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i) Sobre a ISO
A ISO (Organização Internacional de
Normalização) é uma rede global que
identifica quais normas internacionais
são requeridas pelas empresas, governo
e sociedade, desenvolvendo–as em parceria com os setores que irão utilizá-las,
adotando–as através de procedimentos
transparentes com base nos inputs de
várias partes interessadas nacionais e as
distribuindo para serem implementadas
mundialmente.
As normas ISO refinam um consenso
internacional da base mais ampla possível das partes interessadas. O input
de especialistas é proveniente daqueles
setores mais próximos que necessitam
de normas e também aos resultados de
sua implementação. Desta forma, embora voluntárias, as normas ISO são
amplamente respeitadas e aceitas pelos
setores público e privado em nível internacional.

A ISO – uma organização não governamental – é uma federação de organismos nacionais de normalização, de todas as regiões
do mundo, sendo uma por país, incluíndo
os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como os países com economias em transição. Cada membro da ISO é
a principal organização de normalização no
país. Os membros propõem as novas normas, participam no seu desenvolvimento e
provém apoio em colaboração com a Secretaria Central da ISO para os 3000 grupos
técnicos que realmente desenvolvem as normas.
Dentro da ISO, o comitê de desenvolvimento da política de avaliação da conformidade
ISO/CASCO tem uma dupla função. Ele é
responsável pelo desenvolvimento e faz recomendações sobre a política de avaliação
da conformidade aos membros do ISO/
CASCO e para o desenvolvimento de normas e guias de avaliação da conformidade.
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ii) Sobre a UNIDO
A Organização para o Desenvolvimento
Industrial das Nações Unidas (UNIDO)
ajuda os países em desenvolvimento e
países com economias em transição a
desenvolverem a indústria competitiva e
ambientalmente sustentável para acelerar
o crescimento econômico, reduzir a pobreza e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

A UNIDO ocupa um lugar especial no
sistema das Nações Unidas como a única
organização que promove a criação da
riqueza e combate à pobreza através da
produção. A Organização está focada em
três prioridades temáticas interrelacionadas: a redução da pobreza através de
atividades produtivas, a capacitação em
comércio e energia e meio ambiente.

Na busca destes objetivos, a UNIDO utiliza recursos globais e experiência, e combina serviços operacionais de cooperação técnica com as atividades analíticas,
normativas e de convocação, tanto global
quanto localmente.

A UNIDO tem 173 Estados–Membros
com sede em Viena, na Áustria, porém
opera em todo o mundo.
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Fundada em 1966, tornou–se uma agência especializada das Nações Unidas em
1985.

iii) Prefácio
Empresários, consumidores e autoridades públicas têm certas expectativas
quanto à qualidade, segurança, confiabilidade, interoperabilidade, eficiência, eficácia e sustentabilidade ambiental de produtos e serviços. A avaliação
da conformidade provê os meios para
ensaiar a conformidade dos produtos
e serviços com estas expectativas, de
acordo com as normas, regulamentos
e outras especificações relevantes. Ela
ajuda a assegurar que os produtos e
serviços cumpram suas promessas. Em
outras palavras, a avaliação da conformidade constrói confiança.
Ao evidenciar as necessidades dos compradores de verificar diretamente se os
produtos que eles adquirem atendem às
especificações requeridas, a avaliação
da conformidade facilita o comércio
nos níveis nacional e internacional. Ela
permite que os compradores tomem
suas decisões com base em relatórios de
ensaio e certificados emitidos por laboratórios especializados e organismos de
certificação, criando assim a confiança
dos clientes de que as suas expectativas
serão atendidas.
Entretanto, a não aceitação de relatórios de ensaio e certificados de conformidade continua a ser um obstáculo
ao comércio internacional. Isto muitas
vezes requer que os exportadores submetam múltiplos ensaios e/ou certifi-

cação dispendiosos de seus produtos.
A Organização Mundial do Comércio
tem procurado superar esse problema
através de seus Acordos sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio e sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias que se destinam a assegurar que
os regulamentos e normas técnicas e os
procedimentos para avaliação da conformidade, não obstruam o comércio
internacional.
Nas revisões sucessivas do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio
foi observada a utilidade das normas e
guias de avaliação da conformidade desenvolvidas pela ISO e pela Comissão
Eletrotécnica Internacional (IEC) na
harmonização das práticas de avaliação
da conformidade e como referências
para a competência técnica dos organismos de avaliação. Portanto, a utilização
destas normas e guias ajuda a superar
as barreiras comerciais. A ISO também
promove a harmonização internacional
das atividades de avaliação da conformidade e a aceitação mundial dos resultados dessas avaliações. A UNIDO,
paralelamente, adquiriu mais de 40
anos de experiência no apoio à criação
e atualização de normas e estruturas de
avaliação da conformidade em todo o
mundo.

Construindo Confiança 3

a
Construindo conﬁança – A caixa de ferramentas de Avaliação da Conformidade
é um manual amplo e de fácil utilização
que abrange todos os aspectos da avaliação da conformidade e seu papel no
comércio internacional, e será útil para
os gestores de negócios, órgãos reguladores e representantes dos consumidores.
É a última de uma série de publicações
conjuntas emitidas pela ISO e UNIDO,
e é o resultado da parceria frutífera e de
longa data entre as duas organizações
para fortalecer a infraestrutura de normalização e de qualidade dos países em
desenvolvimento e países com economias
em transição. Embora voltadas especificamente para este grupo de países, estas
publicações são também destinadas a servir como ferramentas de referência acessíveis para todos que estejam envolvidos
ou interessados na avaliação da conformidade e no comércio.
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Rob Steele
Secretário–Geral da ISO

Dr. Kandeh K. Yumkella
Diretor–Geral da UNIDO

iv) Termo de responsabilidade
Este documento foi produzido sem a edição formal das Nações Unidas. As designações empregadas e a apresentação do material neste documento não significam
a expressão de qualquer opinião, seja qual for a parte da Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas (UNIDO) quanto ao estado legal de
qualquer país, território, cidade ou área de suas autoridades, quanto à delimitação
de suas fronteiras ou limites, ou seu sistema econômico ou grau de desenvolvimento. As designações "desenvolvido", "industrializado" e "em desenvolvimento"
são destinadas para conveniência estatística e não expressam necessariamente um
julgamento sobre o estágio alcançado por um determinado país ou área no processo de desenvolvimento. A menção de nomes de empresas ou produtos comerciais
não constitui um endosso pela UNIDO.
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vi) Introdução
O papel da avaliação da conformidade na infraestrutura
de qualidade e sua importância na capacitação para o
comércio e no desenvolvimento econômico
Figura 1 – O papel da infraestrutura de qualidade

PREOCUPAÇÕES SOCIAIS
Saúde, segurança, meio ambiente, bem–estar, comércio justo, proteção
do consumidor, leis e regulamentos governamentais

A INFRAESTRUTURA
DE QUALIDADE

Metrologia

Normalização

Avaliação da
conformidade

PREOCUPAÇÕES COMERCIAIS
Comercialização, qualidade, lucratividade, manufatura, distribuição,
compras, utilização, especiﬁcações, contratos

6 Construindo Confiança

A avaliação da conformidade
é fundamental para todas as
economias
A publicação UNIDO ISO Fast forward
introduziu o conceito da infraestrutura
de qualidade como um facilitador essencial da capacitação do comércio e
do desenvolvimento econômico. Os três
principais componentes da infraestrutura
de qualidade (ver Figura 1) são metrologia, normalização e avaliação da conformidade. Os benefícios da normalização
na melhoria da eficiência econômica e
provendo acesso aos mercados mundiais
não podem ser alcançados sem a capacidade de tornar confiáveis as medições e ser
capaz de demonstrar que os itens estão de
acordo com os requisitos especificados
nas normas.
Como parte de sua infraestrutura de qualidade, todas as economias necessitam de
acesso a serviços confiáveis de avaliação
da conformidade. Estes são necessários
para uma variedade de finalidades, incluíndo:
¶ Demonstração de que os produtos,
processos, serviços, mercadorias e
pessoal atendem às especificações
requeridas. Estes podem incluir
requisitos especificados por regulamentos (nacionais ou estrangeiros),
especificações de compra, acordos
comerciais, etc.
¶ Estabelecimento e monitoramento dos
requisitos adequados de proteção da
saúde, segurança e meio ambiente

¶ Serviços de infraestrutura públicas
subjacentes em: construção, no fornecimento de energia, água e gás, defesa,
e sistemas de transportes e de comunicação
¶ Proteção dos consumidores através do
controle de práticas comerciais desleais
¶ Demonstração da credibilidade de
sistemas forenses e judiciais
¶ Garantindo a compatibilidade e a interoperabilidade dos componentes em
produtos e sistemas
¶ Auxiliando na quarentena de mercadorias e produtos nocivos, pestes
e doenças de entrarem em uma economia
¶ Melhorando as oportunidades no
comércio internacional, reduzindo
as barreiras técnicas ao comércio e
demonstrando conformidade com as
especificações das normas internacionais, regulamentos técnicos e especificações comerciais
A maioria das sociedades reconhece os
benefícios internos de sua infraestrutura de qualidade e muitas criaram os
organismos nacionais apropriados e relações internacionais para apoiar o seu
sistema. Entretanto, os sistemas nacionais que não estão harmonizados em
nível regional ou internacional têm o
potencial de introduzir novas barreiras
técnicas ao comércio. Cada vêz mais
espera–se que os países desenvolvidos
e em desenvolvimento demonstrem não
somente para seus próprios cidadãos,
mas também ao resto do mundo, de que
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os produtos e serviços que eles produzem são confiáveis, seguros e ambientalmente responsáveis. Para atingir este
objetivo, cada economia requer uma
capacidade técnica interna efetiva (ou o
acesso a especialistas estrangeiros) para
consolidar os serviços de avaliação da
conformidade em seu país.
Esta publicação destina–se a auxiliar
os países em desenvolvimento, se eles
têm interesses governamentais, empresariais ou de consumidores, a entender
a avaliação da conformidade e criar
uma infraestrutura efetiva dentro de sua
economia. Ela provê informações para
auxilá–los na preparação e execução de
arranjos de avaliação da conformidade
que são apropriados para suas necessidades.
O Capítulo 1 apresenta uma visão geral
dos fundamentos e os benefícios da avaliação da conformidade. No Capítulo 2,
as técnicas que podem ser utilizadas para
avaliação da conformidade são descritas,
enquanto o Capítulo 3 analisa a maneira
pela qual os esquemas de avaliação da
conformidade podem ser projetados e operados.
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O Capítulo 4 examina os requisitos para
os organismos de avaliação da conformidade enquanto o Capítulo 5 provê
informações sobre como a UNIDO pode
auxiliar na preparação e operação de uma
infraestrutura de avaliação da conformidade, como parte de uma infraestrutura
de qualidade. Ele destaca as práticas atuais e relevantes e os papéis das organizações–chave que afetam a contribuição
da avaliação da conformidade no desenvolvimento econômico e à consistência
internacional das atividades de avaliação
da conformidade. O Capítulo 6 provê alguns estudos de caso para ilustrar como
os princípios descritos neste documento
podem ser aplicados.

vii) Siglas e abreviaturas
A2LA
APEC
APLAC
APLMF
APMP
BIPM
BRC
BSTI
CASCO
CD
CEN
CENELEC
CEOC
CIPM
CMC
COFRAC
COPOLCO
CPC
CRM
DEVCO
DIS
EA
EE MRA
ETRACE
FDIS
GATT
HACCP
IAAC
IAF
IEC
IFAN
IFIA
IIOC
ILAC
IPC
IQNET
ISO
ISONET
ITC
ITU
ITU–T

Associação Americana para Acreditação de Laboratórios
Cooperação Econômica Ásia–Pacífico
Cooperação de Acreditação de Laboratórios Ásia–Pacífico
Foro de Metrologia Legal Ásia–Pacífico
Programa de Metrologia Ásia–Pacífico
Agência Internacional de Pesos e Medidas
Consórcio Varejista Britânico
Instituto de Normas e Ensaio de Bangladesh
Comitê da ISO sobre Avaliação da Conformidade
Projeto de Comitê
Comitê Europeu de Normalização
Comitê Europeu de Normas Eletrotécnicas
Confederação Internacional das Organizações de Inspeção e Certificação
Comitê Internacional de Pesos e Medidas
Calibração e capacidade de medição
Comitê de Acreditação Nacional Francês
Comitê da ISO sobre Política do Consumidor
Política do presidente e grupo de coordenação (da CASCO)
Material de referência certificado
Comitê da ISO sobre assuntos de países em desenvolvimento
Projeto de Norma Internacional
Cooperação Europeia para Acreditação
Acordo de Reconhecimento Mútuo de Equipamentos Eletroeletrônicos (da APEC)
Centro de Rastreabilidade Egípcio para Exportações Agroindustriais
Projeto Final de Norma Internacional
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
Ponto de Controle Crítico na Análise de Perigos
Cooperação Interamericana de Acreditação
Foro Internacional de Acreditação
Comissão Eletrotécnica Internacional
Federação Internacional de Usuários de Normas
Federação Internacional de Agências de Inspeção
Organização Internacional Independente para Certificação Limitada
Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios
Associação Internacional de Certificação de Pessoas
A Rede de Certificação Internacional
Organização Internacional de Normalização
Centro de Informações da ISO/IEC
Centro de Comércio Internacional
União Internacional de Telecomunicações
Setor de Normalização de Telecomunicações da ITU
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UILI	  União Internacional de Laboratórios Independentes
JAS–ANZ	  Sistema de Acreditação Conjunta da Austrália e Nova Zelândia
JCCC	  Comitê Conjunto de Cooperação Mais Estreita (da ILAC e IAF)
JCDCMAS	 Comitê Conjunto para Coordenação de Assistência Técnica aos Países em De-

senvolvimento em Metrologia, Acreditação e Normalização
JDSC	  Comitê Conjunto de Apoio ao Desenvolvimento (IAF e ILAC)
JIG	  Grupo de Inspeção Conjunta (do IAF e ILAC)
KMG	  Grupo de Gestão do Conhecimento (do CASCO)
MAA	  Acordo de Aceitação Mútua (da OIML)
MLA	  Acordo de Reconhecimento Multilateral
MOU	  Memorando de Entendimentos
MRA	  Acordo de Reconhecimento Mútuo
NATA	  Associação Nacional de Autoridades de Ensaio da Austrália
NBSM	  Agência de Normas e Metrologia do Nepal
NMI	  Instituto Nacional de Medição
OIML	  Organização Internacional de Metrologia Legal
PAC
PASC
PT
REMCO	 
RM	 
SADCA	 
SADCAS	 
SANAS	 
SOAC	 
SPS	 
STAMEQ	 
STAR	 
SQAM	 
SWEDAC	 
TA	 
TBT	 
TIG	 
UEMOA	 
UNIDO	 
VMI	 
WAITRO	 
WELMEC	 
WTO	 

Cooperação de Acreditação do Pacífico
Congresso de Normas da Área do Pacífico
Ensaios de Proficiência
Comitê da ISO sobre Materiais de Referência
Material de referência
Acreditação da Comunidade de Desenvolvimento Sul–Africana
Serviço de Acreditação da Comunidade de Desenvolvimento Sul–Africano
Sistema de Acreditação Nacional Sul–Africano
Sistema de Acreditação do Oeste Africano
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias
Diretório de Normas, Metrologia e Qualidade (Vietnã)
Aliança Estratégica e Grupo de Regulação (do CASCO)
Normas, Qualidade, Acreditação e Metrologia
Conselho Sueco de Avaliação da Conformidade e Acreditação
Assistência Técnica
Barreiras Técnicas ao Comércio
Grupo de Interface Técnica (do CASCO)
União Econômica e Monetária do Oeste Africano
Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas
Instituto de Metrologia do Vietnã
Associação Mundial de Organizações de Pesquisa Industrial e Tecnológica
Cooperação Europeia em metrologia legal
Organização Mundial do Comércio
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Capítulo 1 – Conceitos básicos de
avaliação da conformidade
Por que a avaliação da
conformidade?
Todo mundo tem interesse em descobrir
se algo (ou alguém, organização ou sistema) atende às suas expectativas. O produto faz o que eu espero? Aquelas pessoas
são competentes para realizar o trabalho
que eu quero que elas façam? Será que a
loja fornecerá o item certo no preço certo
quando eu precisar dele? O meu produto
é seguro?
Produtos e serviços são como promessas.
Os clientes empresariais, os consumidores,
os usuários e as autoridades públicas têm
expectativas sobre os produtos e serviços
relacionadas às características como qualidade, ecologia, segurança, economia, confiabilidade, compatibilidade, interoperabilidade, eficiência e eficácia. O processo para
demonstrar que estas características atendem aos requisitos de normas, regulamentos e outras especificações, é chamado de
avaliação da conformidade. Em resumo, a
avaliação da conformidade ajuda a assegurar que produtos e serviços cumpram suas
promessas.
Os consumidores se beneficiam da avaliação da conformidade, porque ela provê
a eles uma base para a seleção dos produtos ou serviços. Eles podem ter mais confiança em produtos ou serviços que são
suportados por uma declaração formal do

fornecedor, ou que possuam uma marca
ou certificado de conformidade, que atestem a qualidade, segurança ou outras
características desejáveis.
Os fabricantes e prestadores de serviços
precisam ter certeza de que seus produtos
e serviços atendem suas especificações
declaradas e cumpram às expectativas do
cliente. Avaliando seus produtos e serviços, de acordo com as Normas Internacionais ISO e IEC, os ajudam a atender o
estado da arte atual e evitar os custos de
falhas do produto no mercado.
Quando a saúde pública, segurança ou o
meio ambiente podem estar em jogo, a
avaliação da conformidade é muitas vezes obrigatória por regulamentos governamentais. Sem uma avaliação e aprovação
adequadas, as mercadorias podem ser
impedidas de vender, ou fornecedores
serem desqualificados nas licitações para
contratos de compra do governo. As Normas Internacionais e Guias da ISO/IEC
também provêem requisitos e orientações
de boas práticas e o reconhecimento de
tais avaliações.
Os órgãos reguladores também se beneficiam da avaliação da conformidade
que lhes dão um meio para fazer cumprir
a legislação nacional de saúde, de segurança e de meio ambiente e alcançar os
objetivos de política pública.
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A harmonização dos procedimentos de
avaliação da conformidade ao redor do
mundo também tem benefícios de longo
alcance para o comércio internacional em
geral. Um dos principais obstáculos ao
comércio transfronteiriço que os exportadores enfrentam são os múltiplos ensaios
e/ou certificação dispendiosos de seus
produtos. Procedimentos de avaliação da
conformidade não transparentes ou discriminatórios podem tornar–se ferramentas protecionistas efetivas, ou "barreiras
técnicas ao comércio"
O Acordo da Organização Mundial do
Comércio sobre Barreiras Técnicas ao
Comércio (Acordo WTO/TBT) foi estabelecido para assegurar que as normas e
os regulamentos técnicos, e os procedimentos de avaliação da conformidade,
não criem obstáculos desnecessários ao
comércio internacional. Nas revisões sucessivas do Acordo TBT, foi observada
a utilidade das normas de avaliação da
conformidade e guias da ISO/IEC na harmonização das práticas de avaliação da
conformidade e como referências para a
competência técnica dos organismos de
avaliação, de modo a que a credibilidade
e a confiança em seus resultados possam
ser obtidos. Portanto, o trabalho de avaliação da conformidade da ISO/IEC, auxilia a superar as barreiras comerciais.
Todos os países são dependentes da avaliação da conformidade, porém muitos
países em desenvolvimento enfrentam
desafios particulares no estabelecimento
e manutenção dos recursos viáveis de
avaliação da conformidade. Esta situação se torna ainda mais difícil na era da
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globalização, onde as "melhores práticas"
internacionais são cada vêz mais esperadas por todas as partes envolvidas no comércio. Isto não inclui somente aqueles
diretamente envolvidos no comércio,
mas outros que inﬂuenciam o ambiente
de comercialização, tais como os órgãos
reguladores e governamentais, que buscam proteger seus cidadãos de produtos
perigosos ou inferiores e outras inﬂuências negativas tais como degradação ambiental.
A avaliação da conformidade tem sido
uma parte da estrutura da maioria das sociedades desde os tempos antigos como
uma ferramenta para prover a confiança
aos usuários de produtos, serviços e mercadorias de que alguma ação foi tomada
para afirmar suas quantidades, qualidades, características, desempenho ou
outras expectativas. A avaliação da conformidade, portanto, precisa ser vista em
uma perspectiva muito mais ampla do que
como uma facilitadora do comércio. Ela é
uma atividade "de toda a sociedade" e, na
maioria das economias, suas aplicações
internas podem ultrapassar os seus papéis
no apoio ao comércio.
Enquanto as "melhores práticas" na
avaliação da conformidade podem ser
desejáveis, é também importante que
elas sejam utilizadas de forma prática e
econômica. Isto é particularmente importante para os países em desenvolvimento,
que necessitam fazer julgamentos sobre
as melhores soluções para suas necessidades de avaliação da conformidade para
atender os seus grupos de clientes nacionais e internacionais.

Deﬁnição de avaliação da
conformidade
Tendo introduzido o conceito de avaliação da conformidade, é hora de olhar
para o assunto do ponto de vista das
organizações de normalização internacional, ISO e IEC. Através destas
organizações, profissionais e usuários
da avaliação da conformidade em todo
o mundo uniram seus conhecimentos
e experiência para produzir uma série
de normas e guias, estabelecendo as
melhores práticas atuais. Estas normas
e guias são produzidos pelo Comitê da
ISO sobre avaliação da conformidade,
ISO/CASCO, e formam o que é conhecido como a "caixa de ferramentas
CASCO". Ver Apêndice 1 para mais
informações. As normas e guias relevantes são referidos ao longo desta
publicação.
A ISO/IEC 17000 define avaliação da
conformidade como: a comprovação de
que os requisitos especificados relativos a
um produto, processo, sistema, pessoa ou
organismo são atendidos. Alguns pontos
a serem observados:
¶ De acordo com a terminologia da ISO
9000, um serviço é considerado como
uma forma particular de produto
¶ Os métodos para demonstrar a conformidade incluem ensaios, inspeção,
declarações de conformidade dos fornecedores e certificação
¶ Os requisitos especificados incluem
aqueles constantes nas especificações
dos fornecedores ou dos compradores,

normas nacionais, regionais ou internacionais ou regulamentos governamentais
¶ A acreditação de organismos de avaliação da conformidade está incluída
dentro da definição de avaliação da
conformidade
¶ O termo objeto de avaliação da conformidade, ou às vezes somente objeto,
é utilizado na norma para se referir ao
"produto, processo, sistema, pessoa ou
organismo"
A avaliação da conformidade é muitas
vezes caracterizada como parte de uma
infraestrutura de qualidade. Esta publicação destaca a importância da avaliação da
conformidade dentro de uma infraestrutura de qualidade nacional ou regional e
as interações entre os vários elementos
dessa infraestrutura.
Além do ensaio, inspeção e certificação,
existem outras atividades que podem incidir sob o guarda–chuva da avaliação da
conformidade e tem havido um debate
internacional considerável discutindo
se as atividades tais como acreditação,
produção de materiais de referência e
realização de ensaios de proficiência são
atividades de avaliação da conformidade.
Mesmo dentro do domínio dos ensaios,
houve variações de opiniões se algumas
formas de ensaios de diagnóstico, tais
como serviços de patologia, se encaixam na definição formal de avaliação da
conformidade. Em termos práticos, entretanto, todas estas várias atividades fazem parte do mundo diário de avaliação
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da conformidade e são elementos importantes em infraestruturas de qualidade nacionais ou regionais mais amplas.

Avaliação da conformidade
na infraestrutura de
qualidade

No caso da acreditação (discutida posteriormente com mais detalhes) as definições
da ISO relevantes sobre o assunto reconhecem que os organismos de acreditação
realizam avaliação da conformidade dos
organismos de avaliação da conformidade, porém não são eles próprios considerados organismos de avaliação da
conformidade.

Conforme observado na Introdução, existem três componentes principais da infraestrutura de qualidade (ver Figura 1
– página 6): metrologia, normalização e
avaliação da conformidade. Os sistemas
de infraestrutura variam de país para país,
porém há um amplo consenso de que
os elementos que compõem um sistema
abrangente (ver Figura 2) são:
¶ Capacidade para desenvolver normas
escritas
¶ Acesso às normas de física, química e,
mais recentemente, as normas biológicas de medição
¶ Prestação de um serviço de metrologia
legal
¶ Disponibilidade de serviços de inspeção, ensaio e calibração em um nível de sofisticação compatível com as
necessidades e aspirações industriais,
comerciais e sociais de cada país
¶ Disponibilidade de assistência aos fornecedores de bens e serviços que lhes
permitam especificar os requisitos
que precisam ser atendidos e adotar as
políticas e práticas necessárias para assegurar que os requisitos são atendidos
¶ Disponibilidade de serviços de avaliação
da conformidade de terceiros, tais como
certificação de produtos para atender às
necessidades dos órgãos reguladores,
tanto internamente como no exterior, e
aqueles de fornecedores e clientes que
requerem uma confirmação independente
da conformidade de bens e serviços

A definição de avaliação da conformidade e o texto explicativo na ISO/IEC
17000 provê ﬂexibilidade suficiente para
utilizar o conceito de um modo prático
para assegurar que os princípios podem
ser utilizados efetivamente. Para ilustrar
esta ﬂexibilidade, a Introdução da ISO/
IEC 17000 menciona que ".... a avaliação da conformidade interage com outros
campos, tais como sistemas de gestão,
metrologia, normalização e estatísticas.
Esta Norma Internacional não define os
limites de avaliação da conformidade. Estes permanecem ﬂexíveis".
Alguns componentes–chave na definição
também têm atividades correlatas e subconjuntas. Por exemplo, "certificação"
inclui sistemas de gestão, produto e certificação de pessoas. O conceito de "ensaio" inclui as atividades relacionadas
com calibração e medição. Os papéis dos
diferentes tipos de organismos de avaliação da conformidade serão discutidos
posteriormente no Capítulo 4.

14 Construindo Confiança

¶ Mecanismos para assegurar que todos
os prestadores de serviços são competentes. A acreditação é muitas vezes
utilizada para esta finalidade.

de qualidade de modo a assegurar que as
necessidades dos órgãos reguladores são
atendidas e que os regulamentos utilizam
a infraestrutura para melhor efeito.

