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EXTENSÕES UTZ 

 

Alterações nas informações da Certificação UTZ que ocorram durante a validade do 

certificado e que impliquem em um aumento (ou seja, tempo, volume, área, locais, 

membros do grupo e atividades de processamento) podem ser incluídas por meio de 

extensões. 

Extensões precisam ser solicitadas pelo membro à Savassi Certificação Serviços 

Administrativos Ltda SCSA, sendo que a mesma pode negar a extensão caso o membro 

não forneça justificativas suficientes. 

NOTA: Extensões só podem ser realizadas durante a validade do certificado. Caso o 

certificado tenha expirado a validade e uma extensão não foi solicitada, as 

alterações desejadas só poderão ser realizadas na próxima auditoria UTZ oficial. 

Tipos possíveis de extensão: 

TEMPO 

 
Aplicável a Código de Conduta e Cadeia de Custódia 

 

Pode ser concedida uma extensão de tempo que dure até quatro meses após a data de 

vencimento do certificado, mas apenas se uma auditoria de recertificacão já tiver sido 

planejada e confirmada e a extensão de tempo tenha sido solicitada enquanto o 

certificado estiver válido. 

 

O próximo certificado é emitido para o período restante do novo período de 

certificação (por exemplo, se for concedida uma extensão de dois meses, o novo 

certificado será válido para os próximos dez meses). 

 

Durante a validade de uma extensão de tempo, os membros do Código de Conduta 

não têm permissão para vender produtos de sua nova safra (que serão certificados sob 

seu novo certificado) como certificados UTZ. 

 

Para extensão de tempo, é necessário o preenchimento e assinatura do FORM.32 – 

Solicitação de Prorrogação de Certificação – UTZ pelo cliente. 

 

VOLUME E ÁREA 

 

Aplicável a Código de Conduta 



 

 
Rua Bernardo Guimarães, 428  Centro  Patrocínio  MG  CEP 38.740-028  Brasil 

Tel.: +55 (34) 3832-0530  www.savassiagronegocio.com.br 

 

Até 10% da área e/ou volume de produção certificados de um membro podem ser 

adicionados ao certificado anualmente, registrando-se a área e/ou volume de 

produção adicionais junto à Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. 

Não é necessária nenhuma verificação adicional por parte da Savassi Certificação 

Serviços Administrativos Ltda SCSA.  

Caso o aumento na área e/ou volume de produção de um membro seja maior do que 

10% em um ano, uma auditoria adicional é obrigatória durante aquele ano, antes que 

a extensão possa ser adicionada ao certificado vigente. Essa auditoria de extensão irá 

se concentrar na nova área e/ou volume. 

Quando o membro decide não ter uma extensão, mas deseja incluir o volume extra no 

próximo certificado, a Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA inclui o 

volume extra como estoque de passagem no novo certificado após o volume extra ser 

constatado durante a próxima auditoria de certificação. O membro não pode vender o 

produto até que ele seja verificado por um auditor e incluído no novo certificado. 

Caso um grupo ou multi-grupo como um todo aumentem sua área e/ou volume de 

produção em mais de 10% em um ano, uma auditoria adicional do SGI e de pelo menos 

a raiz quadrada do número de novos membros do grupo e/ou membros com nova área 

e/ou volume (com um mínimo de cinco) é obrigatória durante aquele ano, antes que a 

extensão possa ser adicionada ao certificado vigente. 

 

Volume só pode ser adicionado se, durante a safra do produto, o produtor ou membro 

do grupo já tiver cumprido todos os Pontos de Controle (CPs) aplicáveis do Código de 

Conduta UTZ.  

 

Para extensão de volume, é necessário o preenchimento e assinatura do FORM.79.1 – 

Solicitação de Extensão de Volume – UTZ e para extensão de área é necessário o 

preenchimento e assinatura do FORM.79.4 – Solicitação de Extensão de Área – UTZ 

pelo cliente. 

LOCAIS 

 
Aplicável a Código de Conduta (Multi-local) e Cadeia de Custódia 

 

Para produtores e armazéns que operam sob o nível de rastreabilidade Identidade 

Preservada / Segregação, para incluir novos locais em uma certificação multi-local, 

uma auditoria dos novos locais e do local central é obrigatória antes que a extensão 

seja adicionada ao certificado vigente.  
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Armazéns que operam no nível de rastreabilidade Balanço de Massa podem adicionar 

novo(s) local(is) ao certificado, registrando o(s) local(is) adicional(is) junto à Savassi 

Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. Não é necessária nenhuma verificação 

adicional por parte da Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA até a 

próxima auditoria. Na próxima auditoria, o(s) novo(s) local(is) será(ão) incluído(s) na 

amostra da auditoria. 

