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OBJETIVO 

O objetivo deste procedimento é estabelecer a metodologia de desenvolvimento e revisão dos 

documentos normativos do Instituto LIFE.  

 

APLICAÇÃO 

Este documento especifica os requisitos e procedimentos a serem seguidos pelo Instituto LIFE para 

o desenvolvimento, aprovação e revisão dos documentos normativos do Instituto 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. 

 

Contatos para comentários: 

Instituto LIFE  
Rua Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho  

CEP: 82120-110 – Curitiba – PR  
Tel: +55 41 3253-7884  
www.institutolife.org  

contato@institutolife.org  
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1. INTRODUÇÃO 

Os Documentos LIFE são compostos por uma série de documentos técnicos, tais como: Padrões, 

Guias Técnicos, Premissas, Documento de Gestão, Documentos de Referência, Glossário, Políticas. 

Os documentos acima citados possuem conceitos, lógicas e estruturas consideradas únicas e de 

validade internacional, sendo qualquer alteração destes conteúdos, responsabilidade exclusiva do 

Instituto LIFE.  

Estão submetidos a este procedimento de Elaboração e Revisão de Documentos Normativos, 

somente os documentos denominados Padrões e Guias Técnicos desenvolvidos e revisados pelo 

Instituto LIFE. Estes documentos são os referenciais para implementação das metodologias e para 

fins de certificação. 

Este procedimento não se aplica ao desenvolvimento e revisão de Documentos LIFE 

complementares, que visam facilitar a interpretação dos princípios, critérios e indicadores, tais 

como: Documentos de Referência (RD), Procedimentos de Gestão (MP), Glossário (GL), entre outros. 

Estes documentos complementares, assim como os documentos do Sistema de Gestão, seguem as 

regras definidas nos procedimentos internos e estatuto do Instituto LIFE. 

1.1 TERMOS E DEFINIÇÕES 

Para este procedimento, os seguintes termos e definições são empregados, além dos termos já 

definidos no Glossário LIFE. 

Padrões LIFE – Padrões estabelecidos a partir de premissas e estruturados em princípios, 

critérios e indicadores e verificadores. Podem ou não estar vinculado a Guias Técnicos. 

Guia Técnico – Documento que detalha aspectos técnicos do Padrão. 

Documentos normativos – Conjunto de documentos constituído de Padrões e Guias 

Técnicos utilizados para a aplicação das metodologias e para processos de Certificação LIFE. 

Neste procedimento, ambos termos “documentos normativos” e “Padrões” fazem 

referência a este conjunto de documentos. 

Revisão administrativa – Revisão não substancial no conteúdo dos documentos normativos 

com a finalidade de corrigir falhas gramaticais, atualização de formatação, links e notas. 
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Documentos LIFE – Diferentes tipos de documentos relacionados aos Padrões LIFE que são 

divulgados, publicados e disponibilizados ao público externo. São eles: Premissas, Padrões, 

Guias Técnicos, Políticas, Glossário, Documentos de Referência e Procedimentos LIFE de 

Gestão da Certificação. 

2. ELABORAÇÃO DE UM NOVO PADRÃO OU GUIA TÉCNICO – DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Todo novo Padrão LIFE é desenvolvido com um objetivo claro e consistente, a fim de justificar sua 

criação. Este detalhamento sobre os objetivos e justificativas do desenvolvimento do Padrão 

constituem o Termo de Referência (TR).  

O desenvolvimento, condução e aprovação do Padrão são de inteira responsabilidade do Instituto 

LIFE. O trabalho poderá ser desenvolvido através de projeto com organizações parceiras, por meio 

de contribuições de profissionais externos experientes no tema e/ou de consultores independentes, 

desde que sob gerência do Instituto LIFE. O desenvolvimento de um novo Padrão pode estar contido 

ainda em um projeto de parceria e/ou convênio com outras instituições interessadas em prover 

apoio financeiro e de recursos humanos. 

Documentos normativos com necessidade de adaptação regional, como Guias Técnicos, seguem as 

mesmas etapas deste procedimento.  

2.1 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO PADRÃO 

O desenvolvimento de um novo Padrão ou a revisão dos documentos normativos LIFE são 

determinados por decisão do Conselho Diretor do Instituto LIFE. 

O Instituto LIFE organiza e coordena os trabalhos das diferentes instâncias e grupos de trabalho 

envolvidos no desenvolvimento do Padrão e nas etapas de tomada de decisão. 

Propostas de desenvolvimento de novos Padrões podem ser feitas por qualquer parte interessada. 

As propostas devem ser enviadas ao e-mail contato@institutolife.org, contendo justificativa, 

especificações sobre o objetivo da proposta e referências práticas e/ou teóricas a respeito do tema.  

A viabilidade das propostas será avaliada em reunião do Conselho Diretor do Instituto LIFE, que 

poderá ocorrer em um prazo de até 12 meses após o recebimento da solicitação. Uma confirmação 

do recebimento da proposta, bem como uma devolutiva da decisão do Conselho Diretor é enviada 

mailto:contato@institutolife.org
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ao remetente para o mesmo endereço eletrônico de origem. Em caso de aprovação da proposta, o 

Padrão segue o processo de elaboração previsto neste procedimento. 