Convém que o sistema nacional para o
desenvolvimento de regulamentos técnicos tenha uma entrada para a infraestrutura

Normalmente, há também organizações
dedicadas ao desenvolvimento de pessoas
e organizações dedicadas a questões rela-

Figura 2 – Exemplo de um modelo de avaliação da conformidade

SETOR
REGULADO

SETOR
VOLUNTÁRIO

GOVERNO
Estabelece políticas,
leis e regulamentos
técnicos

REQUISITOS
DO CLIENTE

NORMAS
Requisito técnico específico de produtos
ou sistemas

AGÊNCIAS
REGULADORAS
Administra os
regulamentos

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
FORNECEDOR

MEDIÇÕES
Suporta o ensaio e
calibração através de
normas nacionais de
medição

Comprova que os requisitos técnicos
são atendidos. Ensaios e Certificação
de Inspeção e calibração

CLIENTE

ACREDITAÇÃO
Assegura
competência
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cionadas à melhoria da qualidade e desenvolvimento de auditorias de sistemas da
qualidade e de gestão.

Avaliação da conformidade e
as normas
É fundamental que uma infraestrutura nacional tenha a capacidade de se engajar
na preparação, publicação e distribuição
de normas documentais, seja em nível
nacional, regional ou internacional. No
contexto da avaliação da conformidade,
há dois aspectos importantes da normalização que precisam ser apreciados.
O primeiro aspecto é a disponibilidade
de normas nacionais, regionais e internacionais que possam ser utilizadas por
fornecedores, compradores, organismos
de avaliação da conformidade e órgãos
reguladores para estabelecer os requisitos
para um objeto e avaliar a sua conformidade com elas. A ISO/IEC 17007 provê
uma visão geral das características essenciais de uma norma a serem utilizadas
para avaliação da conformidade:
¶ A norma deve ser escrita de forma que
ela possa ser aplicada por qualquer
uma das seguintes partes:
— um fabricante ou fornecedor (primeira parte).
— um usuário ou comprador (segunda
parte).
— um organismo independente (terceira parte).
A conformidade com a norma não pode
ser dependente de uma forma particular
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de avaliação tal como a certificação ou
acreditação
¶ Convém que o escopo da norma seja
claramente estabelecido, tanto em
termos de tipo de objetos a que ela
se refere, como as características dos
objetos que ela especifica. Por exemplo, uma norma pode ser relativa a
tubos de plástico para abastecimento
de água, porém limitada à sua adequação para uso com água potável. Outras
características tais como dimensões e
resistência mecânica podem ser especificadas em uma norma diferente ou
ser deixadas ao fabricante para que ele
especifique
¶ Convém que as normas sempre sejam
escritas de tal forma que facilitem e
não retardem o desenvolvimento da
tecnologia. Normalmente, isto é alcançado especificando os requisitos de
desempenho ao invés dos requisitos de
projeto do produto
¶ Convém que os requisitos sejam claramente especificados, juntamente com
os valores limites e tolerâncias requeridos, e os métodos de ensaio para verificar as características especificadas
¶ Convém que os requisitos sejam isentos de elementos subjetivos; a utilização de frases como "suficientemente
forte para" ou "de resistência adequada" deve ser evitada
¶ Convém que os métodos de ensaio sejam claramente identificados e sejam
compatíveis com a finalidade da norma.
Convém que sejam objetivos, concisos
e precisos, e produzam resultados inequívocos, repetitíveis e reprodutíveis,

¶

¶

¶

¶

de modo que os resultados dos ensaios
efetuados sob as condições definidas
sejam comparáveis. É recomendado
que a descrição dos métodos de ensaio
incorpore uma declaração quanto à sua
precisão, reprodutibilidade e repetibilidade
Na medida do possível e compatível
com seu objetivo, convém que os ensaios forneçam resultados dentro de
um período razoável de tempo e a um
custo razoável
Convém que métodos de ensaio não
destrutivos sejam escolhidos, sempre
que eles possam substituir, dentro do
mesmo nível de confiança, os métodos
de ensaio destrutivos
Ao escolher os métodos de ensaio, convém que sejam levadas em consideração as normas para métodos de ensaio
gerais e ensaios relativos às características similares em outras normas.
Quanto à descrição dos métodos de
ensaio, é recomendado que referência
seja feita em outras normas relevantes,
ao invés de citar os métodos de ensaio
na íntegra em cada norma
Quando o equipamento de ensaio estiver disponível somente por uma fonte,
ou não estiver disponível comercialmente e tiver de ser fabricado individualmente, convém que a norma inclua
as especificações para o equipamento
de forma a assegurar que ensaios comparáveis possam ser realizados por todas as partes envolvidas.

Enquanto estas características aplicam–se
mais a produtos tangíveis do que outros

objetos de avaliação da conformidade, os
princípios podem ser aplicados às normas
de serviços, processos, sistemas, pessoas e organismos. O objetivo é evitar os
problemas que podem surgir a partir de
diferentes interpretações da norma e as
diferentes expectativas que as várias partes podem ter.
Embora as normas possam ser preparadas
por muitas organizações, incluíndo empresas e órgãos reguladores, normalmente
é o papel dos organismos de normas nacionais desenvolver normas de consenso.
Como tal, eles levam em consideração os
pontos de vista equilibrados de todas as
partes interessadas por tais normas. Os
organismos de normalização nacionais
também oferecem as ligações e canalizações de insumos nacionais para o desenvolvimento de normas internacionais.
Muitas dessas normas são utilizadas por
órgãos reguladores conforme discutido
mais adiante neste capítulo.
As funções dos organismos de normas
nacionais nos países em desenvolvimento são descritas em detalhes no manual
da ISO/UNIDO – Fast forward – Organismos Nacionais de Normalização em
Países em Desenvolvimento.
O comitê de política da ISO dedicado a
assuntos de países em desenvolvimento,
ISO/DEVCO, também produziu uma
quantidade de documentos e manuais
informativos projetados para auxiliar no
desenvolvimento de países em desenvolvimento e administração de seus organismos de normalização nacionais e
funções afins.
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O segundo aspecto de particular relevância para os organismos de avaliação
da conformidade é a disponibilidade de
normas que estabelecem requisitos para
as melhores práticas de avaliação da
conformidade e os organismos que as
realizam. Estas normas destinam–se a assegurar que existem práticas consistentes
e internacionalmente harmonizadas entre
os organismos de avaliação da conformidade e os organismos com que trabalham
(tais como os organismos de acreditação). A responsabilidade pela preparação
e manutenção destas normas de avaliação
da conformidade é do ISO/CASCO (ver
Apêndice 1).
É essencial que as atividades de avaliação
da conformidade sejam as mais consistentes possíveis em nível internacional
uma vêz que desempenham um papel tão
significativo no comércio de bens e serviços. É também um benefício para os
consumidores domésticos de produtos e
serviços se a avaliação da conformidade é
realizada de forma consistente nas economias. É por isso que a normalização das
práticas de avaliação da conformidade é
tão crítica.
Também é essencial observar que as
normas não só desempenham um papel
fundamental no comércio, mas também
abrangem muitos aspectos da vida cotidiana das pessoas, incluíndo questões sociais tais como a saúde pública, segurança
do trabalhador e defesa do consumidor
e do meio ambiente. Novamente, a avaliação da conformidade é amplamente
envolvida na verificação de que os regu-
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lamentos que afetam esses aspectos de
nossas vidas estão sendo cumpridos, e,
se não estiverem, convém que ela seja um
catalisador para a ação das autoridades
competentes.

Avaliação da conformidade e
a metrologia
O terceiro principal componente em uma
infraestrutura de qualidade é a disponibilidade de um sistema de medição nacional
que possa assegurar que as medições são
efetuadas com precisão e confiabilidade
adequadas e pode ser relativo a outras
medições efetuadas nacional ou internacionalmente. Isto é essencial para assegurar a compatibilidade no comércio.
A medição também suporta os ensaios (e
muitas vezes a inspeção), uma vêz que
muitos itens de equipamento necessitam
de calibração por laboratórios especializados competentes para assegurar que
tais ensaios são rastreáveis a normas internacionais de medição.
A fabricação também requer medições
consistentes e confiáveis para a interoperabilidade de componentes, assim como
as medições associadas com mercadorias
comercializadas.
Quando os produtos são certificados
(conforme discutido no Capítulo 4), tal
certificação é geralmente baseada em ensaios de conformidade. Aqui, novamente,
há uma confiança fundamental sobre a
medição capaz para que a sua própria certificação seja confiável.

Este fato demonstra o elevado grau de
interdependência entre os diversos tipos
de avaliação da conformidade e entre os
outros segmentos das infraestruturas de
qualidade.
A estrutura internacional em prover a
compatibilidade das medições é coordenada em nível nacional por institutos
nacionais de medição (NMIs). É sua
responsabilidade prover as capacidades
de medição necessárias dentro de suas
economias (na medida do possível) e
manter suas próprias capacidades de
medição em níveis que forneçam comparabilidade com institutos em outras
economias. Entretanto, em muitas economias (em países desenvolvidos e em
desenvolvimento), o acesso a medições
adequadas de alto nível para algumas
quantidades precisa ser através dos
NMIs em outras economias.
A coordenação internacional da ciência e
capacidades de medição é provida através
da Agência Internacional de Pesos e Medidas (BIPM). As atividades da BIPM e
seu membro NMIs têm um número de
interações–chave com organismos de
avaliação da conformidade e normas. Isto
inclui:
¶ NMIs membro da BIPM disponibiliza faixas apropriadas de normas de
medição com incertezas compatíveis
com as necessidades técnicas dos laboratórios de seus países, usuários da
indústria e outros clientes de seus serviços de calibração (incluíndo usuários
estrangeiros)

¶ Eles mantêm a rastreabilidade das
normas nacionais de medição com
as normas internacionais e as unidades SI através de um processo
transparente e confiável de intercomparações internacionais. (A rastreabilidade com normas internacionais
de medição é um requisito fundamental de um número de normas do
ISO/CASCO e outras normas ISO,
tais como ISO/IEC 17025, ISO/IEC
17020 e ISO 9001)
¶ Eles implementam o Acordo de Reconhecimento Mútuo do CIPM entre
os NMIs. Este MRA utiliza a ISO/
IEC 17025 como um critério fundamental para os NMIs participantes
no MRA e a acreditação de NMIs é
um dos caminhos para a sua adesão
como membro. (O outro mecanismo
para tornar–se membro é baseado
em uma revisão por pares de especialistas de outros NMIs). Os NMIs
participantes incluem organismos de
países desenvolvidos e em desenvolvimento
¶ O BIPM mantém uma base de dados publicamente disponível sobre as capacidades de calibração e
medição (CMCs) de cada um dos
NMIs no CIPM MRA. Esta informação é baseada em intercomparações–chave regularmente realizadas entre os NMI
¶ Os membros da BIPM oferecem especialidade técnica para o uso em
avaliações de acreditação e geralmente fornecem valores de referência e artefatos de medição para en-
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saios de proficiência de medição e
calibração.
Informações sobre as funções e atividades da BIPM estão disponíveis em
www.bipm.org.
Informações da base de dados de comparações–chave são acessadas em
www.kcdb.bipm.org.
O BIPM também está ativamente envolvido no desenvolvimento de uma
série de normas de avaliação da conformidade como um membro de Ligação–A
do ISO/CASCO.

Metrologia legal
Convém que uma infraestrutura de conformidade e de normas nacionais inclua um
organismo ou organismos responsáveis por
metrologia legal. Este ramo da ciência de
medição trata da metrologia no mercado
interno e algumas vezes é referido como
medição do comércio. Ele inclui a aprovação de dispositivos de medição utilizados
no comércio diariamente para assegurar
práticas comerciais justas. Exemplos incluem escalas e outros dispositivos de pesagem, medidas de volume, medidores de gás
e eletricidade, etc. Também abrange a regulamentação dos tamanhos de embalagem
para itens de varejo.
A metrologia legal, entretanto, tem uma
aplicação mais ampla além da medição
do comércio em muitas economias,
tratando com outras formas de medição
que podem ter uma base legal ou regulamentar, tais como a medição da velocidade de veículos e a análise da respiração
quanto ao teor de álcool.
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O foro internacional de metrologia legal é
a Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML). Ela e seus organismos
membros têm uma série de funções de
avaliação da conformidade e interações.
Isto inclui:
¶ Os membros da OIML se encarregam da aprovação de modelos de instrumentos de medição utilizados em
aplicações de metrologia legal. Essencialmente, estas aprovações de tipo
nacionais são uma forma de dispositivo
específico de certificação do produto.
Este processo requer ensaios contra as
especificações da OIML (muitas vezes
com algumas variações nacionais)
¶ A OIML também desenvolveu o seu
próprio acordo de reconhecimento
mútuo para reduzir a necessidade de
múltiplos ensaios e certificação de instrumentos de medição. Este acordo é
chamado de Acordo de Aceitação Mútua da OIML (MAA) e destina–se a
facilitar a aceitação de Certificados de
Conformidade da OIML para além das
fronteiras nacionais
¶ A OIML MAA utiliza a conformidade
à ISO/IEC 17025 como parte dos requisitos de aceitação de organismos signatários e também utiliza a acreditação ou
avaliação pelos pares como os processos
para determinar a aceitação no MAA.
Informações sobre a OIML está disponível em seu website www.oiml.org.
O website também provê detalhes do
Grupo de Trabalho Permanente da OIML
sobre Países em Desenvolvimento.

Avaliação da conformidade e
os regulamentos
Os regulamentos técnicos são uma característica na maioria das economias e tem
alguma interação direta ou indireta com as
normas e a avaliação da conformidade. Enquanto a maioria dos regulamentos técnicos
é específica de cada país, existem alguns
regulamentos que são multinacionais por
natureza. As Diretivas Europeias, por exemplo, muitas vezes contêm regulamentos
técnicos que são aplicáveis em todos os Estados–Membros da União Europeia.
Muitas vezes, os regulamentos técnicos
incluem a conformidade com uma norma
nacional ou internacional, especificação
técnica ou código de práticas, porém pode
conter requisitos adicionais estabelecidos
pelo órgão regulador (tais como as especificações de rotulagem de produtos).
Alguns regulamentos técnicos também
podem especificar somente partes de normas, tais como os aspectos que afetam a
segurança e podem não abranger aspectos
de desempenho ou qualidade do produto.
A maioria das disposições regulamentares tem
algumas características comuns, tais como:
¶ Uma organização designada responsável pela implementação e administração de especificações obrigatórias – o
órgão regulador
¶ Requisitos de Avaliação da Conformidade – como a conformidade dos requisitos será avaliada. (Algumas vezes as disposições de avaliação da conformidade
alternativas podem ser permitidas.)

¶ Os requisitos técnicos essenciais que
devem ser atendidos – muitas vezes
através da especificação de uma norma
específica ou normas equivalentes que
podem demonstrar a conformidade
dos requisitos essenciais (consideradas
para atender disposições, muitas vezes
em suplementos de orientações técnicas aos regulamentos técnicos)
¶ Disposições de acompanhamento pós–
mercado, (quando aplicável) – isto pode
requerer avaliações de conformidade
repetidas ou diferentes formas de avaliação da conformidade para aquelas necessárias para aprovação inicial
¶ Sanções a serem aplicadas quando as
falhas na conformidade são identificadas – avaliação da conformidade adicional pode ser necessária em virtude
de tais falhas
¶ Requisitos de rotulagem e marcação
– tais marcações podem ser diferentes
para as marcas de conformidade emitidas pelos organismos de avaliação da
conformidade.
De forma clara, a avaliação da conformidade
é uma atividade fundamental na administração de muitos regulamentos técnicos.
Entretanto, a possibilidade para que as economias introduzam regulamentos ou requisitos técnicos desnecessários que sejam
substancialmente diferentes aos de outras
economias, pode levar a barreiras técnicas
ao comércio. Tais barreiras se tornam ainda
mais complicadas quando não há nenhuma
base em uma economia de importação para
aceitar os resultados de avaliação da conformidade de organismos estrangeiros.
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Figura 3 – O desafio das especificações múltiplas
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A brochura ISO/IEC – Utilizando e
referenciando Normas ISO e IEC para
Regulamentos Técnicos (ISBN 978-9267-10454-6) provê conselhos práticos
aos órgãos reguladores sobre como utilizar Normas Internacionais para alcançar
seus objetivos.

Idealmente, os órgãos reguladores utilizarão requisitos técnicos padrões ou
uniformes em seus regulamentos e serão
capazes de acessar os resultados das avaliações de conformidade realizadas por
organismos competentes em outras economias. Esta tarefa é facilitada se os organismos de avaliação da conformidade
operam sob normas internacionalmente
acordadas, e confiança adicional também
é alcançada se os organismos de avalia-
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ção da conformidade forem avaliados de
forma independente de sua competência
através de um processo de acreditação.
Estes mecanismos para reduzir as barreiras técnicas ao comércio estão destacados no Acordo sobre Barreiras Técnicas
ao Comércio da WTO (ver Apêndice 3).
Se os órgãos reguladores em diferentes
economias fazem emendas às normas
técnicas nucleais, então os organismos de
ensaio, inspeção e certificação, atuando
em nome dos exportadores àqueles mercados, precisam estar cientes de todas as
variações e a sua importância quando da
realização de suas tarefas de avaliação da
conformidade.
Tais variações suplementares pelos
órgãos reguladores (ver Figura 3) podem

adicionar custos extras consideráveis aos
exportadores e importadores, e colocam
responsabilidade adicional sobre os organismos de avaliação da conformidade
para estarem cientes de cada uma das
variações sobre uma norma nucleal necessária para atender vários mercados.

Avaliação da conformidade e o
desenvolvimento econômico
Enquanto muita atenção no desenvolvimento econômico é dada ao comércio internacional, existem muitos aspectos da economia nacional que se beneficiam de uma
abordagem sistemática ao desenvolvimento de uma infraestrutura de qualidade
nacional ou regional, que inclui a avaliação da conformidade. A infraestrutura
de qualidade pode auxiliar a promover as
melhores práticas internacionais em todos os campos onde ela é aplicada e pode
melhorar a economia da agricultura, manufatura, distribuição e comércio. Ela também pode prover uma base sólida para o
desenvolvimento social, educação, saúde
e sistemas de justiça legais.
É tão importante aplicar os princípios da
avaliação da conformidade de bens e serviços importados, uma vêz que ela é para
sua exportação. Ter a confiança de que os
produtos atendem à especificação em termos de qualidade e quantidade, de fato que
a especificação é suficientemente clara em
primeiro lugar, de modo que não haja malentendidos e surpresas posteriormente, evitará o desperdício de tempo e dinheiro, bem
como o desapontamento entre os afetados.

É útil para especificar que bens e serviços importados devem atender aos
requisitos claramente estabelecidos tais
como os indicados nas normas ISO ou
IEC. Também é importante estabelecer
os meios pelos quais os fornecedores
serão requeridos a demonstrar conformidade com os requisitos especificados. Será que uma declaração de conformidade do fornecedor é suficiente,
ou ela será necessária para uma comprovação de terceiros, tal como um certificado de conformidade ou certificado
de inspeção a ser fornecido?
No caso de transações voluntárias, as
partes envolvidas na transação são livres
para decidir por si mesmas sobre os
procedimentos de avaliação da conformidade. Se o comprador está disposto a
aceitar as garantias de conformidade do
fornecedor (declaração de conformidade
do fornecedor), então não há necessidade
de envolver um terceiro.
Em transações de grande porte, onde os
riscos de errar são maiores, os prestadores de avaliação da conformidade terceirizados podem ser chamados em dar
garantias imparciais e efetivas para ambas as partes, facilitando o intercâmbio
de bens e serviços. Em muitos países em
desenvolvimento, entretanto, o uso de
prestadores terceirizados de avaliação da
conformidade se tornou uma necessidade
na prática, muitas vezes devido à ausência de uma legislação rigorosa de responsabilidade do produto.
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Quando os regulamentos técnicos controlam a transação, a decisão quanto aos
meios de avaliação da conformidade pode
ser retirada das mãos das duas principais
partes na transação, e a prova de conformidade, em um formato prescrito, pode
ser requerida. Isto levanta a questão de
como a competência e a independência
dos prestadores de avaliação da conformidade terceirizados podem ser demonstradas, e introduz o tema da acreditação.
A ISO/IEC 17000 define acreditação
como a "comprovação de terceiros, relativa a um organismo de avaliação da
conformidade conduzindo demonstração
formal da sua competência para realizar
tarefas específicas de avaliação da conformidade". A acreditação pode referir–se à
competência na realização de ensaios e
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calibrações em laboratórios, ou à competência dos organismos de certificação
e inspeção.
Os próprios organismos de acreditação
precisam mostrar que são independentes
e imparciais, e por esta razão são muitas
vezes constituídos como entidades nacionais ou regionais que, na prática, precisam demonstrar a existência de acordos
de reconhecimento mútuo por meio de
sua adesão como membro de organismos
internacionais relevantes que se dedicam
às revisões pelos pares entre si.
Na esfera da acreditação, dois grupos
internacionais–chave são a Cooperação
Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC) e o Foro Internacional de
Acreditação (IAF), ambos com o obje-

tivo de facilitar o comércio internacional
através de uma maior confiança.
Os países em desenvolvimento muitas
vezes não têm recursos nem especialistas
para estabelecer organismos nacionais de
acreditação e, frequentemente, estão operando em um baixo nível econômico que
os tornam não lucrativos para prestadores
terceirizados de avaliação da conformidade em operar exclusivamente em seu
território.
Uma das decisões mais importantes para
um país em desenvolvimento, portanto,
envolve a maneira na qual os seus requisitos de acreditação e avaliação da conformidade devem ser realizados. O uso
de uma combinação de prestadores de

avaliação da conformidade nacionais e
estrangeiros, apoiados por estruturas de
acreditação regionais, pode ser uma resposta, embora soluções para as necessidades específicas dos países sempre irão
requerer que sejam adaptadas às circunstâncias.
Para mais detalhes sobre o IAF e a ILAC,
ver Apêndice 2.
A "caixa de ferramentas CASCO" (ver
Apêndice 1) pode ser utilizada para
prover a base de uma infraestrutura de
qualidade que é efetivamente adaptada
às necessidades específicas do país em
questão e é concordante com os requisitos da WTO.
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Avaliação da conformidade e
o comércio internacional
Para os países em desenvolvimento, particularmente, é preciso haver alguma priorização das necessidades concorrentes
quanto a recursos escassos e julgamento
sobre se o estabelecimento e manutenção
de atividades de avaliação da conformidade específicas (ou seus organismos de
infraestruturas de apoio) são justificados.

Necessidades da avaliação da
conformidade dos países em
desenvolvimento
Assim como ocorre com todas as economias, os países em desenvolvimento
têm necessidades de ensaio, medição, inspeção e certificação. Para atender alguns
mercados, eles também podem ter acesso
aos serviços de acreditação para seus organismos de avaliação da conformidade.
Os laboratórios de ensaios também, muitas vezes, necessitarão de serviços complementares, tais como:
¶ Acesso a serviços especializados de
calibração (capazes de demonstrar
a rastreabilidade às normas internacionais de medição) para apoiar seus
próprios ensaios e medição
¶ Acesso a materiais de referência (RMs)
e materiais de referência certificados
(CRMs)
¶ Acesso a serviços de ensaios de proficiência
¶ Acesso ao reparo de equipamentos e
especialistas em manutenção
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¶ Acesso à especialistas em pesquisa e
desenvolvimento para atender novas
demandas para ensaios
¶ Treinamento de técnicos, gerentes e
pessoal de apoio.
Da mesma forma, os organismos de inspeção e certificação podem ter necessidades para as atividades de apoio de:
¶ Laboratórios especializados para prover insumos às suas próprias atividades
de certificação e inspeção
¶ Auditores especialistas, ou outro pessoal–chave
¶ Treinamento de pessoal.
Além disso, se houver uma necessidade
acordada por um organismo de acreditação disponível localmente (ou organismos), aquele organismo também precisará
de acesso a uma série de recursos de apoio.
Esses recursos podem incluir (dependendo
do tipo de acreditação requerida):
¶ Acesso a especialistas para atuar como
técnico, específico do produto, específico de gestão ou outros avaliadores
especialistas
¶ Acesso a uma infraestrutura nacional
de metrologia
¶ Acesso aos membros dos MRAS multilaterais, em nível regional ou internacional.
Dentro de um país em desenvolvimento
também pode haver necessidades de serviços de informação, incluíndo acesso a
detalhes das normas estrangeiras, técnicas e outros regulamentos, e os serviços
de tradução associados.

Resolvendo as necessidades
dos países em desenvolvimento quanto à avaliação da
conformidade
O Capítulo 5 relaciona algumas das atividades que a própria UNIDO se encarrega
em auxiliar no desenvolvimento de organismos de avaliação da conformidade e de
infraestrutura de apoio, tais como centros
de metrologia e organismos de acreditação.
Além disso, a UNIDO e outros organismos
internacionais tais como a ISO, IAF, ILAC,
BIPM e OIML, e seus organismos regionais
associados, implementaram uma série de
treinamentos e projetos de sensibilização
sobre tópicos de relevância para a avaliação
da conformidade e seu apoio.

