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PLANO DE AÇÃO CORRETIVA SOBRE O RESULTADO DE AUDITORIA DE VERIFICAÇÃO 

 

Ação corretiva é a ação tomada para garantir que determinado problema não ocorra novamente. A ação 
corretiva deve ser realizada sobre a “causa raiz” que originou a não conformidade. 

Para cada não conformidade identificada na auditoria de verificação é necessário que seja 
realizada uma investigação para se determinar sua causa, de modo que a ação corretiva possa 
ser focada na parte apropriada do sistema. 

Ao desenvolver um plano para tratar uma não conformidade a empresa deve considerar: 

(i) Quais ações precisam ser tomadas para tratar o problema; 

(ii) Que mudanças precisam ser feitas para corrigir a situação; e 

(iii) O que deve ser feito para prevenir que o problema se repita, ou seja, eliminar a causa.  

Ao realizar a análise de causa raiz registrar na tabela abaixo as ações que serão tomadas 
conforme breve orientação acima para cada não conformidade recebida no sistema de gestão. 

Nota: Este documento deve ser preenchido e encaminhado ao Comitê de Avaliação junto com o Relatório de Auditoria 
produzido pela Organização de Auditoria. O Plano de Ação é parte da avaliação do processo de verificação da 
conformidade com a Moratória da Soja. 

Nº 01/XX Aspecto da NC  Escolher um item. 

Descrição da NC 

Descrever objetivamente a não conformidade emitida com base no aspecto avaliado e referenciar o requisito e 
indicador não conforme. 

Evidências 

Descrever objetivamente as evidências encontradas que determinaram a emissão da NC. 

Análise de causa raiz (preenchimento da empresa) 

Realizar análise do que causou a Não Conformidade 

Plano de ação (preenchimento da empresa) 

Ações que serão realizadas para que a não conformidade não ocorra novamente na próxima safra. Descrever 
sucintamente com ações, prazos e responsáveis. 



Nº 01/XX Aspecto da NC  Escolher um item. 

Obs.: As ações devem estar relacionadas à causa raiz encontrada. 

 

 