2.1.1 Estudo de benchmarking  

Antes do início do desenvolvimento técnico de um novo Padrão, o Instituto LIFE realiza um estudo 

de benchmarking para avaliação de outras iniciativas e Padrões existentes com a mesma temática, 

seguindo regras de mercado ou de instituições de referência (ex.: Guias de Boas Práticas do ISEAL 

Alliance). 

O benchmarking tem como objetivos: 

• pesquisar e identificar iniciativas nacionais e internacionais, assim como metodologias 

similares ao Padrão que será desenvolvido; 

• identificar a existência de sistemas de gestão e normas com propósitos semelhantes e 

buscar a participação no desenvolvimento; 

• selecionar as iniciativas mais relevantes relacionadas ao tema do Padrão a ser 

desenvolvido para futuro contato; 

• orientar os grandes temas e eixos temáticos que serão discutidos no desenvolvimento do 

novo Padrão; 

• fornecer subsídios aos grupos de trabalho. 

2.1.2 Termo de Referência 

Os Termos de Referência (TR) têm o objetivo se apresentar as etapas de elaboração de um 

documento normativo LIFE. O Termo de Referência específico para o Padrão em desenvolvimento 

é publicado no website do Instituto LIFE e permanece público durante o desenvolvimento. 

O TR elaborado contém os seguintes itens, de acordo com o Padrão que será desenvolvido: 

• escopo da proposta e aplicação geográfica; 

• justificativa para a elaboração do Padrão pretendido; 

• etapas do desenvolvimento, instâncias envolvidas, tomada de decisão; 

• resultados esperados; 
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• avaliação dos riscos na implementação do Padrão. 

2.1.3 Definição e atribuições das instâncias envolvidas no desenvolvimento  

Segundo a necessidade e a complexidade do desenvolvimento de um novo documento normativo, 

o Instituto LIFE determina quais instâncias e grupos de trabalho são necessários nos processos de 

desenvolvimento e tomada de decisão. 

A constituição das diferentes instâncias aplicáveis a cada Padrão em elaboração é detalhada no 

Termo de Referência (TR) correspondente.  

O Instituto LIFE define o plano de trabalho, prazos, orçamento para cada etapa do processo de 

desenvolvimento. Quando houver o envolvimento de instituições parceiras, o plano de trabalho é 

definido em conjunto entre as partes. 

A) Coordenação Geral: 

O Instituto LIFE, através da sua Gerência Técnica, coordena todas as atividades de desenvolvimento 

de Padrões. Esta Coordenação Geral é realizada com suporte da equipe técnica do Instituto LIFE 

(coordenadores e analistas) com o objetivo de organizar, administrar e gerenciar todo o processo 

de elaboração dos Padrões LIFE.  

A Coordenação Geral é responsável por:  

• determinar as instâncias necessárias para a elaboração do Padrão e preparar o Termo 

de Referência; 

• elaborar e acompanhar o cronograma, o orçamento, a logística, a comunicação e as 

metas do desenvolvimento do Padrão/projeto; 

• identificar, mapear e engajar os stakeholders (partes interessadas); 

• consolidar e tramitar todas as contribuições dos stakeholders e entre as diferentes 

instâncias de desenvolvimento constituídas e elaborar as versões preliminares do 

Padrão e/ou das versões revisadas; 

• monitorar e acompanhar todos dos processos de elaboração do Padrão, consulta 

pública e engajamento dos stakeholders; 

• organizar as consultas públicas, missões de campo e testes pilotos ao longo do projeto 

de desenvolvimento; 

• constituir o grupo de consultores e os grupos de trabalhos e coordenar suas atividades; 
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• apoiar e dar suporte técnico aos membros dos grupos de trabalho e aos consultores 

contratados, quando aplicável; 

• encaminhar as versões preliminares do Padrão e submetê-las ao processo de tomada 

de decisão. 

B) Comitê Gestor:  

O Comitê Gestor, quando constituído, atua principalmente em projetos que envolvam mais de uma 

instituição, visando supervisionar cada etapa do processo de desenvolvimento do Padrão. Ele 

poderá ser composto de membros do Instituto LIFE e/ou de empresas parceiras atuantes no 

desenvolvimento, de acordo com necessidade de cada Padrão/projeto, convidadas pelo Instituto 

LIFE. Esta instância gerencial tem como principais funções:  

• acompanhar a evolução do projeto; 

• monitorar o plano de trabalho estabelecido; 

• promover a articulação interinstitucional para realização de ações conjuntas do 

projeto, quando aplicável; 

• auxiliar na organização das missões de campo e testes pilotos juntamente com a 

Coordenação Geral; 

• promover a ampla divulgação nacional e internacional do projeto; 

• prover esclarecimentos e suporte à Coordenação Geral sobre a condução das 

atividades. 