¶

¶

¶
Outras agências de apoio também têm
sido ativas em um único país e em nível
regional para apoiar o desenvolvimento e
treinamento nestas áreas. Sem dúvida, estas
atividades continuarão conforme as necessidades específicas forem identificadas. A
identificação e a priorização de tais necessidades, sempre precisarão ser uma questão
de julgamento por parte dos governos e
organismos da indústria em países individuais, em cooperação com as fontes apropriadas de assistência ao desenvolvimento.
Algumas das abordagens utilizadas (ou
proposta) para atender às necessidades
dos países em desenvolvimento para o
acesso à avaliação da conformidade e desenvolvimento incluem:
¶ Treinamento dedicado no exterior de pessoal em avaliação da conformidade bem

¶
¶

¶

¶

¶

estabelecida e organismos de apoio, tais
como organismos de acreditação
União de novos ou propostos organismos com uma avaliação da conformidade estabelecida ou organismo de
apoio (muitas vezes também no exterior)
Desenvolvimento de uma solução regional para uma avaliação da conformidade ou necessidade de serviços
relacionados. Um exemplo emergente
desta abordagem (combinando recursos
escassos entre os países) foi a recente
fundação do Serviço de Acreditação
da Comunidade de Desenvolvimento
Sul–Africano (SADCAS), que proverá serviços de acreditação para muitas
economias na região
Contratação selecionada de avaliadores
estrangeiros para completar o serviço disponível de especialistas técnicos no país
Facilitar o acesso a programas de ensaio de proficiência regionais ou outros
Facilitar a adesão como membro em
organismos regionais e internacionais
(alguns destes organismos têm taxas
reduzidas para membros de países em
desenvolvimento)
Facilitar o acesso à rastreabilidade das
medições por meio de serviços de institutos de metrologia estrangeiros (incluíndo institutos em outros países em
desenvolvimento)
Desenvolvimento total de projetos de
uma nova avaliação da conformidade ou
capacidade dos serviços relacionados
Facilitar o acesso a especialistas em
reparo e manutenção de equipamentos;
e, quando justificável
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¶ Facilitar o uso da avaliação da conformidade e organismos de acreditação no
exterior estabelecidos.
Esta última atividade (uso direto da
avaliação da conformidade no exterior
e serviços relacionados) é também uma
questão que requer discernimento e sensibilidade. Por um lado, pode ser mais
econômico em curto prazo para o uso bem
estabelecido de organismos estrangeiros,
em vêz de criar uma capacidade similar
nos países em desenvolvimento.
Por outro lado, a atividade de organismos
estrangeiros em um país em desenvolvimento pode inibir o uso de organismos
locais recentemente desenvolvidos e a
transferência de conhecimento internamente. A UNIDO tem um processo para a
implementação efetiva de uma infraestrutura de qualidade que pode ser auxiliada
por "políticas transfronteiriças" adotada
pelo IAF e pela ILAC, a qual requer que
seus membros do organismo de acreditação tenham políticas adequadas para
abranger suas atividades de acreditação
no exterior.
O Acordo da Organização Mundial do
Comércio sobre Barreiras Técnicas ao
Comércio (WTO/TBT) ressalta a importância da avaliação da conformidade
no comércio global e seu potencial para
atuar como uma barreira ao comércio. A
não aceitação de normas estrangeiras e os
resultados de avaliação da conformidade
no exterior tem sido reconhecidos como
uma barreira comercial não tarifária sig-
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nificativa. Como tal, todos os membros da
Organização Mundial do Comércio são
obrigados a aderir ao Acordo WTO sobre
Barreiras Técnicas ao Comércio.
O Acordo reconhece as contribuições significativas que as normas internacionais e
a avaliação da conformidade podem fazer
para melhorar a eficiência da produção
e facilitar o comércio internacional e incentiva o desenvolvimento de sistemas
internacionais. Entretanto, seu principal objetivo é assegurar que as normas e
regulamentos técnicos, e os sistemas utilizados para demonstrar a conformidade
com as normas e regulamentos técnicos
não criem obstáculos desnecessários ao
comércio. Para obter mais informações
sobre a WTO/TBT, ver Apêndice 3.
Tendo estabelecido que avaliação da conformidade tem muito mais a oferecer para
facilitar o desenvolvimento econômico,
no próximo capítulo as várias técnicas
que estão disponíveis aos envolvidos na
implementação de uma infraestrutura de
qualidade nacional ou regional são examinadas.

Capítulo 2 – Técnicas de avaliação da
conformidade
Introdução às técnicas de
avaliação da conformidade

strar que as pessoas atendem aos requisitos, são especificados.

Neste capítulo, vamos olhar mais de perto as técnicas que podem ser utilizadas
na avaliação da conformidade e chamar
a atenção às ferramentas relevantes na
caixa de ferramentas CASCO mencionada no Capítulo 1. Uma característica
da avaliação da conformidade é que ela
pode adquirir diferentes formas, utilizando diferentes técnicas de acordo com
as finalidades para as quais ela está sendo
utilizada. As informações providas neste
documento estabelecem as principais
técnicas utilizadas atualmente, porém
convém que não sejam consideradas exaustivas.

Muito frequentemente entende–se que
"avaliação da conformidade" significa
certificação e nada mais. Na verdade,
conforme discutido no Capítulo 1, avaliação da conformidade pode ser realizada
por muitas pessoas, inclusive o fornecedor de um produto ou serviço, seu comprador e outras partes que possam ter interesse, tais como companhias de seguros
e órgãos reguladores. É conveniente que
ao falar sobre avaliação da conformidade
se refira às partes conforme descrito a seguir:
¶ Primeira parte (1ª parte) – a pessoa ou
organização que provê o objeto que
está sendo avaliado
¶ Segunda parte (2ª parte) – uma pessoa
ou organização que tenha interesse de
usuário no objeto
¶ Terceira parte (3ª parte) – uma pessoa ou organismo que é independente
da pessoa ou organização que provê o
objeto, e dos interesses do usuário no
objeto.

No campo da avaliação da conformidade, como em qualquer outro campo, a
competência das pessoas na gestão e na
realização das atividades de avaliação da
conformidade é de suma importância. Se
o trabalho está sendo realizado pelo fornecedor dos produtos, o comprador ou
um organismo independente, devem ter
uma clara compreensão dos conhecimentos, habilidades e experiência necessários
daqueles que realizam as tarefas de avaliação da conformidade. Toda organização, seja qual for o seu papel, deve operar
um sistema de gestão de competências
em que as competências requeridas são
estabelecidas e que os meios de demon-

Em geral, as técnicas de avaliação da conformidade descritas neste capítulo podem
ser realizadas por uma 1ª, 2ª ou 3ª parte.
A decisão sobre qual parte deve realizar
a avaliação da conformidade é tratada no
Capítulo 3.
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A ISO/IEC 17000 estabelece a "abordagem funcional" para a avaliação da conformidade. A abordagem funcional envolve o processo básico:
Seleção – Determinação – Revisão &
Comprovação, mais Acompanhamento,
quando requerido.
Cada estágio envolve certas atividades
que são descritas abaixo, a saída de um
estágio sendo a entrada para o próximo.
A Figura 4 mostra um resumo da abordagem funcional.

As atividades realizadas em cada estágio
podem incluir:

Seleção
¶ Especificação da(s) norma(s) ou
outro(s) documento(s) para o(s)
qual(ais) a conformidade deve ser avaliada
¶ Seleção dos exemplos do objeto que
deve ser avaliado
¶ Especificação
de
técnicas
de
amostragem estatísticas, se aplicável.

Figura 4 – Abordagem funcional à avaliação da conformidade

Precisa demonstrar atendimento de requisitos especificados

Seleção

Informação sobre itens
selecionados

Determinação

Informação sobre atendimento
de requisitos especiais

Sim
Revisão e
comprovação

Atendimento de requisitos
especificados demonstrados

Precisa de
acompanhamento?

Não
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Determinação
¶ Ensaios para determinar características especificadas do objeto de avaliação
¶ Inspeção de características físicas do
objeto da avaliação
¶ Auditoria de sistemas e registros relacionados ao objeto de avaliação
¶ Avaliação das qualidades do objeto de
avaliação
¶ Exame de especificações e desenhos
para o objeto de avaliação.

Revisão e comprovação
¶ Revisão das evidências coletadas desde
o estágio de determinação até a conformidade do objeto com os requisitos
especificados
¶ Voltando ao estágio de determinação para resolver as não conformidades
¶ Elaboração e emissão de uma declaração de conformidade
¶ Colocação de uma marca de conformidade nos produtos conformes.

Acompanhamento
¶ Realização de atividades de determinação no ponto de produção ou na cadeia
produtiva para o mercado
¶ Realização de atividades de determinação no mercado
¶ Realização de atividades de determinação no local de uso

¶ Revisão dos resultados das atividades
de determinação
¶ Voltando ao estágio de determinação
para resolver as não conformidades
¶ Elaboração e emissão de confirmação
de conformidade continuada
¶ Iniciar ações corretivas e preventivas
no caso de não conformidades.
Nas seções seguintes, olhamos para estas
técnicas em maiores detalhes.

Seleção
A seleção envolve atividades de planejamento e preparação a fim de coletar ou
produzir todas as informações e insumos
necessários para a função de determinação subsequente. As atividades de seleção
variam muito em número e complexidade. Em alguns casos, uma atividade
de seleção muito pequena pode ser necessária.
Algumas considerações podem ser necessárias à seleção do objeto de avaliação
da conformidade. Frequentemente, o objeto pode ser: um grande número de itens
idênticos, a produção em andamento, um
processo ou um sistema contínuo, ou envolver vários locais.
Em tais casos, consideração pode ser
necessária à amostragem ou seleção de
corpos de prova a serem utilizados para
atividades de determinação. Por exemplo,
o plano de amostragem para a água do rio
relacionado a uma demonstração de que
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os requisitos da poluição são atendidos
seria um exemplo de uma atividade de
amostragem considerável e significativa.
Entretanto, ocasionalmente, o objeto
pode ser toda a população, por exemplo,
quando um produto único e individual é
o objeto de avaliação da conformidade.
Mesmo nesses casos, a amostragem pode
ser necessária para selecionar uma parte
de todo o objeto que é representativa do
todo (por exemplo, a seleção de partes
críticas de uma ponte para a determinação
da fadiga do material).
Também pode ser necessário considerar
os requisitos especificados. Em muitos
casos, uma norma ou outros grupos preexistentes de requisitos existem. Entretanto,
convém que certo cuidado seja tomado
ao aplicar os requisitos preexistentes ao
objeto específico de avaliação da conformidade. Por exemplo, pode ser necessário
cautela ao aplicar uma norma escrita para
tubos de metal a tubos de plástico. Em
alguns casos, somente um grupo de requisitos gerais pode existir, o qual deve ser
expandido para a avaliação a ser significativa ou aceitável aos usuários.
Por exemplo, um órgão regulador do governo pode requerer que produtos não apresentem riscos inaceitáveis de segurança (o
requisito geral) e espera que um organismo
de certificação estabeleça requisitos específicos para produtos certificados individuais ou tipos de produtos. Como alternativa, os requisitos do sistema geral de gestão
pode precisar ser mais focado, quando o
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sistema de gestão tratar do atendimento
dos requisitos de serviço específicos.
A seleção pode incluir também a escolha
dos procedimentos mais adequados (por
exemplo, métodos de ensaio ou métodos de inspeção) a serem utilizados para
atividades de determinação. Não é incomum que métodos novos ou modificados
devem ser desenvolvidos para realizar
atividades de determinação. Pode ser necessário selecionar os locais apropriados
e as condições adequadas, ou as pessoas
para realizar o procedimento.
Finalmente, informações adicionais
podem ser necessárias para realizar as
atividades de determinação adequadas
de modo que a demonstração de que os
requisitos especificados são atendidos
será efetiva. Por exemplo, o escopo dos
ensaios a serem abrangidos pela acreditação de laboratórios deve ser identificado
antes que as atividades de determinação
apropriadas possam ser realizadas. Alternativamente, uma descrição de um serviço pode ser necessária antes de realizar
atividades de determinação adequadas.
Além disso, uma atividade de determinação pode ser uma revisão da informação
por si só, e que a informação deve ser
identificada e coletada. Por exemplo, uma
cópia das instruções de um produto para
as marcações de uso ou de advertência
pode ser necessária.
Na Figura 4 (ver página 30), todas as
informações, amostras (se amostragem é

utilizada), decisões e outras saídas da função de seleção são representadas como
"informação sobre itens selecionados".

Determinação
As atividades de determinação são realizadas para desenvolver informações
completas relativas ao atendimento dos
requisitos especificados pelo objeto
de avaliação da conformidade ou sua
amostra. Alguns tipos de atividades de
determinação estão descritos abaixo.
Os termos, ensaio, inspeção, auditoria e
avaliação pelos pares, que são definidos
como tipos de atividades de determinação
somente podem ser utilizados com o "sistema" ou "esquema" para descrever esquemas
ou sistemas de avaliação da conformidade
que incluem o tipo de atividade de determinação indicado. Assim, um "sistema de avaliação pelos pares" é um sistema de avaliação
da conformidade que inclui avaliação pelos
pares como a atividade de determinação.
Várias atividades de determinação não
têm nome ou designação específicas. Um
exemplo é o exame ou análise de um projeto, ou outras informações descritivas,
em relação aos requisitos especificados.
Subcampos individuais de avaliação da
conformidade (por exemplo, ensaio, certificação, acreditação) podem ter termos
definidos para as atividades de determinação que são únicos a esse subcampo.
Não existe um termo genérico utilizado
ou na prática para representar todas as
atividades de determinação.

Convém que certo cuidado seja tomado
para entender claramente as atividades de
determinação caracterizadas como ensaio
ou inspeção.
Na Figura 4, toda a saída da função de
determinação é representada como "informações sobre o atendimento dos requisitos especificados". A saída é uma
combinação de todas as informações criadas através da atividade de determinação,
bem como todas as entradas à função de
determinação. A saída é normalmente estruturada para facilitar as atividades de
revisão e comprovação.

Ensaios
Conforme observado anteriormente, há
um grau de sobreposição entre ensaio,
calibração e metrologia. Para os efeitos
de avaliação da conformidade – demonstração de que um objeto está de acordo
com os requisitos especificados – a calibração e outros aspectos da metrologia
ficariam fora desta definição. Entretanto a
confiança nas medições efetuadas durante
o ensaio (e inspeção) depende do sistema
de medição nacional e da rastreabilidade
às normas internacionais de medição por
meio da calibração.

Avaliação da conformidade
relativa a ensaio e calibração
Ensaio, medição e calibração afetam quase
todas as facetas da vida diária. Eles afetam
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o comércio, a manufatura, os serviços profissionais, a saúde e segurança públicas, a
construção, o monitoramento ambiental, os
transportes, a agricultura, a quarentena, as
ciências forenses, a meteorologia, as telecomunicações, a mineração, a silvicultura, e
a defesa, para citar somente alguns setores.
Destes, o ensaio realizado na medicina humana é, talvez, o mais abrangente realizado
diariamente em todo o mundo.
O ensaio é a técnica mais comum utilizada de avaliação da conformidade.
É, portanto, de interesse examinar a sua
definição, uma vêz que ela se refere à
avaliação da conformidade. A ISO/IEC
17000 define o ensaio como:
"determinação de uma ou mais características de um objeto de avaliação da conformidade, de acordo com um procedimento".

Quando um procedimento é definido
como uma forma especificada de realizar
uma atividade ou um processo. Uma nota
à definição de ensaio estabelece que o
ensaio geralmente aplica–se a materiais,
produtos ou processos. No caso do ensaio utilizado para a avaliação da conformidade, as características serão incluídas
nos "requisitos especificados", que formam o foco da avaliação.
Vale ressaltar que a calibração, enquanto
uma entrada essencial para o ensaio, não
é considerada uma técnica de avaliação
da conformidade. Ela vem dentro do campo da metrologia que está fora do escopo
desta publicação. Entretanto, vale a pena
considerar a definição de calibração no
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Vocabulário Internacional de Metrologia
– Conceitos básicos e gerais e termos associados (VIM):
"Operação que, sob condições especificadas, em um primeiro passo, estabelece
uma relação entre os valores de quantidade com incertezas na medição provida
por normas de medição e indicações correspondentes com incertezas na medição
associadas e, em um segundo passo, utiliza essa informação para estabelecer uma
relação para a obtenção de um resultado
da medição a partir de uma indicação."

Observando que aqui as "normas" referidas são normas de medição rastreáveis
às unidades SI (sistema métrico) de
medição, por exemplo, massa e comprimento, e não são documentos que especificam requisitos. A calibração é abrangida nos escopos da ISO/IEC 17025 (para
competência de laboratórios de ensaio e
calibração) e ISO/IEC 17011 (para requisitos de organismos de acreditação).
A ISO/IEC 17025 especifica os requisitos para laboratórios de ensaio e
calibração e é discutida em detalhes no
Capítulo 4. Incluídos em seus requisitos estão todos os elementos essenciais
para a realização de ensaios de avaliação da conformidade:
¶ Pessoas competentes
¶ Métodos validados que são repetitíveis
e reprodutíveis
¶ Equipamento devidamente conservado
e calibrado
¶ Medidas que são rastreáveis às unidades
de medição padrão SI (unidade métrica)

¶ Amostragem e manuseio dos itens de
ensaio
¶ Relatório dos resultados de ensaios.
Para a maioria dos resultados de ensaio
confiáveis, convém que os métodos de ensaio sejam especificados na norma ou outro
documento para o qual a conformidade está
sendo avaliada. Quando um ensaio é utilizado para uma série de diferentes finalidades,
ele pode ser especificado em uma norma
separada, tal como a ISO 3452–2, Ensaio
não destrutivo – Ensaio penetrante – Parte
2: Ensaio de materiais penetrantes, ou ISO
13982–2, Roupa protetora para uso contra
partículas sólidas – Parte 2: Método de ensaio de determinação de vazamento interno
de aerossóis de partículas ﬁnas em roupas,
as quais podem ser mencionadas em normas
que especificam requisitos para objetos específicos.
Em outros casos, o método de ensaio pode
ser definido na própria norma de requisitos
como na ISO 15012–2, Saúde e segurança em soldagem e processos associados
– Requisitos, para ensaio e marcação de
equipamentos quanto à ﬁltragem de ar –
Parte 2: Determinação da vazão volumétrica mínima do ar de bicos de captação,
ou ISO 11199–2, Dispositivos de auxílio
para caminhada manipulados por ambos
os braços – Requisitos e métodos de ensaio
– Parte 2: Andadores para idosos.
Em alguns casos, a norma de requisitos
pode simplesmente dar um valor para
uma característica específica tal como
a massa, sem especificar o método pelo

qual a característica deve ser determinada. Em tais casos, o laboratório de ensaio
precisará decidir sobre o método a ser
utilizado, seguindo as boas práticas de
laboratório. Quando um número de laboratórios de ensaio estiverem envolvidos
no trabalho de avaliação da conformidade
para o mesmo grupo de requisitos, pode
ser necessário que eles trabalhem em conjunto para acordar um método de ensaio
de modo que resultados confiáveis e comparáveis possam ser obtidos.

Inspeção
A inspeção é uma forma de avaliação da
conformidade que tem uma longa história.
Algumas atividades de inspeção estão estritamente alinhadas com as atividades de
ensaio; outras podem estar estritamente
associadas com atividades de certificação (e particularmente a certificação de
produtos); enquanto outra inspeção é uma
atividade autônoma, sem qualquer relação a ensaio e certificação. A definição da
ISO/IEC 17000 para a inspeção é:
"Exame de um projeto de produto, produto (3.3)*, processo ou instalação e determinação de sua conformidade com requisitos
específicos, ou, com base no julgamento
profissional, com requisitos gerais."
Nota: A inspeção de um processo pode
incluir a inspeção de pessoas, instalações,
tecnologia e metodologia."
*

A ISO/IEC 17000:2004, Subseção 3.3 cita a
definição de produto na ISO 9000:2005, Subseção
3.4.2 como "o resultado de um processo", que inclui
serviços, software, hardware e materiais processados.
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Os requisitos para os organismos de inspeção são especificados na ISO/IEC
17020 e são discutidos em mais detalhes
no Capítulo 4. Olhando aqui na inspeção
como uma técnica de avaliação da conformidade, ela pode incluir:
¶ Exame visual de elementos físicos
¶ Medição ou ensaio de itens físicos
¶ Exame de documentos da especificação, tais como desenhos de projeto
¶ Comparação dos resultados com os
requisitos de documentos da especificação ou com as boas práticas geralmente aceitas no campo
¶ Elaboração de um relatório sobre os resultados da inspeção.
Uma das frases–chave na definição de
inspeção é "com base no julgamento profissional ...". Isto destaca o fato de que a
competência dos organismos de inspeção
é altamente dependente do conhecimento,
experiência e habilidades interpretativas
do pessoal dos organismos de inspeção.
Para alguns tipos de inspeções podem haver requisitos especificados para as qualificações e experiência dos inspetores envolvidos. Em alguns casos, a certificação
desse pessoal pode ser um requisito. Isto
é comum, por exemplo, em alguns tipos
de atividades de inspeção de segurança.
A inspeção também abrange um espectro
muito amplo de setores e características
que estão sendo inspecionados. Ela pode,
por exemplo, abranger o controle de carga
de mercadorias e produtos, para determinação da quantidade, qualidade, segurança, adequação ao uso e atendimento das
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plantas, instalações, sistemas operacionais e adequação do projeto. A inspeção
pode também, por exemplo, conter os
sistemas de classificação utilizados para
classificar a acomodação, serviços de
linhas aéreas, serviços de turismo, etc.
Como já foi mencionado anteriormente,
a avaliação da conformidade é um conceito ﬂexível naqueles tipos específicos
de atividades que podem ser chamadas de
ensaio em alguns campos, inspeção em
outros e certificação em campos adicionais. Este fato destaca a necessidade para
concentrar na decisão do que é necessário
para uma situação particular e especificá–
la de acordo.
Por exemplo, a inspeção é requerida em
seu próprio direito, tal como a que se
refere à inspeção regulamentar de vasos de pressão, ou ela é uma das entradas a um processo de certificação? O
Capítulo 3 examina o projeto de sistemas e esquemas de avaliação da conformidade, onde tais questões têm que ser
consideradas.

Auditoria
A ISO 19011 provê orientações sobre auditorias. A série ISO 9000 e ISO 14000
de Normas Internacionais enfatizam a
importância das auditorias como uma ferramenta de gestão para monitoramento e
verificação da implementação efetiva da
política da qualidade e/ou política ambiental da organização. As auditorias são

também uma parte essencial das atividades de avaliação da conformidade tais
como, a certificação/registro externos e a
avaliação e acompanhamento da cadeia
produtiva.
Uma auditoria é definida na ISO 19011
como um processo sistemático, independente e documentado para obter evidências
de auditoria e avaliá–las objetivamente para
determinar a extensão pela qual os critérios
de auditoria são atendidos.
Os critérios de auditoria estão contidos
em um conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos que foram estabelecidos pela organização a ser auditada
como atendimento às suas necessidades,
incluíndo a implementação de normas do
sistema de gestão, tal como a ISO 9001.
Os critérios de auditoria são utilizados
como uma referência contra a qual a conformidade é determinada e podem incluir
políticas, procedimentos, normas, leis e
regulamentos aplicáveis, requisitos do
sistema de gestão, requisitos contratuais
ou códigos de conduta do setor da indústria/negócios.
A evidência de auditoria é composta por
registros, declarações de fatos ou outras
informações relevantes para os critérios
de auditoria e que são verificáveis. A evidência de auditoria pode ser qualitativa
ou quantitativa.
As auditorias internas, algumas vezes
chamadas de auditorias de primeira
parte, são conduzidas por, ou em nome

da própria organização para revisão da
gestão e outras finalidades internas, e podem formar a base para uma autodeclaração de conformidade da organização. Em
muitos casos, especialmente em pequenas
organizações, a independência pode ser
demonstrada pela liberdade de responsabilidade para a atividade a ser auditada.
As auditorias externas incluem aquelas
auditorias geralmente denominadas de segunda e de terceira partes. As auditorias de
segunda parte são realizadas por partes que
tenham um interesse na organização, tais
como clientes ou por outras pessoas em seu
nome. As auditorias de terceira parte (terceirizadas) são realizadas por organizações
de auditoria externa independentes, tais
como aquelas que fornecem o registro ou a
certificação de conformidade aos requisitos
da ISO 9001 ou ISO 14001.
Quando um sistema de gestão da qualidade
e um sistema de gestão ambiental forem
auditados em conjunto, isto é chamado
de auditoria combinada. Quando duas ou
mais organizações de auditoria cooperam
para auditar uma única organização, isto é
chamado de auditoria conjunta.
Convém que um processo típico de auditoria consista no seguinte:
¶ Identificação de fontes de informação
¶ Coleta de informações por amostragem
e verificação adequadas
¶ Estabelecimento de evidências de auditoria a partir de informações
¶ Avaliação das informações e evidências contra os critérios de auditoria

Construindo Confiança 37

a
¶ Identificação das descobertas na auditoria
¶ Revisão das descobertas e evidências
na auditoria
¶ Conclusão da auditoria.
Os métodos para coleta de evidências na
auditoria incluem entrevistas, observação
de atividades e revisão de documentos.

Avaliação
Avaliação é o termo utilizado no ISO/IEC
Guia 65 e na norma ISO/IEC 17024 para
abranger a faixa de atividades relacionadas com a coleta de evidências de conformidade. Estas atividades podem in-
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cluir ensaio, inspeção e auditoria, porém
podem incluir também outras atividades
como desenhos e especificações de projetos de estudo para verificar que as características requeridas que atendem aos
requisitos especificados estão adequadamente definidas.
Para alguns produtos, por exemplo, onde
as partes internas são protegidas por uma
resina moldada, não seria possível verificar a partir de um produto acabado que
os componentes da classificação correta
foram incorporados. Ter um conjunto definitivo de desenhos de um produto auxilia no controle das alterações que podem
precisar ser efetuadas após a avaliação da
conformidade ter sido concluída.

Exame
Exame é um dos termos utilizados quase
que intercambiavelmente para abranger
uma série de atividades de determinação,
porém ele é utilizado em uma forma mais
específica quando se refere a métodos para
medição da competência de uma pessoa.
Neste contexto, conforme explicado na
ISO/IEC 17024, o exame pode ser realizado
em forma escrita, oral ou prática.
Os exames precisam ser planejados e estruturados de maneira que assegure que
todos os requisitos especificados sejam
verificados objetivamente e sistematicamente, com evidências suficientemente
documentadas produzidas para confirmar
a competência do candidato.