 

Para extensão de locais, é necessário o preenchimento e assinatura do FORM.79.3 – 

Solicitação de Extensão de Locais – UTZ pelo cliente. 

 

MEMBROS DO GRUPO 

 
Aplicável a Código de Conduta (Grupo/Multi-grupo) 

 

Até 10% de novos membros do grupo podem ser adicionados anualmente ao 

certificado, registrando-se os membros adicionais do grupo (com sua área e volume de 

produção) junto à Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. Não é 

necessária nenhuma verificação adicional por parte da Savassi Certificação Serviços 

Administrativos Ltda SCSA. 

 

Se mais de 10% de membros do grupo forem adicionados em um ano, uma auditoria 

adicional do SGI e de pelo menos a raiz quadrada do número de novos membros (pelo 

menos cinco) é obrigatória antes que a extensão seja adicionada ao certificado 

existente. 

Para extensão de membros do grupo, é necessário o preenchimento e assinatura do 

FORM.79 – Solicitação de Extensão de Membros do Grupo – UTZ pelo cliente. 

 

ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO 

 
Aplicável a Código de Conduta e Cadeia de Custódia 

 

Para fazendas e armazéns que operam sob o nível de rastreabilidade Identidade 

Preservada / Segregação, para adicionar uma nova atividade de processamento, uma 

auditoria da nova atividade é obrigatória antes que a extensão seja adicionada ao 

certificado existente.  

 

Armazéns que operam no nível de rastreabilidade Balanço de Massa podem adicionar 

uma nova atividade de processamento ao certificado, registrando o(s) local(is)  
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adicional(is) junto à Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. Não é 

necessária nenhuma verificação adicional por parte da Savassi Certificação Serviços 

Administrativos Ltda SCSA até a próxima auditoria. 

 

Para extensão de atividades de processamento, é necessário o preenchimento e 

assinatura do FORM.79.2 – Solicitação de Extensão de Atividade de Processamento – 

UTZ pelo cliente. 

 

AUDITORIA DE EXTENSÃO 

 
Dependendo da especificidade da extensão requerida pelo cliente, a Savassi 

Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA, baseando nos critérios descritos 

acima, realiza uma auditoria adicional focada em um âmbito específico, com o objetivo 

de verificar a continuidade no atendimento aos requisitos obrigatórios UTZ. 

 

O processo de extensão segue os mesmos parâmetros de uma certificação comum, 

sendo necessário o preenchimento pelo cliente da solicitação de extensão (específica 

para cada tipo).  

A Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA, ao receber a solicitação, 

analisa a pertinência da realização da auditoria e em seguida encaminha o FORM.27 – 

Proposta Comercial Auditoria de Certificação - UTZ_CC ou o FORM.39 – Proposta 

Comercial Auditoria de Certificação UTZ_Choc para o cliente.  

Em caso de aceite da proposta, é enviado ao cliente o FORM.95 – Termo Aditivo 

Contratual, com as condições gerais da auditoria e é acordado com o cliente uma data 

para realização da auditoria de extensão. 

 

Logo após é confeccionado o FORM.13 – Plano de Auditoria / Inspeção - Cliente 

(concentrando apenas o objeto da extensão) e enviado para aprovação do cliente.  

 

A SAVASSI CERTIFICAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA SCSA não adota 

procedimentos discriminatórios, portanto todo solicitante que possa atender aos 

requisitos de certificação poderá obter uma Extensão de Certificado UTZ, desde que 

siga corretamente o processo e atenda aos requisitos especificados acima. 

 

Todo o processo atende a ordem cronológica de recebimento da solicitação de 

extensão, não havendo em nenhuma hipótese a aceleração ou retardo de algum 

processo por qualquer motivo. 
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Todos os Formulários de Extensão citados estão disponíveis para download em nosso 

site e também podem ser solicitados através dos e-mails abaixo. 

 

Os Formulários de Extensão devidamente preenchidos e assinados podem escaneados 

e enviados nos e-mails abaixo. 

 

*Para maiores informações sobre os Processos de Extensão UTZ entre em contato 

conosco através dos meios de comunicação indicados no rodapé ou pelos e-mails: 

atendimento@savassicertificadora.com.br / qualidade@savassicertificadora.com.br 

 

Referências: 

Protocolo de Certificação UTZ versão 4.1 Jan/2016 e documentos internos do Sistema 

da Gestão da Qualidade do Organismo SCSA, PQ.14 – Processo de Certificação UTZ. 
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