C) Comitê de Consultores / Líderes Temáticos / Comitê Técnico: 

Diferentes nomenclaturas podem ser adotadas para este grupo de desenvolvimento técnico. As 

atribuições permanecem as mesmas, independentes do nome adotado. De acordo com cada 

projeto e Padrão, este grupo pode assumir diferentes títulos mantendo seus objetivos e atribuições. 

Este grupo uma das instâncias de desenvolvimento técnico-operacional e coordena o 

desenvolvimento juntamente com os grupos de trabalho. São profissionais com experiência e 

formação em áreas específicas e responsáveis por desenvolver as atividades técnicas. Constituem a 

instância de consolidação técnica de estudos e documentos do Padrão e tem como principais 

funções:  

• conduzir discussões teóricas e conceituais dos grupos de trabalho; 

• conduzir e realizar estudos de base para o desenvolvimento dos requisitos do Padrão; 
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• consultar os especialistas de apoio identificados, quando necessário, em temas 

pontuais e específicos; 

• levantar e analisar informações oriundas das demais instâncias envolvidas e consolidar 

as proposições; 

• elaborar e preparar documentos e relatórios solicitados pela Coordenação Geral; 

• discutir e elaborar os requisitos do Padrão para encaminhamento à Coordenação 

Geral; 

• preparar materiais para workshops, consultas públicas, testes piloto / missões de 

campo e discussões com demais instâncias; 

• organizar e orientar as dinâmicas com os grupos de trabalho; 

• revisar e incorporar os comentários recebidos nas consultas públicas, webinars e 

avaliações piloto; 

• incorporar as contribuições dos stakeholders nas versões subsequentes da elaboração 

do Padrão; 

• analisar criticamente as recomendações das demais instâncias e incorporá-las nas 

revisões dos textos. 

D) Grupos de Trabalho: 

Os grupos de trabalho constituem uma das instâncias de desenvolvimento técnico e operacional e 

atuam no apoio aos consultores e líderes temáticos na elaboração de proposições e recomendações 

para os conteúdos do Padrão. As discussões podem ocorrer em workshops e reuniões sob a 

orientação dos consultores e/ou líderes temáticos e da Coordenação Geral. Os grupos podem conter 

profissionais especialistas em temáticas específicas convidados pelo Comitê Gestor ou por indicação 

da Coordenação Geral do Instituto LIFE. 

Os grupos de trabalho atuam nas seguintes atividades: 

• validar a aplicabilidade operacional dos conceitos definidos para o Padrão (premissas, 

princípios, critérios, indicadores e verificadores); 

• emissão de proposições e recomendações para o conteúdo e redação dos diferentes 

documentos normativos; 

• sugerir atores, instituições, informações e contatos para a organização e planejamento 

das avaliações piloto; 
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• levantar lacunas teóricas e práticas que necessitam de esclarecimentos técnicos a 

serem encaminhados às demais instâncias consultivas. 

A participação nos grupos de trabalho é aberta a todos os stakeholders interessados. As condições 

de participação e número de membros é definida pelo Comitê Gestor e Coordenação Geral, 

considerando as atividades e a disponibilidade de recursos. 

Os membros serão selecionados de acordo com os seguintes critérios:  

• conhecimento e experiência nos temas tratados pelo Padrão; 

• entendimento do potencial impacto do Padrão e/ou documentos normativos nos 

stakeholders afetados; 

• habilidade de comentar e analisar documentos submetidos ao grupo de trabalho no 

idioma definido no Termo de Referência. 

O idioma de trabalho dos grupos de trabalho será a Língua Portuguesa, a menos que a Coordenação 

Geral e/ou Comitê Gestor identifiquem a necessidade de idiomas diferentes ou adicionais.  

Antes do início das atividades dos grupos de trabalho, os membros receberão instruções sobre o 

desenvolvimento do Padrão, necessidades de disponibilidade e tempo de dedicação e plano de 

trabalho. 

E) Comitê Científico: 

Quando necessário, o Comitê Científico é constituído para fornecer embasamento teórico e 

científico, sobre assuntos específicos, durante a definição e refinamentos do conteúdo do novo 

Padrão. É formado por profissionais com qualificação acadêmica e experiência nos temas 

interdisciplinares abordados em cada documento normativo. São profissionais indicados e 

convidados pelo Comitê Gestor e pela Coordenação Geral e auxiliam nas atividades de forma 

voluntária. 

A instância de orientação científica tem as funções de: 

• aconselhar o Comitê de Consultores e a Coordenação Geral na elaboração dos 

requisitos do Padrão; 

• fornecer subsídios teóricos e científicos sobre a temática do documento normativo e 

que são utilizados nos processos de tomada de decisão;  

• discutir e orientar conceitos para o desenvolvimento do Padrão; 
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• analisar criticamente os conteúdos propostos; 

• orientar e definir referências conceituais internacionais sobre os temas e dúvidas 

discutidos. 