Avaliação pelos pares
(avaliação mútua)
A avaliação pelos pares, também conhecida
como avaliação mútua, é um processo utilizado para avaliar a conformidade de uma
pessoa ou organização com um conjunto de
requisitos para a adesão como membro de
um grupo o qual a pessoa ou organização
pretende se juntar. A avaliação é realizada
por membros do grupo, em outras palavras,
os pares do pretendente.
Para o campo da avaliação da conformidade, o processo é especificado na ISO/IEC
17040 e é utilizado por grupos de organismos que desejam ser capazes de aceitar o
resultados de avaliação da conformidade

um do outro. A avaliação pelos pares é
utilizada, por exemplo, por organismos de
certificação em sistemas de avaliação da
conformidade da IEC e por organismos de
acreditação na ILAC e no IAF.
A avaliação pelos pares requer os seguintes elementos:
¶ Avaliadores competentes, oriundos dos
membros do grupo
¶ Critérios para adesão como membro
claramente especificados decididos
pelo grupo
¶ Uma avaliação metódica da conformidade da organização do candidato com
os critérios
¶ Um relatório das descobertas com informação suficiente para o grupo para
decidir sobre a adequação da organização candidata à adesão como membro.
O grupo decidirá se há uma necessidade
de auditorias periódicas e reavaliação dos
membros do grupo. Se assim for, as partes
relevantes do processo serão realizadas.
Os membros de grupos de acordo de avaliação pelo pares são geralmente todos os
especialistas nas áreas técnicas específicas abrangidas pelo acordo e assim proverem um alto nível de competência técnica para a avaliação pelos pares. Por outro
lado, os organismos podem estar em concorrência uns com os outros e podem não
ser totalmente imparciais. O esquema de
avaliação pelos pares deve ser bem gerenciado a fim de manter a sua efetividade
em inspirar confiança no trabalho de seus
membros.
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Um aspecto da avaliação pelos pares em
um acordo multilateral é assegurar que
as equipes de avaliação sejam criadas de
toda a comunidade de membros e não
envolvem avaliadores de dois membros
diferentes que avaliam cada uma das organizações de outros.

Acreditação
A acreditação é uma técnica especificamente relacionada à avaliação da conformidade dos organismos de avaliação
da conformidade por um organismo terceirizado, geralmente conhecido como
organismo de acreditação. Os requisitos
para os organismos de acreditação são
especificados na ISO/IEC 17011 e são
discutidos no Capítulo 4. A acreditação
geralmente envolve o uso de técnicas de
auditoria por equipes de avaliação, incluíndo especialistas nos aspectos organizacionais, tais como sistemas de gestão
e também nas atividades técnicas do
organismo. Por exemplo, para um laboratório de ensaios, a equipe deve incluir
um ou mais especialistas nos tipos de
medição e ensaio a serem realizados.

Relatório
Ao término de cada atividade de determinação é necessário produzir a evidência
de conformidade que tenha sido coletadas. A evidência é geralmente contida
em um relatório, algumas vezes referida
como um arquivo técnico, que inclui:
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¶ Uma identificação definitiva do item
que foi avaliado
¶ Uma declaração dos requisitos aos
quais a conformidade foi avaliada
¶ Detalhes das atividades de determinação que foram realizadas, de modo
que seja possível repetir as atividades
da mesma maneira como se fosse necessário para verificar as evidências
¶ Detalhes dos recursos utilizados,
incluíndo pessoas, instrumentos de
medição e outras ferramentas de
avaliação, para prover a rastreabilidade dos resultados
¶ Os resultados das atividades em detalhes suficientes para uma pessoa que
não esteja envolvida nas atividades
em verificar a conformidade (ou não
conformidade) com os requisitos especificados.
O relatório é passado à pessoa ou organismo responsável para revisão e comprovação, e convém que sejam disponibilizados
para a pessoa ou organização para a qual
o trabalho foi realizado.

Revisão e comprovação
Na abordagem funcional, a revisão e
comprovação são apresentadas como
uma atividade combinada. É possível,
porém, para pessoas diferentes realizarem cada uma delas. O importante
é que nenhuma atividade deve ser realizada por uma pessoa que estava envolvida nas atividades de determinação. É claro que, quando os riscos de

não conformidade forem baixos, esta
salvaguarda pode não ser necessária,
porém o princípio de ter os resultados
revisados por alguma outra pessoa,
provê um maior nível de confiança na
declaração da conformidade. Conforme
os riscos de origem da não conformidade surgem, convém que o grau de independência do(s) revisor(es) aumente.
Para níveis mais baixos de risco, outra
pessoa do mesmo departamento pode
ser utilizada. Para riscos médios, a revisão pode ser efetuada por uma pessoa
de um outro departamento na organização, enquanto que, para riscos mais altos, convém que o trabalho seja realizado por uma organização independente.
É importante que, se a avaliação da
conformidade está sendo realizada
como um processo de 1ª, 2ª ou 3ª partes,
a(s) pessoa(s) que realizam a revisão
tenha(m) a competência para entender
as informações apresentadas a ela(s) e
analisá–las para demonstrar a conformidade com os requisitos especificados.
O revisor deve ter a competência necessária relacionada aos requisitos especificados, ao objeto que está sendo
avaliado e às atividades de determinação que foram utilizadas. Por exemplo, o conhecimento dos métodos de
ensaio permitirá que o revisor identifique resultados anômalos e submeter
o relatório de volta para a(s) pessoa(s)
que realizou(aram) o ensaio para ele ser
repetido.

Em alguns esquemas de comprovação
de 3ª parte (terceirizado) o organismo
somente pode realizar a revisão e comprovação, com a seleção e a determinação que já tenha sido efetuada por outra
3ª parte (terceirizado) ou pelo fornecedor do objeto. É particularmente importante, nesses casos, para que o organismo de revisão e comprovação tenha
disposições atualizadas para manter a
competência de seus revisores com o
estado da arte atual.
A conclusão do estágio de revisão é uma
recomendação para uma declaração de
conformidade a ser emitida. Convém
que a recomendação faça referência ao
relatório e a outras descobertas da revisão
que comprove a conformidade do objeto
com os requisitos especificados.

Resolução de não
conformidades
Um resultado possível da revisão é a
descoberta de que o objeto não está de
acordo com os requisitos especificados
em um ou mais aspectos. Alternativamente, pode ser o caso em que a evidência da conformidade está incompleta e
um ou mais dos requisitos especificados foi omitido. Em qualquer caso, convém que o relatório seja devolvido para
a pessoa responsável pelas atividades
de determinação de ações corretivas a
serem tomadas.
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No caso em que o objeto é encontrado
não conforme, a pessoa ou organização
responsável pelo objeto, por exemplo, o
engenheiro de desenvolvimento ou, para
uma situação de 2ª e 3ª partes, convém
que o fornecedor seja informado e convidado a fazer as alterações necessárias
para atingir a conformidade. É importante
que o revisor não sugira soluções possíveis para não perder a sua objetividade
quando o objeto for devolvido para uma
revisão adicional. A discussão dos resultados da avaliação é permissível de modo
que a pessoa ou organização responsável
possa compreender a causa da não conformidade.
As atividades de determinação relevantes
precisarão ser repetidas e um relatório
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adicional será apresentado para revisão. Mediante acordo com o revisor, o
relatório somente precisa tratar das alterações que foram efetuadas.

Declaração de conformidade
A conclusão do processo de avaliação
da conformidade é a emissão de uma declaração de conformidade que pode ter
uma série de formas, conforme descrito
abaixo. Seja qual for a forma assumida,
convém que a declaração forneça a identificação inequívoca do objeto e dos requisitos especificados com o qual ele foi
encontrado para conformidade. A declaração pode ser em papel ou em quaisquer
outros meios recuperáveis, tais como mídia fotográfica ou digital.

Declaração de conformidade
Uma demonstração de conformidade emitida por uma 1ª parte, por exemplo, o fornecedor do produto, ou uma 2ª parte, por
exemplo, o comprador, é conhecido como
uma declaração de conformidade. Esta
prática tem sido adotada para diferenciar
estas declarações daquelas emitidas por
um organismo de 3ª parte (terceirizado),
que são conhecidas como "certificados".
A ISO/IEC 17050 provê informações sobre
o conteúdo de uma declaração de conformidade do fornecedor. Uma declaração por
uma 2ª parte pode ter uma forma similar.

Certiﬁcado de conformidade
Uma declaração de conformidade emitida
por uma 3ª parte (terceirizado) é muitas
vezes referida como um certificado de
conformidade. Entretanto, o termo utilizado e o conteúdo específico podem variar
de acordo com o objeto que está sendo
avaliado e a natureza dos requisitos especificados. As normas afins da ISO/CASCO referidas no Apêndice 1 proveem informações sobre a natureza e o conteúdo
das declarações de conformidade.

Marca de conformidade
É comum aos produtos terem marcas de
conformidade, sejam estas a marca comercial do próprio fornecedor, uma marca de
certificação controlada por um organismo
de certificação ou de uma marca de conformidade requerida por legislação, tal como

a marcação CE da União Europeia. A recomendação de marcas de conformidade está
contida na ISO/IEC 17030 e ISO Guia 27.
As marcas devem ser distintas e convém
que sua propriedade e condições de uso sejam claramente estabelecidas. Em particular, convém que a utilização de uma marca
não dê a impressão errada aos compradores
e usuários dos produtos. Por exemplo, um
fornecedor que tem um sistema de gestão
certificado conforme a ISO 9001 não pode
colocar a marca do organismo de certificação em seus produtos, uma vêz que isto
implicaria que o organismo certificou os
produtos.
Frequentemente, o uso de uma marca de
conformidade é controlado através de uma
licença emitida pelo proprietário da marca
ou por uma organização que opera em nome
do proprietário, tal como um organismo de
certificação. A licença explica as condições
sob as quais a licenciada pode utilizar a
marca tal como a restrição para usá–la somente em produtos que o fornecedor tenha
verificado como em conformidade ao tipo
de produto certificado.
O policiamento do uso de marcas de conformidade é vital para os interesses do
proprietário e do organismo de licenciamento, uma vêz que os produtos que possuam a sua marca muitas vezes são produzidos sob um sistema em que somente
amostras ocasionais do produto são verificadas pelo organismo licenciador. Ver o
Capítulo 3 para mais informações sobre
os diferentes sistemas de avaliação da
conformidade.
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Acompanhamento
A avaliação da conformidade pode terminar quando a comprovação é realizada,
porém quando houver uma necessidade
de prover uma garantia contínua da conformidade, o acompanhamento pode ser
utilizado. Acompanhamento é definido
como uma iteração sistemática das atividades de avaliação da conformidade
como uma base para a manutenção da
validade da declaração de conformidade.
As necessidades dos usuários controlam
tais atividades. Por exemplo, um objeto
de avaliação da conformidade pode alterar ao longo do tempo, o que poderia afetar a sua continuidade no atendimento dos
requisitos especificados. Ou, os usuários
podem exigir demonstração contínua de
que os requisitos especificados são atendidos; por exemplo, quando um produto é
produzido continuamente.
As atividades realizadas em acompanhamento são planejadas a fim de atender à
necessidade de manter a validade de uma
declaração existente resultante da comprovação. Uma repetição completa da avaliação inicial geralmente não é necessária
em cada iteração de acompanhamento
para atender a esta necessidade. Assim, as
atividades em cada função na Figura 4 (ver
página 30) durante o acompanhamento podem ser reduzidas ou diferentes das atividades realizadas na avaliação inicial.
As atividades de seleção ocorrerão na
avaliação inicial e no acompanhamento.
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Entretanto, escolhas completamente diferentes podem ser efetuadas no acompanhamento. Por exemplo, um ensaio para
um produto pode ter sido selecionado na
avaliação inicial. No acompanhamento,
uma inspeção pode ser selecionada para
determinar que uma amostra do produto é
a mesma da amostra originalmente ensaiada. Na verdade, as escolhas na seleção
podem alterar de tempos em tempos, com
base em informações de iterações anteriores de acompanhamento e de outros
insumos. Análise de risco em andamento
ou a consideração de resposta do mercado
referente ao atendimento real dos requisitos especificados podem ser parte das atividades de seleção em acompanhamento.
As escolhas sobre os requisitos especificados também podem ser diferentes.
Por exemplo, somente um subconjunto
dos requisitos especificados pode ser selecionado em qualquer determinada iteração de acompanhamento. Ou, da mesma
forma, somente uma parte do objeto de
avaliação da conformidade pode ser selecionada para atividades de determinação em acompanhamento; por exemplo,
somente uma parte de um organismo de
certificação acreditado pode ser auditada
durante o acompanhamento.
Conforme observado acima, as diferentes
escolhas na seleção podem levar a diferentes atividades de determinação para fins
de acompanhamento. Entretanto, tanto a
avaliação inicial e o acompanhamento, a
saída da seleção define as atividades de determinação e como elas serão realizadas.

A função de revisão e comprovação também é utilizada na avaliação inicial e de
acompanhamento. No acompanhamento,
uma revisão de todas as entradas e saídas
na Figura 4 leva a uma decisão sobre se
a declaração resultante da comprovação
continua a ser válida. Em muitos casos,
nenhuma ação especial é tomada se a declaração continua a ser válida. Em outros
casos, por exemplo, se o escopo da comprovação foi estendido, uma nova declaração de conformidade pode ser emitida.
Se a decisão for que a declaração de conformidade não é mais válida, atividades
apropriadas são necessárias para advertir
os usuários; por exemplo, de que o escopo da comprovação foi reduzido ou que a
declaração foi suspensa ou revogada.

Acompanhamento
de mercado
O acompanhamento de mercado é uma
forma particular de atividade pós–comprovação. Ele pode ser realizado pelo fornecedor na forma de pesquisas com clientes ou inspeção periódica de produtos
instalados, talvez como parte de um contrato de serviço. O acompanhamento de
mercado também é realizado em alguns
esquemas de certificação, onde amostras
de produtos certificados são retiradas do
mercado e submetidas à inspeção ou ensaio para determinar se elas estão de acordo com os requisitos especificados.

teger os consumidores e impor os regulamentos de saúde e segurança através
da realização do acompanhamento de
mercado. Este tipo de trabalho pode ser
realizado de forma rotineira, porém as
restrições econômicas geralmente levam
a um acompanhamento orientado, concentrando nas áreas de mais alto risco
ou respondendo a relatórios de produtos
não conformes. Um relatório sobre o
seminário ISO/CASCO de acompanhamento de mercado está disponível em
http://iso.org/cascoworkshop2008
Se o acompanhamento de mercado for
realizado pelo fornecedor, um organismo de certificação ou os órgãos reguladores, ele precisa ser realizado de forma
sistemática com registros abrangentes e
acessíveis. Também, convém que haja um
acompanhamento sistemático de modo
que quaisquer efeitos adversos possam
ser corrigidos, se possível, e possam ser
evitados que aconteçam no futuro. As medidas podem incluir medidas de correção
e recall de produtos.
Na economia global de hoje, é vantajoso
para os órgãos reguladores de diferentes países compartilhar informações de
acompanhamento de mercado, de modo
que as lições aprendidas de um incidente
em um país possam ser utilizadas em outros para evitar que produtos defeituosos
cheguem ao mercado ou retirá–los de uso
antes que eles causem danos.

Em muitos países, os órgãos reguladores têm uma responsabilidade de pro-
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Capítulo 3 – Esquemas e sistemas de
avaliação da conformidade
Quem realiza a avaliação da
conformidade?
A questão de quem deve realizar a avaliação da conformidade é um ponto crucial quando se trata de colocar a teoria
em prática. Um dos princípios básicos
de avaliação da conformidade é que a
organização que é proprietária do objeto
de avaliação ou que coloca–o no mercado tem a responsabilidade primária
pela sua conformidade com os requisitos
estabelecidos. Neste capítulo, discutiremos o papel de outras partes e como as
disposições para determinadas situações
podem ser decididas. Referência às ferramentas relevantes da caixa de ferramentas CASCO é incluída.
Para ilustrar o princípio de responsabilidade primária, o fornecedor de um produto terá um dever legal e um contratual
com o usuário de que o produto realizará
a sua função declarada e que não prejudicará a saúde ou a segurança do usuário.
Mesmo que o fornecedor obtenha um certificado de um organismo independente
declarando que o produto está de acordo
com as especificações relevantes, se alguma coisa der errado, o fornecedor é o
responsável.
Embora o organismo independente possa
incorrer em algum grau de responsabilidade, especialmente se ele for negligente
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ao realizar a avaliação da conformidade,
isto não exime o fornecedor da responsabilidade primária. Naturalmente, o uso
indevido pelo usuário final, particularmente uma falha em realizar a manutenção adequada, poderá absolver o fornecedor da responsabilidade quanto a danos
subsequentes e suas consequências.

1ªs, 2ªs e 3ªs partes –
Funções e responsabilidades
A fim de identificar as partes que possam
estar envolvidas na avaliação da conformidade, é útil se referir às primeiras, segundas e terceiras partes, conforme mencionado no Capítulo 2.
No caso de transações comerciais, tais
como o fornecimento de um produto ou
serviço, o fornecedor é a primeira parte,
o comprador é a segunda parte e qualquer outra organização que não tem nenhum interesse comercial na transação
é uma terceira parte. Olhando para os
papéis e responsabilidades das diferentes partes, utilizando o exemplo de um
produto:
¶ A primeira parte fornece o produto e
é responsável pela sua conformidade
com os requisitos especificados. Estes
requisitos podem ser a própria especificação da primeira parte, uma especificação fornecida pelo comprador ou por

requisitos legais relativos ao produto
ou qualquer combinação dos três. Em
qualquer um desses casos, referência
pode ser efetuada a uma ou mais normas nacionais, regionais ou internacionais
¶ A segunda parte específica seus requisitos e é responsável por assegurar–se
que o produto está de acordo com tais
requisitos
¶ Uma terceira parte pode ser solicitada
pela primeira ou segunda parte para
avaliar a conformidade do produto com
os requisitos especificados e que será
responsável em prover uma declaração
de conformidade (ou não conformidade).

Deﬁnição de esquemas e
sistemas
Antes de analisar em detalhes as atividades das diferentes partes, é útil apresentar a idéia de esquemas e sistemas de
avaliação da conformidade. Enquanto
cada situação de avaliação da conformidade pode ser tratada de forma diferente,
existem muitas vantagens para uma abordagem sistemática. O bloco básico de
construção é um esquema que se refere
a um grupo de objetos específico possuindo características suficientemente similares de que o mesmo conjunto de regras
e procedimentos pode ser realizado sob a
mesma gestão de avaliação da conformidade com o mesmo conjunto de requisitos
especificados.

Um sistema de avaliação da conformidade
utiliza um conjunto comum de regras,
procedimentos e gestão para diversos esquemas de avaliação da conformidade. As
regras e procedimentos podem precisar
ser detalhados de maneiras diferentes para
diferentes esquemas, porém há vantagens
em termos de eficiência e consistência ao
trabalho dentro de uma estrutura comum.

Proprietário do esquema
Cada esquema de avaliação da conformidade terá um proprietário. Um número de
disposições diferentes pode aplicar–se e
alguns exemplos são:
a. Uma organização de fabricação pode
estabelecer um esquema de avaliação
da conformidade para seus produtos,
incluíndo ensaio, inspeção e auditoria, levando à emissão de declarações
de conformidade.
b. Um esquema pode ser desenvolvido
por um organismo de certificação
para uso exclusivo de seus clientes,
caso em que o organismo de certificação assume plena responsabilidade
pelo projeto, aplicação, gestão e manutenção do esquema. O organismo
será o proprietário do esquema.
c. Uma organização tal como um
organismo regulamentar ou uma
associação comercial pode desenvolver um esquema e convidar um
ou mais organismos de certificação para operá–lo. Nesse caso, a
organização será a proprietária do
esquema e terá a responsabilidade
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pela operação do esquema, provavelmente através de um contrato
ou outro acordo formal com os organismos de certificação.
Um grupo de organismos de certificação, talvez em países diferentes,
possam juntos estabelecer um esquema de certificação. Nesse caso, será
necessário que os organismos, como
coproprietários do esquema, criem
uma estrutura de gestão de modo que
o esquema possa ser operado efetivamente por todos os organismos participantes.

sob o ponto de vista de ambas as probabilidades e as consequências do produto,
serviço, etc. falharem no atendimento aos
requisitos especificados.

Se for considerado necessário operar diversos esquemas que utilizaram as mesmas regras, procedimentos e gestão, o
proprietário do esquema poderá estabelecer um sistema de certificação de
produtos sobre os quais os diferentes
esquemas poderão operar sem a necessidade de replicar a estrutura de
gestão para cada esquema. Nesse caso,
o proprietário do esquema será o proprietário do sistema e será responsável
pela gestão do sistema e os esquemas
operacionais dentro dele.

A avaliação da conformidade custa dinheiro e leva tempo. A quantidade de dinheiro e tempo gastos com ela precisa ser
equilibrada contra os riscos de não conformidade. Enquanto a avaliação da conformidade realizada internamente pelo
fornecedor pode ser limitada à inspeção,
o inspetor tem que ser pago e poderá haver atrasos na produção ou na expedição
enquanto a inspeção é realizada.

d.

Projeto do esquema com
base no risco
Uma decisão–chave ao preparar um esquema é quem deve ser envolvido na realização da avaliação da conformidade.
Convém que a decisão seja baseada em
uma avaliação dos riscos que poderiam
surgir da não conformidade, observada
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Algumas vezes, as consequências podem
ser de natureza comercial, tais como perda de reputação no mercado e volume de
vendas se uma série de falhas no produto
ocorreu ou suspensões da produção se um
fornecedor entregou produtos com defeito. Em outras situações, podem ser os
perigos à saúde e segurança das pessoas
que poderá ser motivo de preocupação.

Como a natureza do produto torna–se
mais complexa e os riscos de não conformidade tornam–se mais altos, as
atividades de avaliação da conformidade se tornarão mais extensivas, possivelmente envolvendo equipamentos
de ensaio caros e programas de ensaio
estendidos. Algumas vezes pode ser
mais econômico contratar o trabalho
de avaliação da conformidade a uma
terceira parte (terceiros), porém esta
é mais uma decisão comercial do fornecedor.

Quando os riscos de não conformidade
forem altos, é comum requerer a um organismo independente que realize algumas atividades de avaliação da conformidade definidas, e pelo menos, revisar as
evidências de conformidade e emitir um
documento de comprovação, tal como um
certificado. O organismo irá cobrar por
seus serviços e precisará de tempo para
concluir seu trabalho. O proprietário do
esquema precisará especificar se o trabalho deve ser realizado por um organismo
particular ou por qualquer organismo que
atenda aos requisitos do esquema.

Custos associados à
avaliação da conformidade
Ao decidir sobre as disposições de avaliação da conformidade adequadas para
uma situação particular, ela ajuda a estar
ciente da natureza e extensão dos custos
de abordagens alternativas. Conforme
declarado acima, existem custos vinculados com a realização da autoavaliação
porém, assim que a outra parte se torna
envolvida, é necessário levar em consideração de quais custos adicionais podem
estar sujeitos e por quem. Se o comprador
de um produto decide realizar sua própria
avaliação, eles geralmente terão que arcar
com os custos de empregar seus próprios
inspetores.
Se um organismo independente for
contratado para realizar a avaliação da
conformidade, o organismo precisará recuperar seus custos de quem quer que ele

esteja trabalhando. No caso da certificação de produtos, geralmente é o fornecedor quem contratará e pagará o organismo
de certificação. Os custos do organismo
não só se relacionam com os avaliadores
envolvidos no trabalho de avaliação, mas
também todas as despesas ocorridas na
execução de seus negócios, uma proporção do que será cobrado a cada cliente de
certificação.
Assim, a decisão de estabelecer um
esquema de certificação pode adicionar custos acarretados no fornecimento dos produtos certificados. Da
mesma forma, a decisão para requerer
que os organismos de certificação sejam acreditados adicionará uma camada adicional de custos, uma vêz
que a despesa acarretada na operação
do organismo de acreditação também
tem que ser recuperada.
Além dos custos diretos de avaliação da
conformidade, há outros fatores que têm
implicações financeiras, especialmente
para os fornecedores de produtos certificados. O envolvimento de uma 3ªa parte
pode levar a atrasos na produção e entrega
de produtos, se houver uma defasagem
significativa entre a aplicação para certificação e o recebimento do certificado de
conformidade.
Com o ritmo sempre acelerado de desenvolvimento do produto e do mercado,
tais atrasos podem levar à perda de oportunidades para vender produtos e pode até
mesmo ter um efeito adverso sobre a rep-
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utação do fornecedor. As consequências
financeiras podem ser graves e medidas
precisam ser adotadas para minimizá–las,
tais como a plena compreensão dos requisitos especificados e mantendo uma boa
comunicação com o organismo de certificação desde o início.
Um aspecto importante a considerar
ao projetar um esquema de avaliação
da conformidade é permitir ou incentivar a concorrência entre organismos de avaliação da conformidade.
Os principais benefícios da concorrência são prover escolha para os
fornecedores e evitar que um único
organismo abuse de uma posição de
monopólio. Ao mesmo tempo, organismos concorrentes podem estar tentados a cortar custos em um esforço
para atender às necessidades dos clientes e cuidados devem ser tomados
para evitar que a norma de avaliação
falhe. A avaliação da acreditação ou
pelos pares pode auxiliar a neutralizar
os efeitos adversos da concorrência.
Em resumo, os benefícios da avaliação
da conformidade independente em termos de aceitação de mercado e a evitação das consequências de falhas do
produto podem superar os custos diretos e indiretos das disposições de avaliação da conformidade, porém convém
que tal efeito seja o resultado de uma
análise cuidadosa dos riscos, ao invés
de ser uma questão de simplesmente seguir a moda atual.
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Esquemas voluntários
e regulamentares
Esquemas de avaliação da conformidade
podem ser definidos, para fins comerciais,
tais como melhorar a percepção do mercado
para um grupo de fornecedores, compartilhar instalações de avaliação por um grupo
de compradores ou responder às necessidades de mercado por uma organização
avaliação de terceira parte (terceirizada).
Em cada um desses casos, não há requisito
legal para que os fornecedores ou compradores utilizem o esquema, embora possa haver um forte mercado e a pressão dos pares
para assim o fazer.
Ao mesmo tempo, os órgãos reguladores podem achar que útil introduzir
disposições específicas de avaliação da
conformidade, a fim de prover garantia
de que os requisitos legais estão sendo
atendidos. As autoridades considerarão
os perigos aos trabalhadores, consumidores, meio ambiente e a economia apresentada por bens, serviços ou processos
deficientes. As medidas que eles adotam
precisarão ser proporcionais aos riscos
envolvidos, com inspeção estatutária ou
esquemas de certificação a serem introduzidos quando os riscos forem mais altos.

