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ÍNDICE DE DEFEITO 

Defeito não aplicável as Fábricas da Categoria Home Care 

Número do Defeito Parâmetro Propriedade Defeito Elemento da Embalagem
1 Arte Impressão Impressão: Cor Geral

2 Arte Impressão Impressão: Texto Geral

3 Arte Impressão Impressão: Corte orientação do Filme Geral

4 Aparência da Embalagem Limpeza Presença: Pó / Poeira Geral

5 Aparência da Embalagem Limpeza Presença de sujeira: produto / graxa / óleo Geral

6 Conteúdo da Embalagem Produto Desvio de Peso Geral

7 Conteúdo da Embalagem Produto Variação de enchimento Transparente

8 Conteúdo da Embalagem Produto Corpo Estranho Transparente

9 Conteúdo da Embalagem Produto Aparência da Embalagem Transparente

10 Conteúdo da Embalagem Produto Cor / separação / sedimentação do Produto Transparente

11 Integridade da Embalagem Montagem Ausência de Componente Geral

11 Integridade da Embalagem Montagem Componente Errado Geral

13 Integridade da Embalagem Montagem Delaminação Laminação

14 Integridade da Embalagem Montagem Abas desorientadas Colagem das abas

15 Integridade da Embalagem Fechamento Alinhamento da Selagem Geral

16 Integridade da Embalagem Fechamento Selagem queimada Geral

17 Integridade da Embalagem Fechamento Selagem danificada Geral

18 Integridade da Embalagem Fechamento Junção da Selagem Geral

19 Integridade da Embalagem Fechamento Integridade do Invólocro Invólocro

20 Integridade da Embalagem Condição Embalagem inflada / soprada Geral

21 Integridade da Embalagem Dano Danificada- rachada Geral

22 Integridade da Embalagem Dano Esmagamento/ amassada/ vinco Geral

23 Integridade da Embalagem Dano Danificada – perfuração Geral

24 Integridade da Embalagem Dano Danificada Arranhões / desgaste Geral

25 Integridade da Embalagem Dispositivo de Abertura Dispositivo de abertura: Fio de luz Geral

26 Integridade da Embalagem Dispositivo de Abertura Dispositivo de abertura: vazamento pela tampa Vazamento

27 Integridade da Embalagem Dispositivo de Abertura Dispositivo de abertura: picote rasgado Picote Rasgado

28 Integridade da Embalagem Dispositivo de Abertura Dispositivo de abertura: tira rasgada Tira Rasgada

29 Legal Codificação Código de Barras: i legível/ ausência / posição incorreta Geral

30 Legal Codificação Código de Produção : i legível/ ausência / posição incorreta Geral

ÍNDICE - BAG



Medida da 

Classificação

Não há desvio de coloração a distância de 

30cm (comprimento de meio braço)

Mínimo e visível desvio na coloração a 

distância de 30cm (comprimento de meio 

braço)

Acentuado e visível desvio na coloração a 

distância de 60cm (comprimento do braço)

Acentuado desvio na coloração da 

impressão; presença de manchas, linhas 

de tinta, desbotamento comparado com o 

padrão em qualquer lugar da embalagem

Coloração de toda 

a impressão em 

qualquer lugar da 

embalagem 

Consumidor não percebe desvio na 

coloração da impressão em qualquer lugar 

da embalagem

Mínimo desvio na coloração da impressão; 

presença de manchas, linhas de tinta, 

desbotamento comparado com o padrão 

em qualquer lugar da embalagem

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Arte Final    PROPRIEDADE: Impressão                                                                                    PÁGINA 1

Descrição questão

Questão: 

Impressão: Cor
VERDE ÂMBAR VERMELHO



Toda a impressão do texto está 

visível e limpa

Alguma parte da impressão do texto 

não está clara ou há dificuldade de 

leitura, mas ainda está legível

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Arte Final    PROPRIEDADE: Impressão                                                                                   PÁGINA 2