F) Comitê Técnico Permanente do Instituto LIFE (CTP): 

O Comitê Técnico Permanente (CTP) é a instância consultiva permanente de desenvolvimento 

técnico do Instituto LIFE. Os membros são representantes de organizações da sociedade civil, da 

academia e de empresas. A seleção de membros permanentes é de responsabilidade do Instituto 

LIFE. Durante o desenvolvimento de novos Padrões, o CTP tem como atribuições: 

• avaliar o desenvolvimento técnico e dar suporte à Coordenação Geral durante todo o 

processo; 

• participar de discussões, análises críticas e validações técnicas; 

• validar conceitos e textos do documento normativo e propor sugestões de melhoria 

aos consultores e líderes temáticos; 

• recomendar contatos de especialistas e instituições que possam colaborar com os 

temas em desenvolvimento; 

• validar etapas de desenvolvimento para posterior encaminhamento ao Conselho 

Diretor do LIFE. 

G) Conselho Diretor do Instituto LIFE: 

O Conselho Diretor é a instância permanente de deliberação do Instituto LIFE e responsável pela 

tomada de decisão sobre novos Padrões e revisões de documentos normativos. A composição é 

tripartite, com representantes da sociedade civil, academia e setor privado. As principais atribuições 

são: 

• aprovar o desenvolvimento de novos Padrões e revisão de documentos normativos; 

• acompanhar o desenvolvimento técnico do Padrão durante todo o processo; 

• deliberar sobre decisões estratégicas; 

• aprovar as recomendações emitidas pelas demais instâncias; 

• aprovar as versões preliminares e versões finais dos documentos normativos. 
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2.1.4 Elaboração dos Textos 

Os textos preliminares são elaborados pelos grupos de trabalho e consultores com a orientação da 

Coordenação Geral. Esta também é responsável por tramitar os textos preliminares e suas 

diferentes versões entre as diferentes instâncias estabelecidas para cada projeto. 

Durante as etapas intermediárias da elaboração de um novo documento normativo (Padrões e/ou 

Guias Técnicos), o Instituto LIFE envolve as partes interessadas através de comunicações e 

disponibilização de materiais a fim de garantir o engajamento dos stakeholders. As contribuições 

são avaliadas através de análises críticas realizadas em conjunto com os grupos de trabalho e 

incorporadas nas etapas seguintes do desenvolvimento, quando consideradas pertinentes. A 

Coordenação Geral também encaminha as versões rascunho para análise do Comitê Técnico 

Permanente e para acompanhamento do Conselho Diretor. 

A Coordenação Geral é responsável por consolidar as versões prévias (rascunhos) dos documentos 

normativos para serem submetidos à consulta pública, de modo a proporcionar manifestações de 

partes interessadas no tema. Os textos podem ser transformados em formulários de consulta ou 

questionários, de acordo com a ferramenta a ser utilizada. 

Encerrada essa etapa de consultas públicas, o Padrão é aplicado em missões de campo, através de 

avaliações e/ou auditorias piloto. Quando necessário, o Padrão poderá ser revisado após esta etapa. 

Comprovada sua operacionalização, a versão final do documento segue para aprovação do Conselho 

Diretor do Instituto LIFE, seguindo o processo de tomada de decisão. 

Visando facilitar a aplicação dos Padrões, os documentos normativos podem ser utilizados no 

desenvolvimento de softwares que contenham todos os requisitos e métodos de cálculos, quando 

aplicável. Cada Padrão LIFE pode possuir um software dedicado para sua utilização.  

As etapas anteriormente mencionadas encontram-se especificadas nos itens subsequentes deste 

documento. 

2.1.4.1 Estrutura e conteúdo dos documentos normativos 

Os documentos são baseados em modelos definidos pelo Instituto LIFE, especificando o título, data 

e número da versão, conforme previsto no procedimento interno de controle de documento. Os 
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documentos normativos preliminares e finais possuem a codificação controlada e determinada pelo 

Sistema de Gestão do Instituto LIFE. 

Os objetivos e aplicabilidade de um documento normativo são especificados de forma clara e 

explícita no documento normativo. Os Padrões LIFE são constituídos de princípios, critérios, 

indicadores e verificadores. Os demais documentos possuem estrutura própria, de acordo com o 

tema abordado.  

Os Padrões LIFE são preferencialmente aplicáveis a organizações de todos os portes e tipos de 

atividades. Entretanto, podem eventualmente ser dedicados a algum setor, atividade ou produto 

específico. Os documentos normativos LIFE incluem informações complementares, conforme 

necessário, para identificar quaisquer categorias de usuários às quais os requisitos são aplicáveis. 

As etapas de desenvolvimento de um Padrão são realizadas no idioma português e os documentos 

públicos são traduzidos pelo menos para o idioma inglês. Somente as traduções oficialmente 

disponibilizadas pelo Instituto LIFE são válidas como referência para os documentos normativos. O 

idioma português é o oficialmente adotado nos documentos normativos LIFE. Em caso de 

inconsistência entre versões traduzidas, o documento de referência será o documento oficial em 

português. 