Estabelecendo os
"requisitos especiﬁcados" –
Normalização
Quando se trata de especificar os requisitos de conformidade que devem ser
avaliados, existem muitos benefícios

na utilização de normas internacionais,
tais como as publicadas pela ISO e IEC.
Para começar, as normas representam
a sabedoria coletiva atual dos envolvidos nas áreas técnicas específicas onde
as normas estão sendo aplicadas; assim
os usuários destas normas podem aplicar soluções bem experimentadas e ensaiadas. Além disso, produtos, serviços
e outros objetos de avaliação ganharão
aceitabilidade nos mercados mundiais
mais facilmente se eles atenderem a estas
normas. A publicação UNIDO–ISO Fast
forward provê informações e recomendações sobre normalização.

Declaração de conformidade
do fornecedor
Independentemente de quaisquer outras
partes envolvidas na avaliação da conformidade, sempre haverá alguma forma de declaração de conformidade pelo fornecedor
do produto ou serviço. A declaração pode
ter a forma de um anúncio ou folheto descrevendo as características de um produto
ou pode ser incorporada em um documento
formal que estabeleça a identificação do
fornecedor e do produto, a especificação
das normas ou outros documentos aos
quais a conformidade está sendo declarada,
talvez os regulamentos específicos com os
quais o item está em conformidade e com a
assinatura de uma pessoa responsável.
Mesmo a colocação do nome, marca comercial ou logomarca do fornecedor no
produto ou em conjunto com este, significa que ele atende às especificações

do fornecedor. A ISO/IEC 17050 provê
orientações sobre o conteúdo de uma declaração de conformidade do fornecedor.

Avaliação da conformidade
independente e especializada
Quando os riscos de não conformidade
forem julgados suficientemente altos,
um organismo independente pode ser envolvido na avaliação da conformidade. Se
o proprietário do esquema for um grupo
das primeiras partes, uma ou mais segundas partes, uma terceira parte ou um
órgão regulador, a decisão de prover ou
requerer avaliação da conformidade da
terceira parte precisa ser acompanhada
por uma seleção cuidadosa dos critérios
que serão utilizados para julgar a adequação dos organismos de avaliação da conformidade de terceira parte. É recomendado que a caixa de ferramentas CASCO
(Apêndice 1) seja utilizada para este fim,
conforme discutido no Capítulo 4.

Esquemas setoriais
A maioria dos esquemas de avaliação da
conformidade será desenvolvida e utilizada em um setor específico da indústria ou
comércio. Mesmo os esquemas do sistema de gestão que monitoram a aplicação de normas genéricas do sistema, tais
como a ISO 9001 e ISO 14001, requerem
que os organismos e os auditores tenham
conhecimento e experiência relevantes
em cada setor.
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Há alguma discussão sobre o que constitui um setor. Há setores amplos que
abrangem:
¶ Atividades primárias, tais como agricultura e mineração
¶ Atividades secundárias, tais como fabricação
¶ Atividades terciárias, incluíndo a distribuição e venda no varejo e a prestação de serviços.
Cada um desses setores pode ser subdividido em outros setores de acordo com a
natureza das atividades. Dentro da manufatura, por exemplo, pode haver artigos de
metal, automóveis e caminhões, produtos
elétricos, alimento processado, produtos
químicos, produtos farmacêuticos, e assim por diante.
O que importa para a definição de setor
para fins de avaliação da conformidade
é que as características dos objetos que
estão sendo avaliados e seus meios de
produção e entrega são suficientemente
similares do que a de um único esquema
que possa funcionar efetivamente. Quando, por exemplo, áreas de competência
diversas, equipamentos de ensaio diferentes e métodos de avaliação variados
forem necessários, então pode ser vantajosa a criação de um esquema para cada
setor.
Do ponto de vista da economia de avaliação da conformidade, um dos perigos
com o estabelecimento de esquemas restritos para pequenos setores é que as
práticas podem divergir de setor para
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setor, tornando–se difícil operar com um
único conjunto de políticas e procedimentos sob a mesma gestão. Também pode
haver pressão para desenvolver requisitos
gerais divergentes para as atividades de
avaliação da conformidade, tornando–se
mais difícil manter a equivalência e reconhecimento internacional.

Sistemas de certiﬁcação de
produtos
O ISO/IEC Guia 67 descreve os sete tipos
principais de sistemas de certificação de
produtos, embora observando que os elementos nesses sistemas podem ser combinados de outras formas para criar sistemas adicionais. As características dos
sete sistemas descritos no Guia 67, com
os termos atualizados aos utilizados na
abordagem funcional, são as seguintes:
Sistema 1a (baseado em ensaios)
¶ Amostras do produto solicitadas pelo
organismo de certificação
¶ Determinação das características relevantes do produto por meio de ensaios
(ISO/IEC 17025) ou avaliação
¶ Revisão do relatório de ensaio ou de
avaliação
¶ Comprovação de conformidade.
Neste sistema, as amostras retiradas podem não ser representativas, ou não serem estatisticamente significativas para a
população inteira de produtos como, por
exemplo, em um sistema onde os produtos são ensaiados e conformidade subse-

quente dos itens de produção é avaliada
e comprovada pelo fabricante, sem o envolvimento da 3ª parte. Tais sistemas são
algumas vezes chamados de sistemas de
"aprovação de tipo".
Os fabricantes precisam ter cuidado para
não se referir a itens de produção como
"certificados" uma vêz que somente a
amostra inicial foi ensaiada pelo organismo de certificação. Tais declarações como
"produzido para um projeto certificado
por xxx" pode ser aceitável, porém os
compradores e os usuários finais precisam
estar cientes das limitações da declaração.
Sistema 1b (baseado em ensaios de todos
os produtos)
¶ Amostras solicitadas pelo organismo
de certificação
¶ Determinação das características relevantes do produto por meio de ensaios
(ISO/IEC 17025) ou avaliação
¶ Revisão do relatório de ensaio ou de
avaliação
¶ Comprovação de conformidade
¶ Emissão de uma licença para utilizar
certificados ou marcas nos produtos.
Neste sistema, a população inteira está
disponível ao organismo de certificação, que decidirá se e qual a extensão
da amostragem estatística é adequada. A
comprovação de conformidade será relativa a toda população e um certificado de
conformidade para cada produto pode ser
fornecido pelo organismo de certificação.
Quando o sistema inclui o uso de uma
marca de conformidade, o organismo

de certificação licenciará o fabricante
para aplicar a marca a todos os produtos
abrangidos pela comprovação.
Sistema 2 (baseado em ensaios mais
acompanhamento de mercado)
¶ Amostras solicitadas pelo organismo
de certificação
¶ Determinação das características relevantes do produto por meio de ensaios
(ISO/IEC 17025) ou avaliação
¶ Auditoria inicial do processo de
produção ou do sistema da qualidade
¶ Revisão dos relatórios de ensaio ou de
avaliação
¶ Comprovação de conformidade
¶ Emissão de uma licença para utilizar
certificados ou marcas nos produtos
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¶ Fiscalização pelo organismo de certificação retirando amostras do mercado e ensaiando ou inspecionando
para confirmar a conformidade contínua.
Enquanto este sistema pode identificar o
impacto da cadeia de distribuição sobre a
conformidade, os recursos que ele requer,
podem ser extensos. Além disso, quando
não conformidades significativas, forem
encontradas, medidas preventivas efetivas podem ser limitadas uma vêz que o
produto já tenha sido distribuído ao mercado.
Sistema 3 (baseado em ensaios e ﬁscalização na fábrica)
¶ Amostras solicitadas pelo organismo
de certificação
¶ Determinação das características relevantes do produto por meio de ensaios
(ISO/IEC 17025) ou avaliação
¶ Auditoria inicial do processo de
produção ou do sistema da qualidade
¶ Revisão dos relatórios de ensaio ou de
avaliação
¶ Comprovação de conformidade
¶ Emissão de uma licença para utilizar
certificados ou marcas nos produtos
¶ Fiscalização por ensaio ou inspeção
de amostras do mercado e auditando o
processo de produção.
Este sistema inclui a fiscalização do ensaio e da fábrica. A fiscalização na fábrica é realizada e amostras do produto
do ponto de produção são avaliadas
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quanto à conformidade contínua. Este
sistema não provê qualquer indicação
do impacto que o canal de distribuição
exerce sobre a conformidade. Quando
não forem enconhtradas conformidades
graves, pode haver a oportunidade de
resolvê–las antes da distribuição generalizada no mercado, dependendo da
frequência da fiscalização. Por exemplo, se a fiscalização é realizada a cada
seis meses e um produto não conforme
é encontrado, toda a produção desde
a fiscalização anterior poderá ser suspeita.
Sistema 4 (baseado em ensaios mais a
ﬁscalização na fábrica ou mercado aberto, ou ambos)
¶ Amostras solicitadas pelo organismo
de certificação
¶ Determinação das características relevantes do produto por meio de ensaios
(ISO/IEC 17025) ou avaliação
¶ Auditoria inicial do processo de
produção ou do sistema da qualidade
¶ Revisão dos relatórios de ensaio ou de
avaliação
¶ Comprovação de conformidade
¶ Emissão de uma licença para utilizar
certificados ou marcas nos produtos
¶ Fiscalização por ensaio ou inspeção de
amostras da fábrica e auditando o processo de produção
¶ Fiscalização por ensaio ou inspeção de
amostras do mercado.
Este sistema pode indicar o impacto do
canal de distribuição sobre a conformidade e prover um mercado pré–mercado

para identificar e resolver não conformidades graves. Duplicação significativa de
esforços pode ocorrer para os produtos
cuja conformidade não é afetada durante
o processo de distribuição.
Sistema 5 (baseado em ensaios, avaliação e ﬁscalização do sistema da qualidade mais ﬁscalização contínua do
produto, desde a produção, mercado ou
ambos)
¶ Amostras solicitadas pelo organismo
de certificação
¶ Determinação das características
relevantes do produto por meio de
ensaios (ISO/IEC 17025) ou avaliação
¶ Auditoria inicial do processo de
produção ou do sistema da qualidade
¶ Revisão dos relatórios de ensaio ou de
avaliação
¶ Comprovação de conformidade
¶ Emissão de uma licença para utilizar
certificados ou marcas nos produtos
¶ Fiscalização do processo de produção
ou do sistema da qualidade ou ambos
¶ Fiscalização por ensaio ou inspeção de
amostras da fábrica, do mercado aberto
ou ambos.
Este sistema inclui o ensaio e a avaliação
da parte do sistema da qualidade que se
refere à conformidade dos produtos com
os requisitos especificados. A fiscalização do sistema da qualidade é realizada
e amostras do produto podem ser retiradas a partir do mercado ou do ponto
de produção, ou ambos, e são avaliadas
quanto à conformidade contínua.

A extensão em que os três elementos de
fiscalização contínua – sistema da qualidade, amostras de fábrica e amostras do
mercado aberto – são realizados, pode ser
ajustada para uma determinada situação.
Como resultado, este sistema provê uma
ﬂexibilidade significativa para a fiscalização contínua.
Sistema 6 (abrangendo a certiﬁcação de
processos e serviços)
¶ Determinação das características de
processos ou serviços por avaliação
¶ Auditoria inicial do sistema da qualidade
¶ Revisão dos resultados da avaliação
¶ Comprovação de conformidade
¶ Emissão de uma licença para utilizar
certificados ou marcas nos produtos
¶ Fiscalização por auditorias do sistema
da qualidade
¶ Fiscalização por avaliações dos processos ou serviços.
Este sistema utiliza técnicas adaptadas às
características do serviço ou do processo
em avaliação.

Flexibilidade da avaliação
da conformidade
Os sistemas descritos acima representam
algumas das abordagens mais comuns de
avaliação da conformidade, porém outras combinações de técnicas podem ser
utilizadas de acordo com a natureza e a
finalidade do sistema. As descrições ilustram a ﬂexibilidade que está disponível
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para os projetistas e proprietários dos
sistemas de avaliação da conformidade.
Os sistemas necessitam ser adequados
à finalidade para que os custos envolvidos na sua operação e manutenção sejam
compatíveis com os benefícios que estão
sendo obtidos e os riscos a serem gerenciados.

Sistemas internacionais
de avaliação da conformidade
A Comissão Eletrotécnica Internacional
(IEC) opera três sistemas de avaliação
da conformidade sob o controle de sua
Diretoria de Avaliação da Conformidade
(CAB):
¶ IECEE para produtos elétricos e eletrônicos para uso industrial e doméstico. O sistema IECEE inclui dois esquemas
– O Esquema CB, através do qual os
relatórios de ensaios preparados por
laboratórios de ensaio aprovados e
endossados por organismos de certificação nacionais, utilizando um certificado de ensaio CB, pode ser aceito
por outros organismos de certificação
nacionais na emissão de sua própria
certificação (ou regional)
– O Esquema CB–FCS, que inclui a
avaliação e fiscalização periódicas
da manufatura dos produtos, bem
como os ensaios de tipo, como no
Esquema CB.
¶ IECQ para componentes eletrônicos.
Existem três esquemas:
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–

O Esquema de Aprovações do Processo que provê uma verificação independente de que os componentes
eletrônicos e materiais e processos
afins, incluíndo aqueles abaixo do
nível de especificação do usuário na
cadeia produtiva, estão de acordo
com as normas, especificações ou
outros documentos apropriados
– Esquema de Gestão do Processo
de Substâncias Perigosas (HSPM)
utilizando uma norma de gestão da
qualidade que as empresas podem
utilizar para assegurar que os seus
processos e controles seguem os
regulamentos locais sobre substâncias perigosas, tais como chumbo,
mercúrio e cádmio, em componentes eletrônicos
– Esquema do Plano de Gestão de Componentes Eletrônicos (ECMP) para
componentes aeronáuticos, provendo
a avaliação acreditada de terceira parte (terceirizados) de planos de gestão
de componentes eletrônicos, preparado para atender a IEC TS 62239.
¶ IECEx relativo à segurança em atmosferas explosivas e compreendendo
quatro esquemas:
– O Esquema de Equipamentos Certificados para produtos utilizados
em áreas com risco de explosão,
"produtos explosivos"
– O Esquema de Instalações de Serviço Certificadas para o reparo de
produtos explosivos
– O Sistema de Licenciamento da
Marca de Conformidade a ser uti-

–

lizado em conjunto com o esquema
de equipamentos certificados
O Esquema de Pessoas Certificadas
provendo evidências da competência de pessoas para uma série de obrigações especificadas em relação a
atmosferas explosivas.

A Abordagem Global da
União Europeia na avaliação
da conformidade
A Abordagem Global de avaliação da
conformidade é parte de um pacote de
leis destinado a eliminar as barreiras técnicas ao comércio dentro da União Europeia (EU) e em grande parte da Área
Econômica Europeia (EEA), alinhando
a legislação dos Estados–Membros em
áreas particularmente sensíveis, tais
como segurança.
Originalmente introduzida em 1993, teve
emendas em 2008 através de uma nova estrutura legislativa, incluíndo a Decisão Nº
768/2008/EC de 9 de julho de 2008 sobre
uma estrutura comum para a comercialização de produtos, e revogando a Decisão do
Conselho 93/465/EEC. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União Europeia
Nº L/218 datado de 13/08/2008.
A Abordagem Global especifica uma série
de módulos de avaliação da conformidade a
serem utilizados pelos legisladores na elaboração de legislação para o alinhamento das
leis dos Estados– Membros, geralmente em
questões relativas à segurança, onde leis
diferentes têm impedido o comércio entre

Estados–Membros. Para cada parte da legislação, geralmente sob a forma de uma Diretiva da União Europeia, os módulos serão
escolhidos em relação aos riscos decorrentes da não conformidade com os requisitos
especificados na diretiva.
Para baixos riscos, uma declaração de
conformidade do fornecedor será suficiente, enquanto para riscos mais altos, a
avaliação de terceira parte de produtos
e dos sistemas de gestão da qualidade
será especificada. Várias combinações de
módulos podem ser incluídas, de modo a
dar aos fornecedores um elemento de escolha de acordo com suas circunstâncias,
enquanto ainda mantendo o nível requerido de garantia da conformidade.
Os módulos de avaliação da conformidade abrangem:
¶ Auto avaliação pelo fabricante
¶ Avaliação de tipo por um organismo
independente ("organismo notificado")
¶ Avaliação da qualidade assegurada por
um organismo notificado
¶ Inspeção dos itens de produção por um
organismo notificado.
A Abordagem Global pode ser considerada como um sistema de avaliação da
conformidade com as disposições para
cada diretiva que está sendo considerada
como esquemas separados.
Para mais informações sobre o sistema da
União Europeia, consultar a seguinte webpage na Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/index_en.htm
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Barreiras potenciais
ao comércio
O potencial para os sistemas de avaliação da conformidade, particularmente
aqueles operados por órgãos reguladores, em criar barreiras ao comércio
tem sido reconhecido e o Acordo WTO/
TBT foi efetuado a fim de harmonizar
os regulamentos e as práticas de avaliação da conformidade nos países signatários (ver Apêndice 3).
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Entretanto, os procedimentos operados
por organismos de avaliação da conformidade podem inadvertidamente discriminar contra fornecedores de outros países.
Os órgãos reguladores e os organismos
que operam no setor não regulamentado
são incentivados a assegurar que os sistemas de avaliação da conformidade operam de uma forma aberta e consistente. Os
organismos que atendem aos requisitos
das normas ISO/IEC quanto aos organismos de avaliação da conformidade são requeridos para operar de forma imparcial.

Capítulo 4 – Organismos de avaliação da
conformidade
Referência às ferramentas
ISO/CASCO
A normas e guias ISO/CASCO (ver
Apêndice 1) definem as características de um número de diferentes tipos
de organismos de avaliação da conformidade. Alguns, tais como laboratórios
de ensaio e organismos de inspeção podem trabalhar como organismos de 1ª,
2ª ou 3ª parte, enquanto a certificação
somente pode ser realizada como uma
atividade de 3ª parte.
Quando os organismos que atuam em
uma capacidade de 3ª parte, uma característica importante é que eles têm de
agir de forma imparcial, de modo que
os resultados de seu trabalho possam
ser objetivos e manter o grau mais alto
de confiança. As normas para os organismos de certificação mencionados nas
seguintes seções estabelecem os requisitos para a demonstração e manutenção
da imparcialidade.

Laboratórios de ensaio
Requisitos para laboratórios de
ensaio e calibração
Para ensaios, a principal norma internacional que é utilizada para especificar
os requisitos básicos de competência é a
ISO/IEC 17025, Requisitos gerais para a
competência de laboratórios de ensaio e

calibração. A ISO/IEC 17025 tem dois
tipos de requisitos, a saber:
¶ Requisitos de sistemas de gestão
¶ Requisitos técnicos.
Enquanto os requisitos do sistema de
gestão serão comuns a todos os laboratórios, existe uma necessidade de aplicar os
requisitos técnicos a seu campo de trabalho específico. A necessidade potencial
para tais requisitos adicionais é reconhecida na ISO/IEC 17025, onde ela inclui
um anexo informativo (Anexo B), sobre
as orientações para o estabelecimento de
aplicações para campos específicos.
Por exemplo, laboratórios médicos que
tiveram que desenvolver critérios suplementares para subdisciplinas médicas
(tais como a bioquímica, microbiologia,
etc.). Na verdade, neste caso uma norma
separada ISO 15189 para laboratórios
médicos foi elaborada, porém ela continua a ser compatível com a ISO/IEC
17025.
É importante para o laboratório especificar o escopo do seu trabalho de ensaio
de modo que ele possa estar confiante de
que ele tem as pessoas, equipamentos e
instalações para a realização do trabalho
com competência. Em muitos casos, o
laboratório utilizará métodos de ensaio
padronizados e é útil para o escopo a ser
especificado por referenciar as normas.
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Desta forma, os clientes do laboratório
estarão confiantes de sua capacidade em
realizar os ensaios que eles requerem.

Portanto, torna–se uma hierarquia de critérios que os laboratórios podem precisar
atender, conforme mostrado na Figura 5.

Quando o laboratório busca a acreditação, o organismo de acreditação não
somente avaliará a conformidade com a
norma geral e quaisquer suplementos de
campo específicos, mas também a sua
conformidade com os requisitos técnicos
de métodos de ensaio de norma específica
para os quais o laboratório é reconhecido.
Em alguns casos, isto também irá incluir
requisitos específicos dos órgãos reguladores.

Os sistemas de gestão e os requisitos
técnicos de normas específicas do setor,
tal como a ISO 15189 para laboratórios
médicos, são compatíveis e abrangem
questões similares. Entretanto, a linguagem da ISO 15189 é mais alinhada à terminologia utilizada em ensaios clínicos e
inclui algumas necessidades específicas
desses laboratórios. O conteúdo dos requisitos dos sistemas de gestão de ambas
as normas está alinhado com os princípios
da ISO 9001, porém novamente a linguagem foi adaptada às necessidades dos
laboratórios.

Figura 5 – Hierarquia dos critérios de laboratório

1. Requisitos gerais para
todos os laboratórios
2. Requisitos adicionais para laboratórios
químicos (por exemplo,
uso de materiais de
referência certificados)

1

ISO/IEC
17025

2

Critérios suplementares
especíﬁcos do campo
(por exemplo, químico)

3

3. Requisitos adicionais de
método de ensaio específico (por exemplo,
limites de temperatura
controlada–ISO xyz)
4. Requisitos adicionais de
uma agência reguladora
(por exemplo, relatório
especificado ou requisito de rotulagemt)

Requisitos técnicos de métodos de ensaio
e procedimentos especíﬁcos

4

Requisitos regulamentares
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Ensaios de comparação
interlaboratoriais e ensaios de
proﬁciência
Os laboratórios de ensaio podem precisar tornar–se envolvidos em ensaios de
comparação interlaboratoriais e, em particular, com os ensaios de proficiência. Os
ensaios de comparação interlaboratoriais
podem ser utilizados para várias finalidades, incluíndo:
¶ Estabelecer a efetividade e a comparabilidade de novo ensaio ou métodos de
medição e, similarmente, para monitorar métodos estabelecidos
¶ Identificar as razões para as diferenças
nos resultados obtidos por diferentes
laboratórios
¶ Determinar o desempenho de laboratórios individuais quanto a ensaios
ou medições específicos e monitorar o
desempenho contínuo dos laboratórios.
Os ensaios de proficiência são o uso de
ensaios de comparação interlaboratoriais
para o último desses itens, porém também
podem prover informações para outras finalidades, incluíndo as listadas acima.
Uma das tarefas da ISO/CASCO foi
produzir o guia e, mais recentemente, a
norma que aplica–se aos ensaios de proficiência. Seu ISO/IEC Guia 43 foi substituído em 2009 pela nova norma ISO/
IEC 17043, Avaliação da conformidade
– Requisitos gerais para ensaios de proﬁciência.
Os ensaios de proficiência podem ser
uma ferramenta poderosa para os labo-

ratórios. O desempenho bem sucedido
pode ser uma importante ferramenta de
gestão de risco, enquanto qualquer mau
desempenho decorrente da sua participação pode ser o catalisador para investigar
as causas e tomar as ações corretivas adequadas. Devido aos ensaios de proficiência competentes serem tão cruciais para a
confiança que os organismos de acreditação precisam em seu reconhecimento da
competência de laboratórios de ensaio e
calibração, uma série de organismos de
acreditação estão agora ativamente envolvidos na acreditação de prestadores de
ensaios de proficiência.
Muitos ensaios de proficiência também
beneficiam outras partes interessadas,
uma vêz que os resultados dos ensaios
interlaboratoriais também podem ser
utilizados na determinação dos valores
dos materiais de referência certificados;
na melhoria dos métodos de ensaio padrão; em nova garantia dos clientes de
laboratórios, incluíndo os reguladores; e
como uma ferramenta educacional para
os organismos profissionais. A Figura 6
(ver página 62) mostra algumas das partes
interessadas em ensaios de proficiência.

Estudo de caso – Competência
de laboratórios no Paquistão
A importância do acesso a laboratórios
de ensaio e calibração confiáveis para suportar o desenvolvimento do comércio e
o acesso a mercados estrangeiros é bem
ilustrada em um programa realizado recentemente para assistência técnica ao
comércio no Paquistão. Isto envolveu
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Figura 6 – Partes interessadas nos ensaios de proficiência (PT)

a entrada de uma série de agências no
período de 2004–2007, incluíndo uma
série de atividades específicas suportadas pela UNIDO, que foram orientadas
a desenvolver a capacidade e competência dos laboratórios–chave de ensaios e
calibração e que tenham a sua competência confirmada por meio de acreditação
através de um organismo de acreditação
estrangeiro bem estabelecido.
Ao desenvolver as capacidades de ensaio
internas, as entradas da UNIDO também
incluíram melhorias paralelas da capacidade do organismo nacional de acreditação
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do Paquistão em assegurar a disponibilidade contínua de um recurso interno para
demonstrar a competência dos serviços
de ensaios e calibração do Paquistão.
As necessidades específicas para ensaio
e calibração competentes foram primeiramente estabelecidas através de diversas
avaliações de restrição enfrentadas por
empresas exportadoras do Paquistão em
relação ao fornecimento da prova de conformidade e questões de conectividade
do mercado. Estas avaliações incluíram
necessidades de ensaios específicos associados com:

¶ As exportações de base agrícola do
Paquistão e conformidades sanitárias
e fitossanitárias (realizadas pela iniciativa conjunta do Banco Mundial–
UNIDO)
¶ Os desafios enfrentados pelos exportadores relacionados ao comércio com o
Paquistão por 157 empresas locais. Estes incluíram um foco em setores tais
como o têxtil, couro, processamento de
base agrícola e pesca (realizados pela
iniciativa conjunta da UNIDO e o Instituto Paquistanês de Desenvolvimento
Econômico)
¶ Uma pesquisa das questões de conformidade que afetam os núcleos de
empresas na província de Punjab do
Paquistão. Isto abrangeu 195 empresas
em setores que produzem ventiladores,
cutelaria, tecidos e vestuário, mangas e
tangerinas. Incluiu necessidades específicas associadas com ensaios, certificação, calibração e marcação CE, rotulagem e marca comercial (realizados
conjuntamente pela UNIDO e à Autoridade de Pequenas e Médias Empresas).
Os exportadores do Paquistão historicamente confiaram fortemente nos ensaios
realizados no estrangeiro de seus produtos para conseguir a aceitação internacional de seu atendimento. Isto era caro e
demorado e, em particular, para os pequenos exportadores.
As realizações da construção da capacidade
de ensaios no Paquistão resultaram em:
¶ Reforço da infraestrutura de metrologia através do apoio ao desenvolvim-

ento do Laboratório Nacional de Física
e de Normas. Isto incluiu a modernização de seus serviços de calibração e sua
rastreabilidade internacional para grandezas de massa, volume, comprimento,
temperatura, pressão e elétricas
¶ Modernização de 19 laboratórios–
chave de ensaio para alcançar a conformidade com a ISO/IEC 17025, incluíndo a facilitação de seu acesso a
materiais de referência certificados e
35 esquemas de ensaios de proficiência internacionais. O foco foi mantido
nos ensaios químicos, microbiológicos,
têxteis, couro e elétricos
¶ A acreditação bem sucedida de 18
desses laboratórios pela NA (Organismo de Acreditação Norueguês).