Descrição questão

Questão: Impressão - texto VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da Classificação
Toda a impressão do texto está 

visível e limpa

Alguma parte da impressão do texto 

não está clara ou há dificuldade de 

leitura, mas ainda está legível

Alguma parte da impressão do texto 

está ilegível

Alguma parte da impressão do texto 

está ilegível

Qualidade da impressão do 

texto - legibilidade                

Incluindo texto legal

TEXTO LEGAL



Corte ligeiramente desalinhado

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Arte Final    PROPRIEDADE: Impressão                                                                                    PÁGINA 3

Descrição questão

Questão: 

Impressão: corte e 

orientação do 

filme

VERDE ÂMBAR VERMELHO

Corte correto sem nenhum sinal de perda 

na informação anterior ou posterior

Desalinhamento 

Solda Horizontal

Medida da 

Classificação

Corte correto sem nenhum sinal de perda 

na informação da impressão  anterior ou 

posterior

Corte ligeiramente desalinhado, mas toda 

as informações da impressão permanecem 

claramente visíveis e a arte frontal 

subsequente não está sobre a arte da 

frente

Corte desalinhado onde alguma informação 

da impressão não está claramente visível 

ou está ausente. A arte frontal 

subsequente está sobre a arte da frente

Corte severamente desalinhado

Desalinhamento e 

orientação do 

corte do filme



Medida da 

Classificação

Consumidor não percebe sujeira por poeira 

a distância de 30 cm (comprimento de 

meio braço)

Claramente visível a uma distância menor 

que 60cm (comprimento do braço) e cobre 

menor ou igual a 10% da embalagem

Claramente visível a distância de 60cm e 

cobre mais que 10% da embalagem; ou 

cobre menos que 10%, mas com intensa 

densidade de poeira

Descrição questão

Sujidade por 

poeira do 

ambiente

Consumidor não percebe sujeira por poeira 

em nenhum lugar da embalagem

Mínima sujeira por poeira em algum lugar 

da embalagem

Acentuada sujeira por poeira em algum 

lugar da embalagem.

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Aparência da embalagem    PROPRIEDADE: Limpeza                                                                PÁGINA 4

Questão: Presença 

– pó/ poeira
VERDE ÂMBAR VERMELHO



Medida da 

Classificação

Menor sujeira (produto / graxa / óleo) 

porém não é visível a distância de 30 cm 

(comprimento de meio braço)

Claramente visível em uma distância menor 

que 60cm (comprimento do braço) e cobre 

menor ou igual a 10% da embalagem

Claramente visível em uma distância de 

60cm e cobre mais que 10% da 

embalagem; ou cobre menor que 10%, 

mas com quantidade de sujeira mais 

severa  (produto / graxa / óleo)

Sujidade (do 

produto / graxa / 

óleo) em qualquer 

lugar da 

embalagem

Consumidor não percebe sujeira por 

produto em qualquer lugar da embalagem

Mínima sujeira por produto / graxa / óleo 

em qualquer lugar da embalagem

Maior área de sujeira por produto / graxa / 

óleo em qualquer algum lugar da 

embalagem

Sujeira pelo 

mesmo produto ou 

por outro produto

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Aparência da embalagem    PROPRIEDADE: Limpeza                                                                PÁGINA 5

Questão: Presença 

de sujeira: produto 

/ graxa / óleo) 

VERDE ÂMBAR VERMELHO

Descrição questão



ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Conteúdo da embalagem    PROPRIEDADE: Produto                                                                  PÁGINA 6

Questão: Desvio de 

peso
VERDE ÂMBAR VERMELHO

Descrição questão

Medida da 

Classificação

Embalagem está com peso dentro do 

padrão (por percepção)
N/A

Conteúdo está claramente com variação de 

peso comparado ao padrão, quando segura 

a embalagem na mão (por percepção)