Os documentos normativos, desenvolvidos como base para a adaptação regional (por exemplo, 

Guias Técnicos), devem levar em consideração as condições econômicas, sociais, ambientais e 

regulatórias locais, onde o documento normativo será aplicado. Documentos com aplicabilidade 

regional, são disponibilizados somente no idioma do país da adaptação com tradução oficial 

validada pelo Instituto LIFE. 

Os documentos normativos desenvolvidos pelo Instituto LIFE podem incluir referências a 

documentos complementares desenvolvidos por terceiros que fornecem orientações adicionais 

sobre a implementação.  

Contribuições, comentários e consultas sobre a estrutura e conteúdo dos documentos normativos 

podem ser enviados pelas partes interessadas, a qualquer momento, através do e-mail 

contato@institutolife.org. 

2.1.5 Consulta Pública 

No desenvolvimento de um novo Padrão, o processo da consulta pública é conduzido pelo Instituto 

LIFE em 2 rodadas em formulários online, nos idiomas inglês e/ou português, salvo decisão contrária 

mailto:contato@institutolife.org
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da Coordenação Geral. As contribuições das partes interessadas podem ser realizadas nos idiomas 

português e inglês. Documentos com aplicabilidade regional poderão ter formulários da consulta 

pública elaborados no idioma local.  

No início da consulta pública, o Instituto LIFE informa as partes interessadas identificadas sobre a 

abertura e funcionamento da consulta pública. O aviso pode ser feito via correio eletrônico (e-mail), 

redes sociais ou qualquer outro meio que permita que a participação do público seja de fato efetiva.  

O procedimento de consulta pública segue as regras estabelecidas nos Códigos de Boas Práticas do 

ISEAL Alliance. Na 1ª rodada, a versão preliminar do Padrão ou versão parcial dele, será 

disponibilizada no website do Instituto LIFE e formulários online durante 60 dias, com livre acesso 

ao público. Em circunstâncias excepcionais, o período pode ser reduzido para não menos de trinta 

(30) dias por decisão do Conselho Diretor LIFE. Os motivos dessa redução serão incluídos no 

relatório público do processo de consulta.  

Ao longo desse período, todo e qualquer interessado poderá manifestar-se quanto ao conteúdo do 

documento e encaminhar ao Instituto LIFE críticas, sugestões e comentários, através de formulário 

específico a ser disponibilizado.  

Comentários que forem recebidos sem a utilização dos formulários disponibilizados, fora do prazo 

ou de forma anônima, são considerados como comentários informais. Sempre que possível, o 

Instituto LIFE incentiva que comentários informais sejam formalizados através dos meios 

divulgados. A resposta a comentários informais é baseada na capacidade da equipe do Instituto LIFE. 

Todos os comentários recebidos (válidos ou informais) são considerados publicamente disponíveis, 

a menos que o colaborador solicite explicitamente confidencialidade. 

A participação de stakeholders menos favorecidos e sem acesso à internet é complementada 

através de visitas de campo, workshops e reuniões presenciais, quando definidos no Termo de 

Referência.  

A Coordenação Geral analisa os registros válidos realizados pelas partes interessadas, disponibiliza 

as devolutivas no website do Instituto e, quando aprovado pelas instâncias previstas, integra as 

contribuições recebidas em uma nova versão do Padrão. 

Depois de elaborada a nova versão do documento, esta é submetida à 2ª rodada da consulta 

pública, com duração de 30 dias. O procedimento a ser adotado segue as regras vigentes dos 

Códigos de Boas Práticas do ISEAL Alliance, a serem especificadas no TR do Padrão. Rodadas 
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adicionais podem ser necessárias quando questões não resolvidas persistirem após a rodada 

anterior. 

O Padrão em desenvolvimento pode ser adequado novamente pela Coordenação Geral e pelos 

grupos de trabalho, conforme as disposições e conclusões finais da consulta pública, e repassado 

para o Conselho Diretor para aprovação final. 

A Coordenação Geral disponibiliza um relatório sumário dos comentários válidos, que inclui: 

a) Uma análise dos grupos de partes interessadas que enviaram comentários; 

b) Um resumo das contribuições recebidas relacionadas ao material disponibilizado; 

c) Uma resposta geral aos comentários (devolutiva) e uma indicação de como as questões 

levantadas foram abordadas na nova versão do texto. 

O relatório da consulta pública é publicado no site do Instituto LIFE. O resumo público será 

distribuído a todas as instâncias pertinentes, além das partes interessadas que apresentaram 

comentários.  

2.1.6 Engajamento de stakeholders (partes interessadas) 

O Instituto LIFE mantém o seu mapeamento de stakeholders sempre atualizado a fim de alcançar o 

maior leque possível de partes interessadas a contribuir para o desenvolvimento contínuo dos 

Padrões LIFE. 

Com isso, foram definidos quatro grupos de stakeholders que devem ser atingidos pelas consultas 

públicas: Organizações Não Governamentais; Sociedade Civil; Empresas Privadas; Órgãos 

Governamentais; e Academia. 