Direcionamentos e benefícios
para ensaios e calibração
Examinando primeiramente os direcionamentos e os benefícios para calibração, é
crítico reconhecer que o ensaio depende
do suporte de calibração competente. Se o
equipamento de ensaio não estiver devidamente calibrado, os resultados que ele gera
não serão confiáveis. (dados pobres levam
a decisões pobres com base nesses dados).
Algumas calibrações não irão requerer
um alto nível de especialistas e muitas
calibrações podem ser realizadas rotineiramente por laboratórios de ensaio
para suas próprias necessidades. Nestas circunstâncias, a calibração pode ser
considerada uma operação de rotina do
laboratório, ao invés de uma atividade de
avaliação da conformidade. Entretanto,
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quando especialista especial de medição
é necessário, os laboratórios geralmente
necessitam utilizar os serviços de serviços de calibração competentes.
Os direcionamentos e os benefícios para
os laboratórios utilizarem esses serviços
incluem o acesso que eles provêem para
a rastreabilidade da medição conforme
normas internacionais e informações
sobre a incerteza na medição dos dispositivos e equipamentos calibrados para
eles. Se um laboratório de ensaio desejar
atender às normas tais como a ISO/IEC
17025, eles precisam ter a rastreabilidade
na medição e a determinação apropriada
da incerteza na medição de seus próprios
ensaios. Assim, o benefício e o direcionamento fundamentais para tais laboratórios na utilização de serviços de calibração
competentes é que a calibração sustenta a
maioria das atividades de laboratório.
Entretanto, a calibração é também uma
base para a confiança na manufatura,
telecomunicações, construção, defesa,
aviação, meteorologia, mineração, serviços de saúde, comércio em geral e muitas outras facetas da vida quando as decisões são baseadas na medição. Quando
as medições em questão ou as decisões
com base nessas medições, forem críticas, é essencial que aqueles que realizam
as medições e as calibrações sejam competentes para isto.
Em alguns casos, as calibrações podem
ser realizadas pelas próprias organizações. Em outros casos, o uso de serviços
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de calibração especializados e independentes pode ser necessário. Para a maioria
das medições precisas necessárias em um
país, elas são geralmente providas por um
instituto nacional de medição.
Os principais direcionamentos e benefícios para o ensaio são similares aos da
calibração. Muitas decisões na sociedade requerem a disponibilidade de dados e informações que somente podem
ser obtidos através de ensaios. O ensaio
é, portanto, uma característica essencial
da vida diária. Os principais direcionamentos e benefícios para o ensaio dependem da criticidade das decisões que
estão sendo tomadas. Julgamento sobre
os custos dos ensaios e os níveis de especialistas necessários para a sua realização
irá variar dependendo das circunstâncias
individuais. Alguns ensaios podem somente precisar ser indicativos, enquanto
outros ensaios requerem especialistas altamente desenvolvidos. O grau de benefícios derivados do ensaio dependerá das
necessidades de usuários individuais, assim como os níveis de risco assumidos na
escolha de serviços de ensaio adequados.

Organismos de inspeção
Requisitos para organismos de
inspeção
A norma CASCO relevante para os organismos de inspeção é a ISO/IEC 17020,
Critérios gerais para a operação de vários organismos que realizam inspeção.
Ela foi adotada como uma Norma Internacional após ser originalmente elabora-

da como EN 45004 pela CEN (o Comitê
Europeu de Normalização) e CENELEC
(o Comitê Europeu de Normas Eletrotécnicas).
A estrutura da ISO/IEC 17020 é similar às
normas de laboratórios e organismos de
certificação de sistemas de gestão, porém
ela tem algumas características únicas.
Uma delas é o sistema de classificação
que ela utiliza para os diferentes tipos de
organismos envolvidos. Esse sistema é
descrito em três Anexos na norma, conforme descrito a seguir:
Organismos de inspeção Tipo A
Estes organismos proveem serviços de
terceira parte (terceirizados) e espera–se
que:
¶ Sejam independentes das partes envolvidas
¶ Não estejam envolvidos no projeto,
manufatura, fornecimento, instalação,
uso ou manutenção dos itens inspecionados ou itens competitivos similares
¶ Sejam acessíveis a todas as partes interessadas em seus serviços
¶ Não estejam sujeitos a condições financeiras indevidas ou outras condições e
sejam administrados de uma forma não
discriminatória.
Organismos de inspeção Tipo B
Estes organismos proveem serviços de
primeira parte ao seu organismo de origem e espera–se que:
¶ Sejam uma parte separada e identificável da organização envolvida no
projeto, manufatura, fornecimento, in-

stalação, uso ou manutenção dos itens
que inspecionam
¶ Tenham uma separação clara das responsabilidades do pessoal de inspeção
das pessoas empregadas nas outras funções com identificação organizacional
estabelecida e métodos de comunicação para o organismo de inspeção dentro da organização de origem
¶ Assegurem que o organismo e sua
equipe não se envolvam em atividades que possam conﬂitar com sua
independência de julgamento em relação às suas atividades de inspeção,
incluíndo o envolvimento no projeto,
fabricação, fornecimento, instalação,
uso ou manutenção dos itens inspecionados ou itens competitivos similares
¶ Somente forneçam serviços de inspeção para a organização a qual o organismo de inspeção pertence.
Organismos de inspeção Tipo C
Estes organismos são organismos de inspeção de primeira parte que também
podem fornecer serviços de inspeção a
outras organizações, que não sejam a sua
organização de origem. Eles podem estar
envolvidos no projeto, manufatura, fornecimento, instalação, uso ou manutenção dos itens que inspecionam. Espera–se
que:
¶ Forneçam garantias dentro da organização para assegurar segregação adequada de responsabilidades e justificativas
na provisão dos serviços de inspeção
através de sua estrutura organizacional
e procedimentos documentados.
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Os requisitos a serem atendidos pelos
organismos de inspeção, conforme especificado na ISO/IEC 17020 incluem:
Administração – Ser legalmente identificáveis; ser devidamente identificáveis
dentro de uma organização de origem;
documentar suas funções e escopo de
sua competência técnica; ter seguro de
responsabilidade adequado ou ser protegido por leis nacionais; documentar suas
condições de negócio; e ter as contas auditadas de forma independente
Independência, imparcialidade e integridade – Cumprir com as obrigações para
organismos de inspeção Tipo A, Tipo B
ou Tipo C
Conﬁdencialidade – Assegurar a confidencialidade das informações obtidas durante a
inspeção e proteger os direitos de propriedade
Organização e gestão – Operar para manter
a capacidade de realizar suas funções técnicas; definir e documentar responsabilidades
e estrutura de relatórios, incluíndo qualquer
relacionamento com suas funções de ensaio
ou certificação; empregar um gerente técnico permanente, qualificado e experiente;
prover supervisão efetiva; nomear agentes
para os gerentes de inspeção; e prover descrições de cargo especificando a educação,
treinamento, conhecimento técnico e experiência requeridos
Sistema da qualidade – Política e objetivos
da qualidade devidamente documentados;
operar um sistema adequado ao tipo, faixa e
volume de trabalho realizado; sistema total-
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mente documentado, incluíndo um manual
da qualidade contendo as informações requeridas pela norma; designar pessoa autorizada e responsável pela qualidade assegurada e pelo sistema da qualidade; manter
o controle de documentos; conduzir auditorias internas planejadas e documentadas
com auditores independentes das funções
auditadas; e conduzir e registrar revisões
de gestão
Pessoas – Número suficiente de pessoas
com conhecimentos técnicos requeridos;
pessoal de inspeção com conhecimento,
treinamento, experiência e conhecimento
específico adequados das inspeções realizadas, com capacidade de fazer julgamento
profissional e conhecimento da tecnologia
de manufatura; a maneira que os itens inspecionados são utilizados e os defeitos que
podem ocorrer; operar um sistema de treinamento documentado; prover orientações
para a conduta do pessoal; e assegurar que a
remuneração não é diretamente dependente
do número de inspeções realizadas e os resultados de tais inspeções.
Instalações e equipamentos – Utilizar
equipamentos e instalações adequados;
as regras de uso e acesso aos equipamentos e instalações especificados; assegurar adequação continuada; identificar
adequadamente os equipamentos, conservar os equipamentos de acordo com
procedimentos documentados; quando
apropriado, assegurar a calibração e recalibração dos equipamentos; assegurar que
as medições aplicáveis são rastreáveis
conforme normas nacionais e internacio-

nais de medição; normas de referência
utilizadas somente para referência; manter checagens em serviço; procedimentos
para a seleção de fornecedores qualificados, compra de documentos, inspeção de
materiais recebidos e instalações de armazenamento; monitorar a deterioração
de itens armazenados; assegurar que computadores e equipamentos automatizados
e software sejam adequadas, dados são
protegidos, equipamentos conservados; a
segurança de dados mantida; e registros
de identificação, calibração e manutenção
do equipamento.
Métodos e procedimentos de inspeção –
Utilizar métodos e procedimentos definidos para demonstrar conformidade;
instruções documentadas para o planejamento de inspeção, amostragem e técnicas de inspeção; métodos ou procedimentos de qualquer documento não padrão;
manter atualizadas e acessíveis todas as
instruções, normas ou procedimentos
escritos, planilhas, listas de checagem e
dados de referência; operar um contrato
ou sistema de controle de ordem de serviço, registros adequados dos dados de
inspeção, checagem dos cálculos e transferências de dados; e instruções documentadas para o desempenho seguro das
inspeções.
Manuseio de amostra de inspeção e itens – Identificação única de itens e amostras; observar a adequação para inspeção; preparação
adequada do item; e procedimentos documentados e instalações para evitar danos ou
deterioração dos itens de inspeção.

Registros – Manter sistema adequado e atender aos regulamentos aplicáveis; incluir
informações suficientes para uma avaliação satisfatória; e armazenamento seguro,
mantendo–os protegidos e confidenciais,
salvo requerido em contrário por lei.
Relatórios de inspeção e certiﬁcados de
inspeção – Assegurar relatórios ou certificados de inspeção recuperáveis; incluir
os resultados e a determinação da conformidade com quaisquer informações adicionais necessárias para o entendimento
e interpretação; identificar qualquer trabalho realizado por subcontratados; assinaturas apropriadas ou outras aprovações
por pessoal autorizado; e detalhes e justificativas registrados para quaisquer correções ou adições em relatórios ou certificados de inspeção.
Subcontratação – Demonstrar competência dos subcontratados; aconselhar os
clientes da sua utilização; assegurar a
aprovação do cliente; registrar os resultados das investigações da competência
dos subcontratados; manter um registro
da subcontratação utilizado; assegurar o
acesso às pessoas qualificadas, experientes e independentes utilizadas para atividades especializadas; e manter a responsabilidade quanto à conformidade com os
requisitos sujeitos à inspeção.
Reclamações e apelações – Procedimentos de reclamações e apelações documentados; e manter registros de todas as
reclamações e as ações tomadas pelo organismo de inspeção.
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Cooperação – Trocar experiências com
outros organismos de inspeção e contribuir para os processos de normalização
conforme apropriado.

Estudo de caso – Uso de
inspeção quanto à conformidade
com Diretivas Europeias
Sob as Diretivas de "Nova Abordagem"
estabelecidas pela Comissão Europeia,
o uso é efetuado de "Organismos Notificados" que são designados pelos Estados–Membros da União Europeia como
organismos competentes para comprovar
a conformidade dos produtos com regulamentos específicos (Diretivas). Espera–se
que os Estados–Membros aceitem as saídas dos organismos notificados em outros
Estados, sem a necessidade de ensaios,
certificação, inspeção, etc. separados.
Estas Diretivas proveem uma série de
Módulos que podem ser utilizados para
determinar a conformidade com os requisitos essenciais de segurança ou outros
requisitos aplicáveis a um produto regulamentado. Quando um produto é avaliado
por um organismo notificado utilizando
um Módulo apropriado, um fornecedor
pode rotular com segurança seus produtos
com a Marcação "CE" para demonstrar
conformidade com a Diretiva relevante.
(Há uma Diretiva CE distinta sobre a utilização da Marcação "CE". Para alguns
produtos, os Módulos de conformidade
para as Diretivas não requerem a intervenção de um "organismo notificado", e
os fornecedores podem utilizar as declarações de conformidade dos fabricantes

68 Construindo Confiança

para designar a Marcação "CE" em seus
produtos.).
Para algumas Diretivas, o Organismo Notificado pode utilizar a inspeção como um
meio de determinar a conformidade aos
requisitos essenciais da Diretiva. Tal Diretiva é a 2004/22/EC sobre Instrumentos
de Medição.
Para auxiliar na consistência de uso na
inspeção por Organismos Notificados
envolvidos com a Diretiva de Instrumentos de Medição, um guia foi elaborado
pela cooperação Europeia em metrologia legal (WELMEC). Ele é intitulado
Diretiva de Instrumentos de Medição
2004/22/EC – Avaliação de Organismos
Notiﬁcados Designados para o Módulo F
baseados na EN ISO/IEC 17020 : WELMEC 8.7, Edição 1, Maio 2008. (Detalhes sobre a WELMEC podem ser acessados pelo seguinte endereço na Internet:
www.welmec.org).
O guia é destinado em prover aos fabricantes de instrumentos de medição e
aos organismos notificados na determinação da sua conformidade com a visão
da WELMEC sobre as melhores práticas neste setor. Elas provem um guia
útil parágrafo por parágrafo na ISO/IEC
17020 e uma tabela das funções de inspeção sob os vários Módulos relevantes
aos instrumentos de medição.

Direcionamentos e benefícios
para a inspeção
Os direcionamentos e os benefícios para
a inspeção são similares aos dos ensaios
e certificação de produtos. Tal como
acontece com outras formas de avaliação
da conformidade, a inspeção provê uma
avaliação objetiva se um item inspecionado atende ou não às necessidades especificadas de um fabricante, comprador, distribuidor, regulador, exportador,
importador, projetista ou outros usuários
finais.
No caso da inspeção, a determinação da
conformidade pode também ser baseada
no julgamento profissional de pessoas
com experiência comprovada na tecnologia, utilidades e limitações dos itens que
estão sob inspeção.
Convém que isto forneça confiança adicional para o usuário final, uma vêz que a
competência da inspeção realizada não é
somente com base na competência global
do próprio organismo de inspeção, mas
também da competência de seu pessoal
de inspeção.
A inspeção é muitas vezes uma ferramenta
de gestão de risco essencial. Muitas plantas, equipamentos e instalações requerem
inspeções periódicas para assegurar a sua
operação e uso seguros. Um dos principais
benefícios de muitas inspeções é que elas
são realizadas no local. Isto provê uma oportunidade imediata para informar os clientes
se há deficiências prejudiciais ou onerosas
encontradas nos itens inspecionados.

No contexto das exportações de grandes
embarques, a detecção precoce de deficiências através da inspeção pode prover
ao fornecedor com uma oportunidade de
corrigir os problemas antes da expedição
e economizar nas punições de custo e
possível rejeição no mercado destinado.

Outros organismos de
"determinação"
Em consonância com a ﬂexibilidade de
avaliação da conformidade, existem outros organismos que não são os laboratórios de ensaio ou organismos de inspeção
que exercem atividades de determinação.
Conforme novos campos que requerem
avaliação da conformidade emergem, tais
como questões ambientais relacionadas à
eficiência energética e emissões de gases
com efeito estufa ou supervisão da cadeia alimentar, assim novas técnicas são
desenvolvidas. Termos tais como "verificação" e "validação" podem abranger
diferentes técnicas ou podem ser simplesmente nomes coloquiais para as técnicas
mais estabelecidas, tais como inspeção e
ensaio.

Organismos de certiﬁcação
Nas seções seguintes, consideramos os
organismos empenhados em três tipos de
atividade de certificação, porém a lista
não é exaustiva:
¶ Certificação de produtos
¶ Certificação de sistema de gestão
¶ Certificação de pessoas.
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Os princípios da avaliação da conformidade podem ser aplicados a outros organismos que são independentes e imparciais
e que realizam atividades de seleção, determinação, revisão e certificação.

Organismos de certiﬁcação
de produtos
Organismos de certiﬁcação de
produto e suas atividades
A certificação de produtos é uma atividade abrangente em países desenvolvidos
e em desenvolvimento e tem uma história
muito mais longa do que a certificação de
sistemas de gestão. Também, ela é talvez
a forma mais visível de certificação, como
tantos produtos que possuem as várias
marcas de conformidade emitidas por organismos de certificação de produtos. Alguns produtos, tais como eletrodomésticos e equipamentos de telecomunicações,
muitas vezes possuem marcas múltiplas
para atender aos reguladores e consumidores em diferentes mercados.
Para o público e consumidores em geral
esta forma de certificação é talvez a mais
reconhecida e compreendida. Entretanto,
muitos consumidores não entenderão, necessariamente, os objetivos das normas
de produtos individuais e, consequentemente, o significado de sua certificação.
Por exemplo, algumas normas de produtos podem somente tratar de aspectos de
segurança ou somente de durabilidade.
Outras normas podem abranger uma
combinação de características de desempenho e segurança.
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Os objetivos de uma norma de produto
podem ter outras características, tais
como os impactos à saúde e ambientais,
compatibilidade, eficiência energética,
etc. Seja qual for o objetivo que se destina para ser abrangido por uma norma,
há dois objetivos fundamentais de tal certificação, a saber:
¶ Auxiliar os consumidores e usuários
finais para tomarem as melhores decisões informadas sobre produtos no
mercado
¶ Auxiliar os fornecedores dos produtos
para atingir a aceitação do mercado.

Requisitos para os organismos
de certiﬁcação de produtos
Os requisitos para os organismos de certificação de produtos estão especificados
no ISO/IEC Guia 65, Requisitos gerais
para organismos que operam sistemas de
certiﬁcação de produtos. Espera–se que
este Guia seja substituído após ser concluída a nova norma proposta ISO/IEC
17065, ainda em elaboração pela ISO/
CASCO. Convém que seja lembrado que
"produto", neste contexto, inclui serviços
e processos.
A finalidade básica do Guia 65 é especificar os requisitos que devem ser atendidos por um organismo de certificação de
produtos para demonstrar que ele é competente e confiável. O Guia está estruturado para abranger os seguintes aspectos
de gestão e operação de um organismo de
certificação de produtos:
Requisitos gerais – Acessibilidade incondicional; administração não discrimi-

natória; produtos avaliados de acordo
com normas específicas; e escopo específico
Organização – Estrutura imparcial; responsabilidade pelas decisões; responsabilidades das pessoas quanto ao ensaio,
inspeção, avaliação, certificação, formulação de políticas, decisões, finanças, delegação de autoridade e base técnica para
a certificação; identidade e estrutura legal
documentadas; independência do pessoal
na tomada de decisão de certificação; proteção da responsabilidade; estabilidade
financeira, pessoal suficientemente treinado e conhecedor; sistema da qualidade
adequado; liberdade de inﬂuências indevidas; regras e estruturas para a nomeação
de comitês de certificação; manutenção
da imparcialidade, confidencialidade e
objetividade de quaisquer atividades relacionadas ao organismo; e manipulação de
reclamações, apelações e disputas
Operações – Uso de normas específicas
de produtos quanto à conformidade; especificação da base para o tipo específico
de sistema de certificação de produtos
utilizado; e adequação dos organismos ou
pessoas encarregadas do ensaio, inspeção
e certificação
Subcontratação – Acordos documentados; responsabilidade do trabalho contratado; nenhuma delegação das funções de
certificação; competência e independência dos organismos subcontratados e pessoas; e acordo do requerente para uso do
subcontratado
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Sistema da qualidade – Responsabilidades para política; sistema efetivo e
relevante ao tipo de trabalho realizado; e
manual e procedimento documentados

mentados; e revisões de gestão e registros
associados

Condições e procedimentos para a certiﬁcação – Condições e procedimentos
especificados para a certificação de concessão, manutenção e extensão, e para
suspensão ou revogação da certificação; e
procedimentos para avaliar os efeitos de
alterações significativas no projeto ou na
especificação do produto, ou na propriedade ou administração do fornecedor do
produto

Documentação – Autoridade para operação do organismo de certificação; declaração das regras do sistema e procedimentos de certificação; procedimentos de
avaliação utilizados, suporte financeiro
taxas de certificação; direitos e deveres
dos fornecedores de produtos certificados, incluíndo o uso de marcas; procedimentos de reclamações e apelações; listas
de produtos certificados e seus fornecedores; e autorização e controle de documentos.

Auditorias internas e revisões de gestão –
Auditorias internas periódicas; ações corretivas em tempo hábil; resultados docu-

Registros – Atendimento aos regulamentos; demonstrar o atendimento efetivo dos procedimentos de certificação;
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devidamente identificados, gerenciados, retidos, dispostos e manutenção
da integridade e confidencialidade do
processo

Avaliação – Realizada conforme as normas requeridas; e utilizando critérios especificados nas regras do procedimento
de certificação

Conﬁdencialidade – Cumprimento
das leis aplicáveis; incluíndo a confidencialidade das pessoas do próprio
organismo, comitês e organismos externos; e consentimento por escrito
dos fornecedores para a divulgação
de informações

Relatório de avaliação – Relatório de
descobertas sobre conformidade; e provisão imediata ao requerente e detalhes
de quaisquer não conformidades que requerem atenção

Pessoal do organismo de certiﬁcação –
Competente para as funções; critérios de
qualificação; contratado para atender às
regras; e registros das qualificações, treinamento e experiência
Alterações nos requisitos – Aviso adequado às partes interessadas; e ajuste em
tempo hábil pelos fornecedores
Apelações, reclamações e disputas – De
acordo com os procedimentos; e registros, incluíndo ações corretivas e sua efetividade
Solicitação para certiﬁcação – Informações sobre o procedimento de certificação; e conformidade dos fornecedores do
produto e cooperação
Preparação para avaliação – Requisitos claramente definidos; capacidade de
realizar a certificação; planejamento; e
acesso a documentos de trabalho adequados

Decisão sobre a certiﬁcação – Com base
nas descobertas da avaliação; não delegadas a pessoas ou organismos externos;
formalizada em documentos de certificação relevantes; data efetiva da certificação, escopo de produtos certificados e
as normas relevantes de produtos; e ações
necessárias para emendas
Acompanhamento – Procedimento documentado; responsabilidade dos fornecedores de aconselhar alterações aos produtos, processos de produção e sistema da
qualidade; registros das atividades de
acompanhamento e reavaliação periódica
de produtos marcados para comprovar a
conformidade contínua
Uso de licenças, certiﬁcados e marcas de
conformidade – Controle sobre a propriedade, uso e exibição; orientações sobre
seu uso; e ação sobre o uso fraudulento
Reclamações aos fornecedores – Requeridas para serem registradas; ação apropriada tomada e documentada; e deficiências corrigidas
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Estudo de caso – Certiﬁcação
de produto de equipamentos
elétricos para aceitação
internacional de produtos
regulamentados
Dentro da Cooperação Econômica
Ásia–Pacífico (APEC), uma série de
acordos multigovernamentais foi desenvolvida para facilitar a aceitação
de produtos regulamentados entre as
economias dos membros, sem a necessidade de duplicação das atividades de
avaliação da conformidade, tais como
ensaio e certificação.
Um desses acordos é o Acordo de Reconhecimento Mútuo de Equipamentos
Eletroeletrônicos da APEC (EE MRA).
Embora não seja obrigatório para todas as
economias membros da APEC, ele provê
uma estrutura para que os reguladores dos
países estabeleçam processos para aceitação de produtos de outras economias que
concordaram em se juntar ao MRA.
O EE MRA tem três partes disponíveis
para a participação:
¶ Parte 1: Intercâmbio de Informações
¶ Parte 2: Aceitação de relatórios de ensaio
¶ Parte 3: Aceitação de Certificação.
O MRA é destinado para abranger a conformidade regulamentar de pré–mercado
e pós–mercado precisando de ser demonstrado através de ensaios ou certificação.
Espera–se que cada economia que assina
o MRA designe organismos de certifica-
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ção de ensaio e/ou certificação competentes na sua economia.
Quando a certificação é a base para o atendimento regulamentar, espera–se que
os organismos de certificação designados
signatários do MRA atendam ao ISO/IEC
Guia 65, os critérios internacionais relevantes para organismos de certificação
de produtos.
O objetivo global é facilitar a aceitação de
produtos regulamentados em vários mercados através de um único processo de
conformidade, reduzindo assim os custos
para os fabricantes e exportadores.

Direcionamentos e benefícios
para certiﬁcação de produtos
Conforme discutido anteriormente, os
dois direcionamentos básicos para a certificação de produtos são o fornecimento
de informações para auxiliar os consumidores de produtos e serviços para tomarem as melhores escolhas informadas sobre produtos e o auxílio de fornecedores
de produtos certificados a atingirem a
aceitação do mercado.
Há, entretanto, uma série de outros direcionamentos e benefícios similares
associados à certificação de produtos.
A certificação de produtos muitas vezes
tem um papel importante a desempenhar
com produtos que possam ser sujeitos a
regulamentos técnicos (por exemplo, para
segurança, compatibilidade, eficiência
energética, impacto ambiental, conservação e quarentena). A disponibilidade de

produtos com marcas claramente rotuladas, mostrando sua conformidade com
uma norma obrigatória definida pelos
órgãos reguladores, auxilia os organismos
regulamentares em seu acompanhamento
de mercado de produtos abrangidos por
sua responsabilidade.
Além disso, os fabricantes podem ser
auxiliados na sua seleção de componentes para seus próprios produtos, se tais
componentes possuírem marcas de conformidade com as normas requeridas pelos produtos finais dos fabricantes. A disponibilidade de componentes de produtos
certificados também pode desempenhar
um papel na facilitação de certificação
subsequente dos produtos montados dos
próprios fabricantes.
Os varejistas têm uma ferramenta para
confiança adicional nos produtos que
vendem, se ele forem suportados pela certificação de produtos adequada. Ambos
os importadores e exportadores também
têm vantagens comerciais similar, se os
produtos e serviços que eles tratam, são
certificados para facilitar a sua aceitação
em vários mercados.