Produto com 

Variação de peso - 

por percepção

Embalagem está com peso dentro do 

padrão
N/A

Conteúdo está claramente com variação de 

peso comparado ao padrão, quando segura 

a embalagem na mão

PESO DENTRO DO PADRÃO
ACIMA OU ABAIXO DO PESO 

PADRÃO



Medida da 

Classificação
Não há delaminação na embalagem N/A

Há delaminação na embalagem maior que 

1 cm

Descrição questão

Delaminação na 

embalagem
Não há delaminação na embalagem N/A Há área de delaminação na embalagem

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Montagem                                                            PÁGINA 7

Questão: 

Delaminação
VERDE ÂMBAR VERMELHO



Medida da 

Classificação

Selagem visível e não há defeitos de 

selagem

Mínimo enrugamento da banda de selagem 

(menor e igual a 5 mm), sem nenhum 

vazamento quando pressionado.

Acentuado enrrugamento da banda de 

selagem (maior 5 mm)ou com vazamento 

quando pressionado

Integridade da 

selagem 

comprometida

Selagem visível e não há defeitos de 

selagem

Mínimo enrugamento da banda  de 

selagem

Acentuado enrrugamento da banda de 

selagem 

Desalinhamento 

Dobra

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Fechamento                                                         PÁGINA 8

Questão: 

Alinhamento da 

selagem

VERDE ÂMBAR VERMELHO

Descrição questão

Maior que 0,5 cmMenor que 0,5 cm



Descrição questão

Integridade da 

selagem 

comprometida

Selagem visível e não há defeitos de 

selagem

Mínimo enrugamento da banda  de 

selagem

Acentuado enrrugamento da banda de 

selagem 

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Fechamento                                                         PÁGINA 9

Questão: 

Alinhamento da 

selagem

VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da 

Classificação

Selagem visível e não há defeitos de 

selagem

Mínimo enrugamento da banda de selagem 

(menor e igual a 5 mm), sem nenhum 

vazamento quando pressionado.

Acentuado enrrugamento da banda de 

selagem (maior 5 mm)ou com vazamento 

quando pressionado

Enrrugamento 

solda horizontal



Descrição questão

Queima na 

selagem da 

embalagem

Consumidor não percebe queima na 

selagem da embalagem
Mínima queima na selagem da embalagem

Acentuada queima na selagem da 

embalagem

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Fechamento                                                         PÁGINA 10

Questão: Selagem 

queimada
VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da 

Classificação

Queima na selagem não visível a uma 

distância de 30cm (metade do 

comprimento do braço)

Queima na selagem claramente visível a 

uma distância de 30cm (metade do 

comprimento do braço)

Queima na selagem claramente visível a 

uma distância de 60cm (comprimento do 

braço)



Descrição questão

Integridade da 

Embalagem 

Selagem 

danificada

Selagem completamente intacta N/A
Qualquer dano que comprometa a selagem 

ou a integridade do produto

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Fechamento                                                        PÁGINA 11

Questâo: Selagem 

– danificada
VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da 

Classificação
Selagem completamente intacta N/A

Selagem  severamente danificada ou 

embalagem aberta ou a integridade do 

produto foi afetada

Vazamento solda 

horizontal

Vazamento solda 

vertical



Descrição questão

Rebarba na 

selagem

Selagem completamente intacta. Não há 

rebarbas visíveis
Selagem levemente danificada Selagem severamente danificada

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Fechamento                                                        PÁGINA 12

Questâo: Selagem 

– junção
VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da 

Classificação
Selagem completamente intacta

Selagem danificada, mas a integridade do 

produto não foi afetada

Selagem severamente danificada ou 

embalagem aberta; a integridade do 

produto pode ser afetada

Rebarba na solda





Descrição questão

Qualquer 

amassamento/ 

vinco/ 

esmagamento na 

embalagem

Consumidor não percebe amasso/ vinco/ 

esmagamento/ deformação em nenhum 

lugar da embalagem

Mínima percepção de amasso/ vinco/ 

esmagamento/ deformação em algum lugar 

da embalagem

Acentuada percepção de amasso/ vinco/ 

esmagamento/ deformação em algum lugar 

da embalagem

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Danificada                                                          PÁGINA 14

