro das informações 
ambientais: consumo de água; 
geração de resíduos; emissões 

de gases de efeito estufa; 
ocupação de área; uso de 

energia. 
Os dados podem ser estimados. 

IIB calculado IIB atualizado  IIB atualizado  

ACBmínimo  - ACBmínimo calculado ACBmínimo atualizado ACBmínimo atualizado 

Avaliar a coerência das 
informações para o porte e 

setor da organização 
X X X X 

Conferência das informações 
pelos Auditores 

Remota ou presencial Presencial Presencial Presencial 
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Desempenho 
em Ações de 

Conservação da 
Biodiversidade 

(LIFE-TG02) 

Atendimento ao ACBmínimo  

70% do ACBmínimo 
 – ou a garantia de sua conclusão 

a tempo da Auditoria Fase II -  
 

Mínimo de 30% na Ecorregião da 
Organização. 

70% do ACBmínimo –  
 

Mínimo de 30% na 
Ecorregião da Organização. 

Entre 70% e 100% - devendo a 
Organização Auditada ser 

alertada de que a renovação do 
contrato (Recertificação) será 
condicionada ao resultado de 

100%. 
 

Mínimo de 30% na Ecorregião da 
Organização. 

100% do ACBmínimo.  
 

Mínimo de 30% na Ecorregião 
da Organização. 

Plano de Ação em 
Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos 
(PABS) 

Evidências sobre a existência de 
projetos ambientais 

implementados 

Evidências da implantação 
e/ou planejamento formal 

dos projetos pontuados 

Evidências da implantação e/ou 
planejamento formal dos 

projetos pontuados 

Evidências da implantação 
e/ou planejamento formal 

dos projetos pontuados 

Preenchimento correto do PABS X X X X 

ACBrealizado 
Pontuação prévia do Módulo 

“PABS” para fins de estimativa 
do ACBrealizado 

ACBrealizado calculado ACBrealizado atualizado ACBrealizado atualizado 

Conferência das evidências - 
Guia de Evidências e Conteúdo 

para Verificação –  
GECV (LIFE-TG02) 

 - X X X 

Conferência das informações 
pelos Auditores 

Remota ou presencial Presencial Presencial Presencial 

* Desde que se garanta que não há nenhum Princípio e Critério integralmente não atendido, ou seja, “nenhum” indicador atendido nos Princípios e 

Critérios. 
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IMPORTANTE 

 Além dos documentos LIFE-CS; LIFE-TG-01; LIFE-TG02, devem ser considerados os 

Documentos de Referência (RDs) aplicáveis, assim como aqueles relacionados à 

Certificação LIFE. 

 O sistema LIFE Key Web gera relatórios para os 3 Módulos da Certificação LIFE e já levam 

em conta as regras de atendimento, não sendo necessário calcular os percentuais 

separadamente. 

 O Plano de Ação em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS) é gerado 

automaticamente pelo LIFE Key Web, bem como a distribuição da pontuação. 

 O resultado da Auditoria de Certificação Fase I será gerado diretamente pelo sistema 

LIFE Key Web, no campo “Relatório Fase I”. Este Relatório contém informações sobre os 

3 Módulos, estando as informações sobre o PABS contidas no Princípio 03 e as 

informações básicas sobre o IIB no Princípio 05.  

 Os resultados da Auditoria Fase II, Auditoria de Acompanhamento e Auditoria de 

Recertificação são gerados diretamente pelo sistema LIFE Key Web, no campo “Relatório 

de Auditoria”. 

 

7  CERTIFICADO LIFE 

O Organismo Certificador LIFE deve solicitar ao Instituto LIFE o número sequencial do 

Certificado LIFE e disponibilizar o mesmo à Organização Auditada, conforme especificações 

do Instituto LIFE. 

É de responsabilidade do Organismo Certificador encaminhar o Certificado à Organização 

Auditada e ao Instituto LIFE. 

Cabe ao Instituto LIFE disponibilizar e atualizar as informações em seu website sobre a 

Organização Certificadas LIFE e o Organismo Certificador responsável pelo processo. 
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8 VERSÕES DOS DOCUMENTOS  

Embora o Instituto LIFE se esforce no sentido de divulgar a todas suas partes interessadas o 

lançamento de novas versões da Metodologia de Certificação LIFE, o Organismo Certificador 

é o responsável direto pela comunicação às suas organizações clientes. 

A partir da publicação, a cada novo processo de Certificação o Organismo Certificador 

deverá utilizar a nova versão dos documentos, sempre disponíveis no website do Instituto 

LIFE. 

Para o caso de certificações em andamento, o Organismo Certificador deverá utilizar a nova 

versão dos novos documentos na primeira Auditoria de Acompanhamento após o 

lançamento. Caso a mudança implique em um não atendimento a qualquer aspecto 

qualitativo ou quantitativo da Metodologia de Certificação LIFE por parte da organização 

auditada, o Organismo Certificador deverá estabelecer um prazo de um ano para que esta se 

adapte à nova condição. 
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