Organismos de certiﬁcação
do sistema de gestão
Os sistemas de gestão de
organismos de certiﬁcação
e suas atividades
As normas da série ISO 9000 estão entre
as mais conhecidas das mais de 18 000
normas publicadas pela ISO. Elas são uti-

lizadas em todo o mundo, não somente
pelas inúmeras organizações que operam
sistemas da qualidade, mas também como
a base para certificação da conformidade
dessas organizações com a norma. Convém que seja observado que, em consonância com a política de neutralidade
da ISO, a certificação não é um requisito
quanto à conformidade com estas normas.
O fenômeno da certificação de sistemas
de qualidade conforme a ISO 9001 é bem
conhecido na maioria dos países. Tal certificação é a principal atividade desses
organismos de certificação acreditados
pelos membros do Foro Internacional de
Acreditação (IAF), e a maioria dos países
têm vários provedores de certificação do
sistema de gestão. Outra característica
desta atividade de avaliação da conformidade é que muitos dos organismos de
certificação ativos nesta área operam em
uma base multinacional.
Além da ISO 9001, existem outras normas
de gestão de sistemas que são utilizadas
como base para certificação, incluíndo a
norma do sistema de gestão ambiental,
ISO 14001. Há também demandas emergentes para a certificação de outras normas
específicas do setor, alinhada com as normas do sistema ambiental e da qualidade,
tais como a ISO/IEC 27001 para sistemas
de gestão de segurança de informações.
Outra atividade significativa de certificação do sistema de gestão refere–se à
gestão da segurança de alimentos, tratada
pela série ISO 22000.
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Uma característica significativa da certificação do sistema de gestão é que as
normas afetadas por esta forma de avaliação da conformidade são elaboradas, não
somente pela ISO, mas por muitos consórcios e empresas. Por exemplo, muitas
das principais organizações e grupos de
varejo têm critérios de gestão de sistema
desenvolvidos de acordo com o que eles
esperam conformidade por todos os seus
fornecedores. (Alguns destes critérios são
uma combinação de requisitos do sistema
de gestão e de certificação de produtos).
Enquanto alguns varejistas utilizam suas
próprias avaliações de segunda parte conforme as suas normas proprietárias, muitos utilizam os serviços de organismos
de certificação de terceira parte (terceirizados) reconhecidos para demonstrar
conformidade por seus fornecedores. Organismos de acreditação de tais organismos de certificação normalmente fazem
disposições dentro dos seus escopos de
acreditação de acordo com normas ISO
do sistema de gestão e as normas proprietárias de empresas e grupos.
Muitas empresas também esperam que
os organismos que certificam conforme
os seus critérios devem ser acreditados
para fazer dessa forma. Um exemplo é
a Norma Técnica de Alimentos do Consórcio Varejista Britânico (BRC). Isto é
utilizado para avaliar os fabricantes de
produtos de alimentos com marca dos
próprios varejistas. (Ver www.brc.org/
uk/standards/default.asp).
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Do ponto de vista dos países em desenvolvimento, é fundamental compreender que os organismos de avaliação da conformidade em seus países
(ou utilizados pelos seus países) podem
precisar atender às normas que não são
ISO. Por exemplo, muitos dos requisitos para estas normas afetam os fornecedores de alimentos frescos, produtos agrícolas, tecidos, brinquedos, etc.,
que são prováveis de serem provenientes de países em desenvolvimento.
Além da ISO 22000, há uma série de sistemas de gestão de alimentos proprietários
relativos aos sistemas HACCP (Ponto de
Controle Crítico na Análise de Perigos).
Alguns destes critérios para certificação
foram desenvolvidos diretamente por organismos de certificação como parte da
sua faixa de serviços de avaliação da conformidade.

Requisitos para organismos
de certiﬁcação de sistema de
gestão
A ISO/CASCO preparou a seguinte norma como os critérios básicos para a operação de auditoria do sistema de gestão e
organismos de certificação:
¶ ISO/IEC 17021, Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos
que proveem auditorias e certiﬁcação
de sistemas de gestão.
A norma provê uma base para consistência internacional para tal certificação e,
portanto, é a norma base utilizada por

organismos de acreditação ao avaliar a
competência dos organismos de certificação dos sistemas de gestão. Ela substituiu
dois Guias ISO/CASCO anteriores (ISO/
IEC Guia 62 e ISO/IEC Guia 66).
A implementação desta norma depende
também da disponibilidade e uso de outras normas críticas, incluíndo:
¶ ISO 9000, Sistemas de gestão da
qualidade – Fundamentos e vocabulário
¶ ISO 19011, Diretrizes para auditoria
de sistema de gestão da qualidade e/
ou ambiental.
Enquanto se referindo à auditoria da
qualidade e ambiental, pretende–se que a
ISO/IEC 17021 e ISO 19011 sejam aplicadas a todas as formas de auditoria de
sistema de gestão.
Examinando a ISO/IEC 17021 em maiores detalhes, é importante observar que
existem três principais características dos
organismos de certificação que a norma
trata em seus princípios e requisitos, a
saber:
¶ Competência
¶ Consistência
¶ Imparcialidade.
A norma tem uma série de princípios,
requisitos gerais e uma série de cláusulas
operacionais as quais espera–se que sejam atendidas pelos organismos de certificação. Em linhas gerais, o seu conteúdo
é o seguinte:

Princípios – Imparcialidade, competência, responsabilidade, transparência, confidencialidade e resposta às reclamações
Requisitos gerais – Legal e contratual,
gestão da imparcialidade, responsabilidade e financiamento
Requisitos estruturais – Estrutura organizacional e alta administração, comitê
para a proteção da confidencialidade
Recursos de recursos – Competência de
gestão e pessoal, pessoal envolvido na
certificação, auditores externos e especialistas técnicos, registros de pessoal,
terceirização
Requisitos de informação – Documentos
públicos, documentos de certificação,
lista de clientes certificados, referência à
certificação e utilização de marcas, confidencialidade, troca de informações com
clientes
Requisitos de processo – Auditoria e certificação iniciais, atividades de acompanhamento, recertificação, auditorias especiais, suspensão, revogação ou redução
dos escopos de certificação, apelações,
reclamações, registros de requerentes e
clientes
Requisitos do sistema de gestão para
organismos de certiﬁcação – Provendo duas opções, de acordo com a ISO
9001 ou requisitos gerais do sistema de
gestão.
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O processo de certiﬁcação
Os organismos de certificação normalmente utilizarão auditores especialistas para realizar as suas avaliações dos
sistemas de gestão de seus clientes. Normalmente, tais auditores irão requerer
treinamento em práticas e princípios de
auditoria (tais como os consagrados na
ISO 19011), bem como os qualificados
por organismos de certificação do auditor (ele próprio forma uma certificação de
pessoas).
Convém que isto inclua o exame do
conhecimento de auditores das normas
dos sistemas de gestão relevantes. Antes de seu reconhecimento como auditores competentes, espera–se que eles
participem de uma série de auditorias
em várias funções como observadores
e, progressivamente, sob a supervisão
de auditores experientes.
Também é necessário para a equipe de
auditoria que incluía especialistas relevantes à área técnica em que o cliente
da organização trabalha. Tais especialistas podem estar relacionados, por exemplo, às características de projeto de
um produto, seus meios de produção, as
formas em que é utilizado e as respectivas legislações e códigos de prática da
indústria. Não é incomum para os organismos de certificação de utilizarem
auditores técnicos externo como parte
das equipes de avaliação para complementar a especialidade de seus próprios
auditores.
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A Figura 7 descreve uma sequência típica no processo de busca e obtenção da
certificação.
Pode haver uma série de etapas adicionais
no processo acima, se, por exemplo, uma
visita de avaliação de acompanhamento
for requerida para comprovar que as deficiências encontradas na visita de avaliação inicial foram corrigidas.
Um componente importante no processo é a necessidade de acompanhamento
permanente da conformidade contínua
do sistema da qualidade certificado. A
frequência das visitas e o acompanhamento fora do local irão variar, e convém
que os detalhes destes ciclos estejam disponíveis ao público de todos os organismos de certificação.

Estudo de caso – Estabelecimento de um organismo de
certiﬁcação de sistema de
gestão em Bangladesh
Um projeto recente de Assistência Técnica da UNIDO ilustra a capacidade de
infraestruturas existentes a serem utilizadas efetivamente para estender as capacidades de avaliação da conformidade de
um país em desenvolvimento. Em Bangladesh, a falta de um organismo local
para certificação do sistema de gestão foi
considerada uma lacuna, porém avaliada
como uma atividade com grande potencial de crescimento para melhorar o funcionamento das empresas de exportação
e aumentar a participação de Bangladesh
no mercado internacional.

Figura 7 – Processo de certificação típico
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A criação de uma estrutura totalmente
nova foi considerada cara e demorada.
Assim, a assistência ao desenvolvimento foi dirigida para o Instituto de Normas e Ensaio de Bangladesh (BSTI)
existente, que já estava envolvido na
certificação de produtos e foi reconhecido como possuindo uma estrutura adequada para também operar como um
organismo de certificação de sistemas
de gestão.
Assistência foi provida por um especialista em um país vizinho com experiência
prática no estabelecimento e operação de
um organismo de certificação de sistemas de gestão. Ao especialista foi ordenado projetar, estabelecer e implementar
o sistema. O esquema também era esperado para atingir a acreditação como um
organismo de certificação em um curto
espaço de tempo que lhe permitisse conceder certificações com credibilidade adequada. O trabalho foi dividido em fases
de documentação, treinamento, implementação e acreditação.
A documentação do sistema foi devidamente preenchida de acordo com a ISO/
IEC 17021 e a implementação do sistema
iniciou–se um pouco depois. Todos os
membros relevantes do comitê e o pessoal de certificação foram providos com
treinamento intensivo sobre os requisitos
da ISO/IEC 17021.
As primeiras solicitações para a certificação foram recebidas após o anúncio público do novo esquema de certificação de
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sistemas de gestão, e estes organismos requerentes posteriormente proveram oportunidades valiosas para o novo serviço
de avaliação da conformidade ganhando
experiência operacional.
A segunda fase do projeto foi iniciada
com a criação de um grupo de auditores e especialistas técnicos dentre os
funcionários treinados do BSTI para o
seu desdobramento no processo de certificação. Assistência na obtenção de
treinamento e experiência em auditoria
também foi provida por especialistas da
UNIDO. Isto incluiu a utilização de auditores experientes da UNIDO para liderar
auditorias iniciais para três das organizações requerentes. Isto constituiu parte do
treinamento dentro da empresa dos novos
auditores e especialistas técnicos do esquema.
Na conclusão de um ciclo completo
de auditorias de requerentes anteriores para certificação, espera–se que
o esquema tenha obtido especialistas
e experiência suficientes na busca de
completar a fase final do projeto através
da solicitação de acreditação independente.

Direcionamentos e benefícios
para a certiﬁcação de sistemas
de gestão
A ISO/IEC 17021 observa que a certificação é um meio de prover a garantia de que
uma organização implementou um sistema para a gestão de aspectos relevantes
das suas atividades em consonância com

sua política. Além disso, a certificação de
tal sistema provê uma demonstração independente de que o sistema certificado
está de acordo com os requisitos especificados; é capaz de atingir de forma
consistente as políticas e os objetivos
estabelecidos da organização; e é efetivamente implementado.
Em muitos casos, os requisitos estabelecidos para que uma organização atenda a uma norma de sistemas de gestão
(e ter a certificação de terceira parte
comprovada), serão especificados pelos clientes dessa organização. Nestas
circunstâncias, o direcionamento para o
atendimento pode ser uma necessidade
de negócio. Entretanto, um outro direcionamento e benefício é muitas vezes o
valor que a certificação de tais sistemas
provê internamente. Para o pessoal de
organizações certificadas, uma confirmação externa de que sua organização
atende a uma norma internacionalmente aceita pode prover motivação e
satisfação.
Também para a alta administração da organização, convém que a implementação
de um sistema de certificação assegure
que eles tenham uma estrutura contínua
para compartilharem seus objetivos da
organização (para qualidade, meio ambiente, segurança, etc.) com partes interessadas internas e partes externas, tais como
os seus clientes, reguladores, etc. Também, convém assegurar que a sua organização tenha uma fonte de informações
consistente e atualizada sobre os proces-

sos e recursos necessários para atender às
suas políticas e objetivos.
Tal como acontece com outras formas de
avaliação da conformidade, a certificação
também provê benefícios adicionais, tais
como uma oportunidade de comércio para
informar às partes interessadas do estado
certificado da organização. Em um mercado
global, onde a conformidade das normas de
sistemas de gestão pode ser um requisito ou
uma vantagem, o uso da certificação pode
ser uma necessidade ao comércio. Esta
aceitação, em muitos casos, será reforçada
se o organismo de certificação for autoacreditado por um organismo que seja um signatário dos MLAs do IAF e/ou suas cooperações regionais.
Dependendo do tipo de sistema de gestão
que está sendo implementado, (e certificado), há uma série de outros direcionamentos e benefícios. Estes podem incluir,
por exemplo, as oportunidades de melhoria contínua que estão disponíveis através
das entradas de auditores externos; confiança adicional do cliente, redução do desperdício; e a gestão de riscos da empresa
relacionados à produção, meio ambiente,
segurança do trabalhador e reputação organizacional.

Organismos de certiﬁcação
de pessoas
Organismos de certiﬁcação de
pessoas e suas atividades
Os organismos de certificação de pessoas
têm o objetivo de reconhecer a competên-
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cia das pessoas no atendimento de requisitos específicos. Muitas vezes, a necessidade de tal certificação é direcionada
pela falta de qualificações específicas que
estão disponíveis através de outros meios,
tais como qualificações formais de institutos educacionais ou profissionais.

bre o desenvolvimento e manutenção de
um esquema de certificação de pessoas.
Para os efeitos desta norma, há uma série
de definições que auxiliam a diferenciar a
certificação de pessoas de outras formas
de certificação. Em especial, as seguintes
definições são relevantes:

Muitos esquemas de certificação de pessoas estão relacionados ao apoio para
outras atividades de avaliação da conformidade. Os organismos envolvidos nas
atividades de certificação de sistemas de
gestão necessitam de processos para estabelecer a competência de auditores de
várias avaliações especializadas. Por exemplo, há uma série de esquemas de certificação de pessoas para:
¶ Auditores de sistemas ISO 9001
¶ Auditores de sistemas de gestão ambiental
¶ Auditores de segurança de alimentos
(por exemplo, ISO 22000 e HACCP)
¶ Auditores para sistemas de segurança e
saúde ocupacional, etc.

Seção 3.3 (da ISO/IEC 17024)
Processo de certiﬁcação
Todas as atividades pelas quais um organismo de certificação estabelece que
um pessoa atende a requisitos de competência especificados, incluíndo a solicitação, avaliação, decisão sobre a certificação, acompanhamento e recertificação,
uso de certificados e logomarcas/marcas.

Alguns organismos profissionais também
operam esquemas de certificação de pessoas, tais como, por exemplo, o reconhecimento da competência de operadores de
soldagem que utiliza o processo definido
na série de normas ISO 9606.

Internacionalmente, o foro para os organismos de certificação de pessoas é a Associação Internacional de Certificação de
Pessoas (IPC), que operava anteriormente
como IATCA. A experiência da organização pode ser acessada no endereço na Internet (www.ipcaweb.org). Um dos critérios para a plena adesão como membro da
IPC é aquele onde o sistema de certificação de pessoas é abrangido por um organismo de acreditação que seja um membro
do IAF ou um dos membros do organismo regional do IAF. Recentemente, o

A norma ISO/CASCO relevante para os
organismos de certificação de pessoas é
a ISO/IEC 17024, Avaliação da conformidade – Requisitos gerais para organismos que operam certiﬁcação de pessoas.
A norma inclui um anexo informativo so-
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Seção 3.4
Esquema de certiﬁcação
Requisitos específicos de certificação
relacionados às categorias especificadas
de pessoas às quais as mesmas normas e
regras específicas, e os mesmos procedimentos aplicam–se.

IAF também resolveu ampliar seu MLA
para incluir a acreditação de organismos
de certificação de pessoas que atendam às
normas apropriadas, conforme discutido
abaixo.

incluíndo sua resolução de forma independente e imparcial; e empregar ou
contratar pessoas suficientes com habilidades necessárias sob gestão responsável

Uma outra característica diferencial
nesta norma é o uso de exames com
critérios objetivos para competência e
pontuação.

Desenvolvimento e manutenção de um
programa de certiﬁcação – Definir métodos para avaliar a competência dos
candidatos; implementar um processo de
desenvolvimento, manutenção, revisão e
validação dos programas de certificação
pelo comitê de programas; gerenciar e
informar às partes interessadas sobre alterações no programa, assegurar critérios
de competência definidos para atender à
norma, com o apoio onde for necessário,
de documentos explicativos desenvolvidos por especialistas, endossados pelo
comitê de programas e publicados; assegurar que os candidatos não sejam
restritos pelas condições financeiras ou
outras condições restritivas; avaliação
dos métodos de exame dos candidatos,
assegurando que eles sejam justos, válidos e confiáveis; e reafirmar anualmente,
com quaisquer deficiências identificadas
corrigidas.

Requisitos para organismos de
certiﬁcação de pessoas
Os principais requisitos a serem atendidos pelos organismos de certificação de
pessoas no atendimento à ISO/IEC 17024
são:
Estrutura organizacional – Assegurar
às partes interessadas de sua competência, imparcialidade e integridade; assumir responsabilidade pelas decisões
da certificação; identificar gestores com
responsabilidades–chave; confirmação
documental de seu estado como uma
pessoa jurídica; estrutura documentada assegurando a imparcialidade e
a participação de equilíbrio das partes
interessadas; designar um comitê de esquemas; dispor de recursos financeiros
apropriados, ter políticas de distinção
de certificação de pessoas de outras
atividades; assegurar que organismos
afins não afetem sua confidencialidade
e imparcialidade na certificação; não
oferecer treinamento ou preparação a
menos que seja independente da avaliação e certificação de pessoas; definir
políticas de reclamações e apelações,

Sistema de gestão – Operar um sistema
de gestão adequado, documentado e
efetivo que atenda à norma; manter e
assegurar a compreensão do sistema
em todos os níveis; e implementar o
controle de documentos, auditorias internas, revisão de gestão, e provisões
para a melhoria e ações corretivas e
preventivas
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Subcontratação – Utilizar acordos documentados com subcontratados; não
subcontratar decisões de certificação;
assumir plena responsabilidade pelo trabalho subcontratado; assegurar que os
subcontratados sejam competentes, que
atendem à norma, e sejam independentes
e imparciais; manter uma lista de subcontratados; e monitorar seu desempenho
Registros – Manter registros que atendam
às leis e que comprovem o estado de pessoas certificadas; demonstrem o processo
efetivamente atendido; devidamente
identificados, gerenciados e dispostos,
para assegurar a integridade do processo
e confidencialidade; e retidos por períodos adequados
Conﬁdencialidade – Manter a confidencialidade de todas as informações por
todas as partes envolvidas; e somente
revelar às partes não autorizadas com
consentimento escrito
Segurança – Assegurar a segurança dos
exames e itens afins.
Requisitos para empregados e contratados – Definir seus requisitos de competência; contratado para atender às regras de
certificação; deveres e responsabilidades
documentados; pessoas devidamente
qualificadas, experientes e tecnicamente
competentes; manter registros de qualificação; assegurar que os examinadores
que atendem às normas de competência
relevantes, estejam familiarizados com os
esquemas, com profundo conhecimento
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dos métodos e documentos para exames,
ter ﬂuência oral e escrita e estejam livres
de interesses indevidos
Processo de certiﬁcação – Prover descrição completa do processo de certificação, incluíndo quaisquer códigos de conduta esperados de pessoas certificadas;
uso de provas escritas, orais, observacionais ou outros meios de exame adequados;
uso de exames planejados e estruturados
com provas documentais para confirmar
a competência dos candidatos; relatórios
adequados do desempenho e dos resultados dos exames; decisão sobre a certificação efetuada por pessoas independentes
do exame ou treinamento dos candidatos;
e fornecer certificados, porém manter a
sua propriedade exclusiva
Acompanhamento – Definir o processo
para monitorar a conformidade contínua
das pessoas certificadas com as disposições de programas; ter os procedimentos e condições para a manutenção
da certificação endossada pelo comitê
de programas; e assegurar avaliação imparcial para comprovar a conformidade
contínua
Recertiﬁcação – Definir os requisitos de
recertificação; e ter as condições endossadas pelo comitê de programas, incluíndo
a avaliação imparcial
Certiﬁcados, logomarcas e marcas –
Documentar as condições de uso e gerenciar os direitos de uso; requerer pessoas
certificadas para assinar contratos para

atendimento às disposições do programa,
incluíndo os relacionados ao uso de certificados; e tratar qualquer utilização
fraudulenta de certificados, marcas ou
logomarcas.

Direcionamento e benefícios
para a certiﬁcação de pessoas
A disponibilidade de uma norma internacional para certificação de pessoas
provê uma série de benefícios. Em primeiro lugar, ela provê uma estrutura
consistente e um conjunto de requisitos para permitir o reconhecimento da
competência das pessoas dentro e entre os países. Convém que isto facilite
o emprego de pessoal certificado em
vários locais, ao mesmo tempo provendo aos empregadores uma referência
para a nomeação do pessoal que requer
competências definidas.
Há também outros benefícios, incluíndo uma nova garantia provida quando
a certificação pode necessitar de ser
atualizada (e reexaminada) conforme
os requisitos para competência alteram
ou quando há alterações nos processos
e tecnologias que necessitam de pessoal
certificado.
Tal como acontece com outros tipos de
avaliação da conformidade, a confiança
provida pela certificação de pessoas pode
ser reforçada se os organismos afins
forem acreditados para a sua própria
competência. A extensão proposta do IAF
MLA para abranger tais organismos de
certificação deve facilitar a maior portabi-

lidade de certificações de pessoas através
das fronteiras nacionais.

Qualiﬁcação dos organismos de
avaliação da conformidade
Há várias maneiras em que a competência e a imparcialidade dos organismos
de avaliação da conformidade podem ser
verificadas. Os organismos podem formar
um grupo de reconhecimento mútuo, tal
como o sistema IECEE para organismos
de certificação de produtos eletrotécnicos
ou ILAC para organismos de acreditação
de laboratórios. Os organismos podem
ser avaliados por um organismo independente, geralmente conhecido como um
organismo de acreditação, ou podem ser
designados para tarefas específicas por
um órgão regulador. Estas alternativas
são discutidas abaixo.

Acordos de reconhecimento
e grupos de acordo
A fim de facilitar a aceitação transfronteiriça dos resultados de avaliação da conformidade, os organismos de avaliação
da conformidade por muitos anos estabeleceram acordos de reconhecimento
recíproco entre si. Os acordos incluíram
a avaliação da competência e das instalações de cada um de modo a prover a
confiança nos resultados da avaliação da
conformidade. Em alguns casos, estes
acordos foram estendidos para incluir os
organismos de avaliação da conformidade
de outros países, formando grupos de
acordo multilaterais. Utilizando um pro-
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cesso de avaliação pelos pares, tal como o
discutido no Capítulo 2, estes grupos têm
sido capazes de compartilhar o custo das
avaliações e promulgar as boas práticas
em seu campo de atuação.
O ISO/IEC Guia 68 provê orientações
sobre a criação de mecanismos para o reconhecimento e aceitação dos resultados
da avaliação da conformidade. O guia
provê informações sobre os elementos de
um acordo e aconselha a criação de um
grupo de acordo, salientando a importância da utilização de critérios acordados
internacionalmente, tais como os da caixa
de ferramentas CASCO. Ela menciona a
avaliação pelos pares e acreditação como
métodos para estabelecer a base para a
confiança nos resultados produzidos pelos membros do grupo.
O guia também aconselha que estas duas
técnicas podem ser utilizadas de forma
complementar, como, por exemplo, quando a acreditação pode dar garantias sobre
a organização e os sistemas de gestão
dos membros, enquanto a avaliação pelos pares pode concentrar sobre aspectos
técnicos.

Organismos de acreditação
Acreditação é o termo aplicado à avaliação de terceira parte (terceirizados) da
conformidade de organismos de avaliação da conformidade com as normas relevantes. Ela é definida na ISO/IEC 17000
como:
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Seção 5.6
Acreditação
Comprovação de terceira parte (5.2)
relativa a um organismo de avaliação da
conformidade (2.5) transmitindo demonstração formal de sua competência em
realizar tarefas específicas

As palavras–chave nesta definição são
competência e tarefas especíﬁcas de
avaliação da conformidade. É importante observar que o reconhecimento da
competência é o principal objetivo da
acreditação e tal reconhecimento é para
tarefas específicas. Alguns organismos de
acreditação têm capacidades específicas,
tais como acreditação da competência
de laboratórios, por exemplo, ou para a
acreditação de organismos de certificação. Alguns organismos de acreditação
são multifuncionais e abrangem uma ampla faixa de organismos de avaliação da
conformidade e outros são mais focados
em áreas de especialidade.
Os organismos de acreditação são muitas
vezes nomeados por governos nacionais
e mantêm uma posição importante na hierarquia de avaliação da conformidade.
Eles proveem a confiança na imparcialidade e competência dos organismos de
avaliação da conformidade. Os critérios
para organismos de acreditação são especificados na ISO/IEC 17011. Como os
organismos de credenciamento estão no
topo da pirâmide de confiança, não há
organismo de nível maior para avaliar a
sua conformidade com os requisitos. Em
vêz disso, organismos de acreditação de

diferentes países formaram acordos multilaterais através dos quais realizam avaliações pelos pares entre si, conforme descrito no Apêndice 2.