Para cada grupo, foram definidos alguns critérios (Tabela 01) para seleção de pessoas e organizações 

que possam representá-los nos desenvolvimentos dos temas específicos de cada Padrão LIFE. Na 

sequência, são identificadas as pessoas de contato em cada uma delas. Sempre que possível, 

indicações de outras instituições e pessoas são incentivadas nestas comunicações. 

 

 

 



 

Instituto LIFE 2020 – Todos os direitos reservados. Apenas documentos disponíveis no website do Instituto LIFE podem 
ser considerados como Versões Oficiais em vigor. 

 

LIFE-IN-MP21-1.0-PORTUGUÊS Aprovação: 05/08/2020 

Aplicabilidade: Internacional Versão Oficial: 1.0 

PROCEDIMENTO DE GESTÃO 
Elaboração e Revisão de Documentos Normativos 

Página 16 de 22 

Tabela 01 – Critérios para seleção de stakeholders 

Grupos de 
Stakeholders 

Critérios prioritários para seleção 

Organizações Não 

Governamentais  

• Atuação na área de interesse do Padrão em desenvolvimento; 

• Atuação em nível nacional e/ou internacional; 

• Experiência com diferentes temáticas envolvidas no Padrão; 

• Desenvolvimento de projetos relacionados ao tema central do Padrão; 

• Atuação nas esferas ambiental, social, econômica, de acordo com a 

aplicação do Padrão. 

Sociedade Civil 

• Pessoas físicas e/ou representantes de associações e comunidades; 

• Produtores rurais interessados na temática do Padrão ou que apoiam 

iniciativas relacionadas ao tema. 

Empresas Privadas 

• Empresas de grande, médio e pequeno portes que realizam ou apoiam 

iniciativas relacionada aos temas abordados pelo Padrão; 

• Empresas dos setores primário, secundário e terciário atingidas positiva 

ou negativamente pelo novo Padrão. 

Órgãos 

Governamentais 

• Órgãos que atuam nas áreas de interesse do Padrão; 

• Órgãos que atuam diretamente com outras partes interessadas. 

Academia 

• Centros de pesquisa, ensino e extensão que atuam com os temas 

envolvidos no desenvolvimento do Padrão; 

• Centros de pesquisa e ensino que atuam nas esferas ambiental, social e 

econômicas, de acordo com os temas do Padrão. 

Organismos 

Normalizadores e 

Organismos 

Certificadores 

• Sistemas de Gestão e Certificação com interesse no tema do Padrão. 

Para garantir uma participação efetiva dos stakeholders-chave nos processos de consultas públicas, 

o Instituto LIFE adota estratégias para a divulgação tais como: envio de correios eletrônicos 

direcionados; workshops; webinars, missão de campo e/ou auditorias piloto; reuniões e encontros; 

entre outros.  
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Além das consultas públicas, o Instituto LIFE desenvolve outras atividades com grupos de 

stakeholders identificados, de acordo com a necessidade, visando o maior engajamento.  De acordo 

com cada projeto de elaboração de um novo documento normativo, a Coordenação Geral e 

Conselho Diretor definem as atividades de acordo com os planos de trabalho e Termos de 

Referência. Os objetivos de cada um destes grupos de stakeholders estão definidas a seguir. 

Os objetivos gerais da organização da rede de especialistas e realização de workshops são:  

• coletar opiniões sobre as versões do Padrão; 

• levantar sugestões para modificações e complementações durante o desenvolvimento do 

Padrão; 

• obter exemplos de casos concretos que possam ser contemplados na aplicabilidade do 

Padrão. 

A) Rede de Especialistas 

Instância consultiva, quando constituída, que visa a participação de especialistas no processo de 

desenvolvimento do Padrão. 

A Rede de Especialistas é configurada pela Coordenação Geral, com aprovação do Conselho Diretor, 

e consiste em uma instância de engajamento de partes interessadas (stakeholders).  

A adesão à Rede de Especialistas é aberta a qualquer parte interessada. A divulgação é feita pelo 

Instituto LIFE e as inscrições podem ser feitas através de formulários online ou por e-mail 

(contato@institutolife.org). Não existe limite de vagas para participação. 

A Coordenação Geral também convida instituições internacionais com atuação relevante ou 

interesse em temas afins ao Padrão em desenvolvimento. A lista de membros é mantida para 

identificação das partes interessadas representadas. As participações e contribuições podem ser 

realizadas via webinars, workshops ou enviadas por e-mail. Os membros também são convidados a 

participar das consultas públicas.  

B) Workshops e reuniões presenciais 

Workshops e reuniões presenciais são previstas nas etapas de desenvolvimento dos Padrões LIFE e 

de validação de conceitos. Desta forma, o Instituto LIFE incentiva a participação de diferentes 

stakeholders durante todo o processo de desenvolvimento do novo documento normativo.  

mailto:contato@institutolife.org
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Instituições e pessoas dos diferentes setores e grupos de partes interessadas identificados são 

convidadas pela Coordenação LIFE, Comitê Gestor e consultores a opinarem nas diferentes etapas 

do desenvolvimento. O repasse de convites é incentivado para que a participação de stakeholders 

seja a mais abrangente possível. Não existe limite de vagas, porém, para fins de organização e 

logística, os participantes interessados são inscritos e validados pela Coordenação Geral. 