Questão: 

Esmagamento/ 

amassada/ vinco

VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da 

Classificação

Defeito não está visível a uma distância de 

30cm (metade do comprimento do braço)

Defeito claramente visível a uma distância 

de 30cm e cobre menos ou igual a 10% da 

embalagem; e/ou local amassado é menor 

ou igual a 1cm de diâmetro ou 

comprimento

Defeito claramente visível a uma distância 

de 60cm e cobre mais que 10% da 

embalagem; e/ou local amassado é maior 

que 1cm de diâmetro ou comprimento



Descrição questão

Embalagem 

furada/ rasgada/ 

rompida

Não há perfuração visível na embalagem N/A
Há alguma perfuração visível na 

embalagem

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Danificada                                                          PÁGINA 15

Questão: 

Danificada – 

perfuração

VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da 

Classificação
Não há perfuração visível na embalagem N/A

Há alguma perfuração visível na 

embalagem



Descrição questão

Embalagem riscada/ 

arranhada

Consumidor não percebe risco/ arranhão 

em nenhum lugar da embalagem

Mínima percepção de risco/ arranhão em 

algum lugar da embalagem

Acentuada percepção de risco/ arranhão 

em algum lugar da embalagem

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Integridade da embalagem    PROPRIEDADE: Danificada                                                          PÁGINA 16

Questão: Danificada – 

risco/ arranhão
VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da Classificação
Defeito não é visível a uma distância de 

30cm (metade do comprimento do braço)

Defeito é claramente visível a uma 

distância de 30cm (metade do 

comprimento do braço)

Defeito é claramente visível a uma 

distância de 60cm (comprimento do braço)



ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Legalidade    PROPRIEDADE: Código                                                                                      PÁGINA 17

Questão: Código – 

ausente/ ilegível/ 

posição incorreta

VERDE ÂMBAR VERMELHO

Medida da 

Classificação

Codificação presente, claramente visível e 

posicionada corretamente

Alguma parte do código não está clara ou há 

dificuldade de leitura, mas ainda está legível; 

alguma parte da impressão do código está 

fora da posição designada, mas permanece 

completamente impresso na embalagem

Alguma parte do código está ilegível ou 

ausente ou não está completamente 

impresso na embalagem

Falha impressão 

código

Descrição questão

Codificação 

ausente/ ilegível/ 

posição incorreta

Codificação presente, claramente visível e 

posicionada corretamente

Alguma parte do código não está clara ou há 

dificuldade de leitura, mas ainda está legível; 

alguma parte da impressão do código está 

fora da posição designada, mas permanece 

completamente impresso na embalagem

Alguma parte do código está ilegível ou 

ausente ou não está completamente 

impresso na embalagem

Saquinho sem 

código 

Código saquinho 

fora de posição 



Medida da 

Classificação

Código de Barras: legível,claramente visível 

e posicionada corretamente

Alguma parte do código de barras não está 

clara ou há dificuldade de leitura, mas os 

números estão legíveis. Alguma parte da 

impressão do código está fora da posição 

designada, mas permanece 

completamente impresso na embalagem.

Alguma parte do código de barras está 

ilegível ou ausência de parte dos números 

ou o código não está completamente 

impresso na embalagem. 

Código de Barras: 

ilegível / ausente / 

mal posicionado

Código de Barras: legível,claramente visível 

e posicionada corretamente

Alguma parte do código de barras não está 

clara ou há dificuldade de leitura, mas os 

números estão legíveis. Alguma parte da 

impressão do código está fora da posição 

designada, mas permanece 

completamente impresso na embalagem

Alguma parte do código de barras está 

ilegível ou ausência de parte dos números 

ou o código não está completamente 

impresso na embalagem. 

Descrição questão

ETAPA: On pack     PARÂMETRO: Legalidade    PROPRIEDADE: Código                                                                                      PÁGINA: 18

Defeito: Código de 

Barras – legibilidade / 

ausência / posição

VERDE ÂMBAR VERMELHO