2.1.7 Avaliações e/ou Auditorias Piloto – Missões de Campo 

As avaliações piloto ocorrem após o processo de desenvolvimento. Têm como objetivo avaliar a 

operacionalização e aplicação do Padrão, antes da aprovação e lançamento formal do documento 

normativo. 

Os objetivos do teste piloto são: 

• compreender os impactos práticos e operacionais do Padrão ainda em fase de 

desenvolvimento; 

• incentivar o envolvimento ativo de instituições, empresas e organismos de certificação 

no desenvolvimento dos documentos normativos. 

As avaliações e/ou auditorias são previstas no processo de desenvolvimento do Padrão e no plano 

de trabalho. O Padrão é testado em ambiente real, através da sua aplicação em organizações 

parceiras ou conforme acordo entre partes interessadas.  

A seleção de participantes para os testes pilotos é realizada em conjunto entre a Coordenação Geral, 

Comitê Gestor (quando existente), Comitê Técnico Permanente e Conselho Diretor LIFE 

considerando a temática do novo Padrão.  

Estas avaliações são conduzidas por equipe terceira, designada pela Coordenação Geral e 

organizações parceiras, para garantir a imparcialidade da auditoria. O Instituto LIFE ou 

representantes designados poderão participar como observadores. Podem ser envolvidos os 

organismos certificadores já credenciados pelo Instituto LIFE ou outras organizações parceiras 

identificadas. Estas auditorias não conferem nenhum status de certificação ou verificação às 

organizações avaliadas. 

Os titulares de certificados LIFE que pretendam participar do teste piloto são livres para registrar 

suas intenções a qualquer momento, através dos seus respectivos organismos certificadores. Todos 

os organismos de certificação credenciados e seus respectivos clientes, que participam de qualquer 
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teste piloto, estão sujeitos aos procedimentos de auditoria e condições aprovados pelo Instituto 

LIFE. 

Os resultados das auditorias piloto são avaliados pela Coordenação LIFE. O teste piloto de um 

Padrão visa fornecer informações adicionais para refinar o texto preliminar antes da submissão ao 

Conselho Diretor para aprovação. O teste piloto não implica endosso à versão rascunho de 

documentos normativos. A aprovação de Padrões é responsabilidade do Conselho Diretor do 

Instituto LIFE. 

2.1.8 Processo de tomada de decisão 

Finalizadas as etapas de desenvolvimento do Padrão, consultas públicas e avaliação piloto obtêm-

se a versão final do documento normativo. Este documento passa pela validação final do Comitê 

Técnico Permanente e, na sequência, segue para aprovação do Conselho Diretor do Instituto LIFE.   

A Coordenação Geral, com base nos relatórios dos grupos de trabalho e consultores, apresenta ao 

Conselho Diretor o texto final, considerando um resumo das contribuições das partes interessas e 

como elas foram incorporadas nas versões rascunho do Padrão.  

O Conselho Diretor aprova o Padrão para publicação ou solicita alteração nos documentos. 

Em caso de necessidade de alterações, o Conselho Diretor apresenta suas justificativas e decide 

quais ações adicionais devem ser tomadas antes que o documento seja reenviado ao Conselho para 

nova análise e decisão. As observações são tratadas pela Coordenação Geral e, de acordo com a 

complexidade, os grupos de trabalho, consultores e comitês técnicos podem ser acionados. 

As decisões sobre o conteúdo do documento normativo e um resumo das deliberações para chegar 

à decisão serão registrados na ata da reunião do Conselho Diretor.  

O documento normativo recém desenvolvido e aprovado pelo Conselho Diretor é publicado no 

website do Instituto LIFE. O Padrão é anunciado e comunicado publicamente para as instâncias e 

pessoas participantes do desenvolvimento, organismos certificadores, stakeholders identificados e 

organizações certificadas LIFE. O documento é disponibilizado no website do Instituto LIFE, com livre 

acesso ao público e ao menos nos idiomas português e inglês. 

Todas as decisões tomadas durante o desenvolvimento do documento normativo podem gerar 

recursos e reclamações das partes interessadas. Neste caso, as reinvindicações devem seguir o 

procedimento de Gestão de Conflitos, disponível no website do Instituto LIFE.  
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3. REVISÃO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS LIFE 

3.1 REVISÃO DOS PADRÕES E/OU GUIAS TÉCNICOS   

As revisões nos documentos normativos são realizadas em até 5 anos após a sua publicação, 

podendo ser antecipada, se necessário, ou postergada se não houver justificativa para abertura do 

processo. A data de aprovação e publicação são identificáveis no documento, assim como a data 

prevista para sua revisão. A necessidade de antecipar ou postergar esta revisão é justificada no 

Termo de Referência (TR) correspondente. O histórico das revisões dos documentos é mantido pelo 

Instituto LIFE e pode ser disponibilizado mediante demanda, através dos contatos do Instituto LIFE. 

No início do processo de revisão, o Instituto LIFE elabora o TR informando as atividades e os prazos 

previstos para a revisão metodológica a ser executada. 

A demanda por alterações pode ser identificada através de:  

• demandas do Comitê Técnico Permanente e/ou do Conselho Diretor;  

• reuniões técnicas com especialistas/ consultores do Instituto LIFE;  

• questões, sugestões e recomendações recebidas das partes interessadas durante a 

validade do documento;  

• monitoramento dos resultados de sua aplicação em processos oficiais de Auditorias de 

Certificação e/ou acompanhamento LIFE; 

• aplicações dos documentos normativos em estudos de caso;  

• necessidade de adaptação do Padrão para outros países; 

• análise crítica do documento e identificação de necessidade de correção e atualizações. 

As sugestões e recomendações externas devem ser formalizadas por correio eletrônico e 

encaminhadas ao Instituto, através do e-mail contato@institutolife.org, e podem ser enviadas a 

qualquer momento durante o período de validade de um documento. As sugestões devem ser 

incluir uma justificativa da mudança proposta. As sugestões são mapeadas e consideradas durante 

o processo de revisão de um documento ou podem levar a uma revisão extraordinária. 

As demandas de alteração são encaminhadas à área técnica do Instituto LIFE para análise e validação 

inicial, podendo ser confirmadas ou validadas pelo Comitê Técnico Permanente. A Coordenação 

Geral encaminha as necessidades de revisão ao Conselho Diretor para avaliação da pertinência. 

mailto:contato@institutolife.org
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Depois de aprovado pelo Conselho Diretor, o processo de revisão é conduzido pela Coordenação 

Geral com o apoio do Comitê Técnico Permanente e/ ou consultores, de acordo com a complexidade 

das modificações. O Termo de Referência para a revisão de um documento normativo apresenta o 

plano de trabalho e as instâncias envolvidas no processo de revisão. 

O documento revisado é submetido à uma consulta pública. O processo de consulta segue as 

mesmas etapas descritas no item 2.1.5, podendo sofrer alterações de acordo com regras 

estabelecidas nos Códigos de Boas Práticas do ISEAL Alliance. 

Depois de finalizada, a versão revisada segue os mesmos critérios mencionados no item 2.1.8 – 

Processo de Tomada de Decisão para a aprovação final.  

O documento aprovado é publicado no website do Instituto LIFE e as partes interessadas 

identificadas são comunicadas por e-mail. 

Revisões administrativas, tais como: atualizações de textos, correções de gramática, atualização de 

links e dados, mudanças de formatação, que não envolvem revisão ou inclusão de requisitos e 

conteúdo normativo, não seguirão todas as etapas deste procedimento. Nestes casos, o documento 

é atualizado pela Coordenação Geral do Instituto LIFE e/ou consultores, é encaminhado 

diretamente para aprovação do Conselho Diretor e posterior publicação. A numeração e a data de 

aprovação são atualizadas de acordo com procedimento de controle de documentos do Sistema de 

Gestão LIFE. 

3.2 PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS REVISADOS 

O período de introdução gradual de documentos normativos revisados é de 12 (doze) meses após 

sua data da publicação, salvo decisão contrária do Conselho Diretor do Instituto LIFE.  

Durante este período de 12 (doze) meses, ocorre a integração paralela da nova versão e retirada 

progressiva da versão anterior de um documento normativo. Organizações e instituições usuárias 

do Padrão ou certificadas possuem este período de transição para adequação aos novos requisitos. 

A publicação das novas versões dos documentos é comunicada por e-mail. 

Ao final deste período, todos os titulares de certificados e candidatos à certificação, deverão ter 

sido avaliados de acordo com o documento revisado. Os organismos certificadores são responsáveis 

por comunicar seus clientes sobre a atualização do documento normativo e deve efetuar as 

avaliações (auditorias de certificação ou de acompanhamento) conforme o Guia para Auditoria da 

Certificação LIFE. 
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Caso a mudança implique em um não atendimento a qualquer aspecto qualitativo ou quantitativo 

da certificação por parte da organização auditada, o organismo certificador deve estabelecer um 

prazo de até um ano para que esta se adapte à nova versão. 

A versão anterior do documento é considerada obsoleta e inválida ao final do período de transição.  

4. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS  

Os Documentos LIFE, novos e/ou revisados, encontram-se disponíveis gratuitamente no website do 

Instituto LIFE e podem ser acessados através do link: https://institutoLIFE.org/. 

Mediante solicitação, o Instituto LIFE poderá fornecer versões impressas dos documentos, à medida 

que houver recursos disponíveis ou a preço de custo ao solicitante. A solicitação pode ser realizada 

através do e-mail: contato@instituolife.org.  
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