Papel da acreditação no apoio
aos governos
Há muitas formas em que a acreditação
pode apoiar e interagir com os governos.
Os próprios governos são muitas vezes os
operadores dos organismos de acreditação nacional da economia. Alguns governos também veem a acreditação como
uma atividade de interesse público e propuseram que não pode haver nenhuma
forma de concorrência comercial entre
organismos de acreditação. Esta visão é
fortemente evidente, por exemplo, no desenvolvimento da Comissão Europeia da
sua política em matéria de acreditação na
revisão de seus regulamentos técnicos de
"Nova Abordagem".
Em outras economias e regiões, pode
haver uma mistura de organismos de
acreditação governamentais e não governamentais, ou somente organismos não
governamentais. Muitos dos organismos
de acreditação não governamentais também operam em uma base sem fins lucrativos, e pode ter o apoio e reconhecimento formal do governo de seus papéis em
nome do governo.
Dentro das infraestruturas nacionais da qualidade, os governos muitas
vezes aceitam a responsabilidade para
os sistemas nacionais quanto à metrologia legal, fornecimento de normas

de medição (institutos nacionais de
medição) e serviços de acreditação.
Quando os organismos comerciais entregam parte ou todo o serviço específico, os governos muitas vezes aceitam
a responsabilidade para a entrega adequada do serviço. Estes serviços são
raramente comerciais e muitas vezes
requerem apoio financeiro do governo.
Algumas das formas específicas em
que a acreditação apoia os governos incluem:
¶ Como um cliente de serviços de
acreditação
Os governos podem operar seus próprios laboratórios, atividades de inspeção
e sistemas de certificação. Isto provê
os clientes (ou outras partes afetadas)
de laboratórios do governo, sistemas
de certificação, etc., e ao público em
geral, com a garantia de que as capacidades de avaliação da conformidade do
próprio governo são avaliadas de forma
independente e reconhecidas por sua
competência técnica.
¶ Como um usuário e/ou comprador de
serviços de instalações acreditadas
Os governos são usuários significativos de serviços não governamentais,
inclusive de bens e serviços que requerem avaliação da conformidade. A
acreditação dos organismos que realizam avaliação da conformidade fornece aos governos confiança adicional
para suas necessidades de compras de
que o atendimento de suas especifica-

Construindo Confiança 87

a
ções foi confirmado pelos organismos
competentes.
¶ Como um organismo de especiﬁcação
para serviços de avaliação da conformidade
Os departamentos de governo, autoridades e agências reguladoras, muitas
vezes especificarão o uso de organismos
acreditados. Referências a organismos
acreditados podem ser encontradas em
suas políticas públicas, especificações e
regulamentos governamentais. Isto novamente fornece aos governos confiança
adicional de que os consumidores e a
sociedade em geral têm sido protegidos
pelo uso dos organismos competentes
para determinar o cumprimento das leis,
regulamentos e especificações.
¶ Para sustentar acordos de reconhecimento mútuo de governo para governo
para atividades de avaliação da conformidade
Conforme discutido no Apêndice 2, alguns governos têm reconhecido (ou designado) seus organismos nacionais de
acreditação como os organismos que irão
demonstrar competência nas atividades
de avaliação da conformidade em sua
economia, relevantes a setores regulados
específicos abrangidos por MRAs de governo para governo.
¶ Para ligação ao comércio e barreiras
técnicas ao comércio
Alguns governos trabalham conjuntamente com seus organismos de acreditação, em vários níveis de formalidade, em
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questões sobre sua negociação de comércio e barreiras técnicas ao comércio com
governos estrangeiros. A disponibilidade
de um organismo de acreditação bem estabelecido também fornece aos governos
um recurso para demonstrar que sua economia tem um processo disponível para
atingir os objetivos de aceitação de certificados de avaliação da conformidade
estrangeiros e os dados conforme obtido
no Acordo WTO sobre Barreiras Técnicas ao Comércio.

Papel da acreditação no
apoio do setor privado
A acreditação também apoia o setor
privado de várias maneiras. Em primeiro
lugar, para organismos de avaliação da
conformidade acreditados que operam
no setor privado, a acreditação fornece o
seguinte apoio:
¶ Como uma referência para o desempenho
Muitos organismos de avaliação da conformidade operam no isolamento de seus
pares. Ao serem submetidos à avaliação
por especialistas quanto à conformidade
com os critérios de acreditação, estes organismos são capazes de ter uma confirmação independente do que aquela que
estão operando em níveis que os outros
julgaram competentes. Quando deficiências forem reveladas, através do processo
de acreditação, os organismos também
têm a oportunidade de iniciar uma ação
corretiva e, consequentemente, melhorar
o seu desempenho.

¶ Como um reconhecimento da competência
A acreditação provê um reconhecimento
publicamente disponível das competências específicas dos organismos de avaliação da conformidade acreditados. Isto
aumenta a aceitação das saídas de organismos acreditados por órgãos reguladores, fornecedores, compradores,
consumidores, etc., incluíndo os clientes
diretos de organismos de avaliação da
conformidade e outras partes que possam
ter interesse em seus relatórios, certificados, qualificações de pessoas, etc.
¶ Como uma vantagem comercial
A acreditação pode prover uma vantagem
comercial para os organismos de avaliação da conformidade. Convém que os clientes de organismos de avaliação da conformidade que são acreditados tenham
mais confiança, sabendo que tais organismos foram submetidos a uma avaliação
independente de sua competência através
do processo de acreditação.
¶ Para reconhecimento internacional
Quando os organismos de avaliação da
conformidade forem credenciados por organismos que são signatários aos MLAs
do IAF, ILAC, ou seus Organismos de
Cooperação Regionais (APLAC, EA,
ILAC, PAC e SADCA), eles têm acesso
ao reconhecimento internacional como
organismos competentes em vários mercados estrangeiros.
Por outro lado, convém que outros grupos
do setor privado, que não operam as suas

próprias atividades de avaliação da conformidade, também recebam o apoio do
processo de acreditação. Estes incluem:
¶ Especiﬁcação do setor privado e organismos de compra
Estes organismos reduzem seus riscos se
eles utilizam organismos de avaliação da
conformidade acreditados. Eles também
podem evitar os custos com reensaio, inspeção ou certificação, se os resultados
do organismo não acreditado não forem
aceitáveis. Convém que o uso de organismos acreditados também melhore a confiança dos clientes do próprio comprador
em seus bens e serviços.
¶ Importadores e exportadores
Os exportadores podem ser capazes de reduzir a duplicação de custos de avaliação
da conformidade dos seus bens e serviços
exportados se a sua conformidade com os
requisitos estrangeiros for provida por organismos de avaliação da conformidade
acreditados. Da mesma forma, os importadores podem ser capazes de aceitar
bens e serviços importados com confiança adicional se eles forem abrangidos por
organismos de avaliação da conformidade
estrangeiros que forem acreditados. Isto
muitas vezes será facilitado ainda mais se
o organismo de acreditação estrangeiro
for um signatário da ILAC ou IAF MLAs.
¶ Associações comerciais, organismos
industriais, organismos proﬁssionais e
associações de consumidores
As associações comerciais e organismos
que representam os grupos industriais, so-
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ciedades profissionais e associações de
consumidores, podem ser apoiados pela
acreditação de várias maneiras. Muitas
vezes, por exemplo, tais organismos podem
ser representados nos organismos de governo, e nos comitês consultivos e técnicos
dos organismos de acreditação. Portanto,
eles têm oportunidades de contribuir para as
operações dos organismos de acreditação e
terem os seus próprios interesses dos membros considerados na entrega de serviços
adequados pelos organismos de acreditação
e os organismos de avaliação da conformidade que são acreditados. (a ISO/IEC 17011
requer que os organismos de acreditação assegurem que hajam equilíbrios de interesse
adequados em seu governo).

Nomeação governamental
Quando os regulamentos governamentais
requerem que a avaliação da conformidade seja realizada por organismos de 3ª
parte, convém que os responsáveis pela
regulamentação especifiquem os critérios que os organismos devem atender.
A maioria dos critérios universalmente
aceitáveis são os encontrados na caixa de
ferramentas CASCO (ver Apêndice 1).
Os critérios podem incluir um requisito
para que os organismos sejam acreditados por um organismo especificado ou,
por exemplo, por um signatário de um
dos acordos internacionais de reconhecimento mútuo, tal como o IAF ou ILAC.
Em alguns casos, aqueles que implementam os regulamentos podem efetuar uma
nomeação direta dos organismos baseada
na avaliação de sua competência pelos
órgãos reguladores ou por um organismo
nomeado por eles.
Quando houver uma necessidade urgente
de acordos de avaliação da conformidade
a serem estabelecidos, os órgãos reguladores podem decidir em avaliar e nomear
diretamente os organismos. Entretanto,
a base da avaliação pode não ser clara e
pode ser difícil para os organismos e seus
certificados em obter reconhecimento em
outros países.
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Capítulo 5 – Como a UNIDO pode contribuir para
a criação de uma infraestrutura de qualidade
Abordagem da UNIDO para
o desenvolvimento industrial
sustentável
A UNIDO, a Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas,
ocupa um lugar especial no sistema das
Nações Unidas como a única organização
que apoia o desenvolvimento industrial
sustentável, como forma de criar riqueza
e combater a pobreza.
Com seu portfólio de projetos de capacidade ao comércio, a maior nas
Nações Unidas, ela ajuda os países em
desenvolvimento e economias em transição para uma melhor integração com
a economia mundial. Ela mobiliza conhecimentos, habilidades, informação e
tecnologia para promover o emprego
produtivo, criar economias competitivas e assegurar um meio ambiente
saudável; e além disso, ela agrega ainda
mais o valor de seu trabalho, promovendo a cooperação entre as agências
internacionais de desenvolvimento, as
instituições públicas e o setor privado
em nível global, regional, nacional e
setorial.
O principal foco da UNIDO é apoiar a
competitividade internacional da pequena e média empresa (MPE), o geradorchave de riqueza na maioria dos países
em desenvolvimento – e aqui estabel-

ecendo uma infraestrutura de qualidade
com a avaliação da conformidade em
sua essência, é uma base essencial –
porém ela também apoia a sustentabilidade ambiental, desempenhando um
papel de liderança na implementação
do Protocolo de Montreal para a eliminação de substâncias destruidoras de
ozônio (ODSs) e da Convenção de Estocolmo para a eliminação de poluentes
orgânicos persistentes (POPs).

Prioridades temáticas da UNIDO
A UNIDO tem focado seus esforços de
desenvolvimento em três prioridades
temáticas interrelacionadas:
¶ Redução da pobreza através de atividades produtivas
¶ Construção de capacidade do comércio
¶ Energia e meio ambiente.
Os serviços da UNIDO apoiam a prioridade temática de redução da pobreza
através de atividades produtivas, melhorar o ambiente de negócios e estabelecer
as políticas e bases institucionais para o
desenvolvimento de um setor privado
vibrante. Eles promovem o empreendedorismo interno, em especial o desenvolvimento das habilidades empresariais
de grupos desfavorecidos. Eles apontam
empresas nacionais para investimento internacional e ﬂuxos de tecnologia, e facilitam o acesso aos recursos e serviços
de apoio que as pequenas e médias em-
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presas requerem para se tornarem mais
competitivas.
A prioridade temática da capacidade
ao comércio combina serviços que, por
um lado, constrói as capacidades do fornecedor que permite às empresas fabricar
produtos com alto potencial de exportação
nas quantidades e qualidade requeridas
pelos mercados e, por outro lado, constrói
as capacidades de infraestrutura de qualidade que permite a estas empresas comprovar que seus produtos estejam de acordo
com normas internacionais ou requisitos
técnicos privados do comprador.
Os serviços que apoiam a prioridade
temática de energia e meio ambiente são
a energia rural para uso produtivo (com
ênfase em energias renováveis); eficiência energética, incluíndo o apoio ao Protocolo de Quioto (alterações climáticas,
gases do efeito estufa); produção mais
limpa e sustentável, incluíndo a Centros
de Produção Nacional Mais Limpos;
gestão da água; e apoio ao Protocolo de
Montreal e da Convenção de Estocolmo.

Parcerias com outras agências
das Nações Unidas
A UNIDO é um defensor ativo da iniciativa das Nações Unidas denominada "Delivering as One", lançada em 2007. Também conhecida como "One UN", o seu
objetivo é que a família das Nações Unidas entregue seus serviços de forma mais
coordenada em nível de país. A presença
consolidada das Nações Unidas – com um
programa, uma estrutura orçamentária e
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um papel de destaque para o Coordenador Residente das Nações Unidas – que
constrói sob os pontos fortes e vantagens
comparativas das diferentes agências das
Nações Unidas, assegurará as operações
de desenvolvimento mais rápidas e mais
efetivas. Isto irá reduzir os custos de duplicação e transação, de modo que as Nações Unidas possam utilizar os seus recursos de forma mais efetiva para apoiar
os países parceiros a atingirem suas metas
de desenvolvimento.

Abordagem da UNIDO na
construção da capacidade
ao comércio – os 3Cs
O desenvolvimento das exportações industriais é um processo multidimensional.
Ele requer políticas efetivas e sistemas de
governança que irão criar um ambiente
estimulante para o comércio e uma ampla
difusão do conhecimento, informações,
habilidades e tecnologias entre os agentes
econômicos e as instituições para assegurar que o crescimento das exportações seja
diversificado e sustentável, e contribua
para a criação de uma sociedade justa.
Para tratar efetivamente os muitos fatores
complexos sujeitos às exportações industriais bem sucedidas, a UNIDO adotou
uma abordagem holística na construção
da capacidade ao comércio que leva em
consideração toda a cadeia "produto no
mercado". Ela apelidou isto como abordagem "3C": competir, comprovar, conectar (ver Figura 8). Os dois primeiros elos,

Figura 8 – Os 3Cs: Competir, comprovar, conectar

COMPETIR

COMPROVAR

"competir" e "comprovar", são o núcleo do
preceito e discurso da UNIDO, respectivamente, as deficiências na capacidade de
fornecimento e comprovação da conformidade com as normas. O terceiro elo, "conectar", trata das deficiências de conexão
com o mercado e principalmente o domínio
de outros parceiros no desenvolvimento.

Abastecendo o mercado:
"Competir"
As deficiências na capacidade do fornecedor submetem à indústria do país em
desenvolvimento de ser incapaz de produzir bens que são atrativos ao mercado e
que atenda aos requisitos de quantidade,
preço, prazos de entrega e normas internacionais da qualidade (saúde, segurança
e meio ambiente).
A UNIDO auxilia os países a competirem
pelo fortalecimento da sua capacidade em

CONECTAR

produzir bens competitivos. Seus projetos
são baseados em uma análise rigorosa do
potencial competitivo em nível de produtos e subsetores e de restrições de fornecimento. Seus serviços focam nas MPE e
incluem a criação de um ambiente político
que estimula o comércio, a modernização
das atividades industriais (incluíndo o desenvolvimento de núcleos e consórcios de
exportação e a criação da capacidade para
atender às normas internacionais, requisitos do cliente e regulamentos ambientais.

Provendo conformidade
com as normas: "Comprovar"
As deficiências na comprovação da conformidade com as normas surgem quando
uma infraestrutura de qualidade do país
não atende às normas internacionais de
avaliação da conformidade. Estas normas
são exigentes. A não conformidade pode
ser devido a uma política de qualidade
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inadequada ou inexistente, o estado legal
não claro da infraestrutura, instalações inadequadas, ou problemas com a estrutura
de gestão, pessoal ou equipamentos. Em
resumo, os resultados laboratoriais e certificados de auditoria do país não são reconhecidos e suas exportações não foram completamente aceitas internacionalmente.
A UNIDO auxilia os países a comprovarem conformidade modernizando sua
infraestrutura de qualidade de modo que
eles possam desenvolver e harmonizar
as normas e assegurar que seus laboratórios nacionais tenham a capacidade
de amostragem e ensaio para certificar
produtos e sistemas corporativos. Com
o aumento da eficácia e redução de custos resultantes de uma infraestrutura de
qualidade melhorada, maiores participações em mercados de exportação podem
ser capturadas e os clientes locais estão
melhor protegidos dos produtos subnormalizados.

Conectando–se ao mercado:
"Conectar"
Em muitos países em desenvolvimento,
os procedimentos, mecanismos e ﬂuxos
de documentos aduaneiros podem ser
complicados e lentos; estradas, portos e
outras utilidades são inexistentes ou com
má reparação; o conhecimento do sistema
multilateral de comércio é pobre; há envolvimento insuficiente nas negociações
de acordos internacionais ao comércio; e
o acesso aos mercados de países desenvolvidos é prejudicado por cotas, tarifas e
encargos aduaneiros.
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As atividades para auxiliar os países em
conectar com os mercados incluem projetos de infraestrutura, tais como a melhoria de estradas e portos, o desenvolvimento de capacidades para facilitar as
transações transfronteiriças, melhoria
da compreensão dos países das regras
de comércio internacional e ajudá–los
a desempenhar um papel efetivo nas
negociações e acordos internacionais
ao comércio. Diversas organizações internacionais, incluíndo as agências das
Nações Unidas, trabalham para melhorar essas infraestruturas.

Os Acordos WTO TBT e SPS:
desaﬁos adicionais da
conformidade
Embora as normas e regulamentos possam melhorar o ﬂuxo livre de bens e serviços, a experiência tem mostrado que
eles também podem ser utilizados para
criar obstáculos desnecessários ao comércio e ao protecionismo, muitas vezes, particularmente desvantajosos para os países
em desenvolvimento.
A fim de evitar que os países que utilizam
as normas como barreiras desnecessárias
ao comércio, o WTO, como a organização global que trata das regras do comércio entre as nações, requer que seus
membros adiram ao Acordo WTO sobre
Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) e
ao Acordo WTOsobre Medidas Sanitárias
e Fitossanitárias (SPS).

Entregando serviços em
níveis nacionais, regionais
e subrregionais
Desenvolvendo a infraestrutura de qualidade necessária para atingir um sistema
de avaliação da conformidade competente, que também atende aos requisitos
dos Acordos TBT e SPS, é um risco de
alto custo para um país em desenvolvimento. Essa infraestrutura precisa prover
acesso a todo o conjunto de normas e capacidades adequadas no ensaio, calibração, metrologia legal, certificação, acreditação, inspeção e rastreabilidade. Uma
abordagem regional ou subrregional para
construção da capacidade ao comércio irá
reduzir os custos e pode ter também outras vantagens.

A partir de sua experiência prática, a
UNIDO, na verdade, determinou que em
se tratando das questões da capacidade ao
comércio em nível subrregional, estimula
maior integração do mercado e pode levar
à penetração de mercados mundiais que
estão além do alcance de cada país. Projetos de desenvolvimento subrregionais
também podem ser mais rentáveis – um
organismo de acreditação comum pode,
por exemplo, ser suficiente para um grupo
de países.
Realmente, devido à existência de
um número crescente de cooperação
econômica regional e acordos comerciais (algumas vezes com sobreposição de
adesão de membros), a harmonização regional de normas e os procedimentos de
avaliação da conformidade se tornaram
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uma necessidade. E os programas regionais podem também auxiliar os países
em desenvolvimento em preparar uma
posição comum nas negociações ao comércio e efetivamente ouvir suas necessidades de infraestrutura de qualidade.
A UNIDO tem uma longa experiência na
construção e fortalecimento da capacidade
em nível regional, mais particularmente
na África, onde ela possui três programas
regionais em andamento. O primeiro,
para a União Econômica e Monetária do
Oeste Africano (UEMOA), está em sua
segunda fase, enquanto o segundo, para
a Comunidade Econômica dos Estados
do Oeste Africano (ECOWAS), está em
sua primeira fase. O terceiro, para a Comunidade do Leste Africano (EAC), está
sendo finalizado. Em outros lugares, ela
tem programas de assistência técnica em
estudo ou já desenvolvidos para os países
da América Central e a Comunidade Andina, do Delta Mekong e a Associação
Sul–Asiática para a Cooperação Regional
(SAARC), e no Oriente Médio, este último em colaboração com a Comissão
Econômica e Social para a Ásia Ocidental
(ESCWA) e pela Organização Árabe para
a Mineração e Desenvolvimento Industrial (AIDMO).

Formando parcerias para
construir a capacidade ao
comércio
A parceria com outras agências na construção da capacidade ao comércio é
uma dimensão importante do trabalho
de desenvolvimento da UNIDO. Sua
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abordagem 3C na construção da capacidade ao comércio incorpora uma
resposta multissetorial integrada com
outras organizações e agências multilaterais, agências nacionais e instituições
profissionais, onde entrou em uma série
de parcerias estratégicas para aumentar
a eficiência e efetividade e evitar a duplicação.
A UNIDO concentra seus próprios esforços no desenvolvimento da capacidade
competitiva de fornecimento e o estabelecimento de infraestruturas de qualidade
que atendam às normas e regulamentos
técnicos conforme os Acordos WTO
SPS e TBT. Em conexão com o mercado e ao sistema de comércio multilateral, ela olha para outras organizações e
agências, como WTO, ITC e UNCTAD,
para conhecimentos especializados. Esta
abordagem está em consonância com as
recomendações da Ajuda ao WTO para
Força Tarefa ao Comércio, a Declaração
de Paris de 2005 sobre a Eficácia da Ajuda e os objetivos coerentes do sistema das
Nações Unidas.
Algumas das parcerias estratégicas que
apoiam o papel especializado da UNIDO
na construção da capacidade ao comércio
são:
¶ A Instalação do Desenvolvimento
Comercial e de Normas (STDF). A
STDF coordena a cooperação técnica, a mobilização de fundos, a troca de experiências e a disseminação
das melhores práticas para auxiliar
os países em desenvolvimento em

aumentar a sua competência e capacidade para analisar e implementar normas internacionais SPS. Os
membros são WTO, ITC, UNCTAD,
Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO), o Banco Mundial,
a Organização Mundial de Saúde
(WHO), a Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE), o Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) e UNIDO
¶ A Comissão Mista sobre Coordenação de Assistência aos Países
em Desenvolvimento em Metrologia, Acreditação e Normalização
(JCDC-MAS). Os organismos participantes são ISO, UNIDO, ITC,
Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), Agência Internacional de Pesos e Medidas (BIPM),
Organização
Internacional
de
Metrologia Legal (OIML), Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC), Foro
de Acreditação Internacional (IAF)
e ITU–T (o Setor de Normalização de Telecomunicações da ITU,
União Internacional de Telecomunicações)
¶ A Estrutura Integrada de Melhorias
(EIF). A EIF auxilia os países menos
desenvolvidos (LDCs) a aumentar a
sua capacidade de desenvolvimento
ao comércio e integrar com o sistema
multilateral de comércio. Os membros são IMF, ITC, Banco Mundial,
UNCTAD, UNDP, WTO e UNIDO
(como um parceiro de implementação plena)

¶ A Equipe de Apoio de Multiagências
(MAST), compreendendo a FAO, IMF,
ITC, UNIDO, Banco Mundial, WTO e
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD).
O MAST foi estabelecido pelo Grupo
da Secretaria-Geral da UNCTAD de
Pessoas Eminentes sobre Barreiras
Não Tarifárias que trabalha na melhor
definição, classificação e quantificação
das medidas não tarifárias (NTMs) que
constituem barreiras ao comércio, e
auxilia os políticos e negociadores comerciais nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos
desenvolvidos, a construir as suas capacidades para tratar de questões relacionadas à negociação de barreiras não
tarifárias nos foros multilaterais.
E por último, porém definitivamente não
menos importante, como parceiros, estão
os principais doadores às atividades de
construção da capacidade ao comércio
da UNIDO: a União Europeia, Áustria,
França, Itália, Japão, Noruega, Suíça e
Reino Unido.

Construindo uma
infraestrutura de qualidade:
abordagem da UNIDO
Construindo uma infraestrutura de qualidade que permitirá que as empresas dos
países em desenvolvimento atendam às demandas de um sistema multilateral de comércio – para assegurar e comprovar que
seus produtos atendem às normas interna-
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cionais, de compradores privados e órgãos
reguladores – é um desafio complexo que
deve ser atendido em diversas dimensões
organizacionais. Os blocos de construção
típicos de uma infraestrutura de qualidade
são normas, metrologia e avaliação da conformidade. Esta última, a avaliação da conformidade, inclui os componentes-chave de
inspeção, ensaio, certificação e acreditação.

Desenvolvendo uma política de
qualidade
A experiência sugere que há um caminho
lógico para o desenvolvimento de uma infraestrutura de qualidade. O melhor começo
é aquele que o governo desenvolve e aprova
uma política de qualidade dando detalhes
dos componentes da infraestrutura de qualidade e suas responsabilidades relevantes.
Isto facilitará uma adequada divisão de trabalho. Convém que a política de qualidade
também detalhe a relação da infraestrutura
de qualidade com os regulamentos técnicos
do país, por exemplo, se ele fornece serviços relacionados aos regulamentos técnicos. Nenhum país em desenvolvimento
pode gastar em recursos duplicados em
dois sistemas paralelos, um para o mercado
e outro para os órgãos reguladores.
Estabelecendo as
organizações-chave
Uma vêz que a política de qualidade é
aprovada, o governo assume um papel preponderante na criação de organizações de
infraestrutura de qualidade essenciais. Nas
economias em desenvolvimento, este envolvimento do governo nos estágios iniciais é essencial. Ele permite às organizações
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de infraestrutura de qualidade uma aparência de autoridade, com agências reguladoras e no mercado, e provê os recursos financeiros necessários, desde que a indústria
ainda não esteja em condições de fazê–lo.
Alguns serviços de infraestrutura de qualidade, entretanto, sempre serão financiados
totalmente ou em grande parte pelo governo. Estes serviços incluem metrologia
fundamental, desenvolvimento de normas,
informação de normas e acreditação. Esta é
uma questão de sustentabilidade muito real
para todos os projetos da UNIDO.

Atendendo os custos
Quando a indústria tiver condições de
pagar pelos preços de mercado para estes
serviços, as organizações de infraestrutura de qualidade, especialmente as que
proveem serviços de avaliação da conformidade (inspeção, ensaio e certificação), tipicamente transformam-se de organizações governamentais que prestam
serviços subsidiados para organizações
comerciais prestando serviços sobre o
princípio "o usuário paga" a preços de
mercado. Este é um desenvolvimento
muito saudável e a UNIDO a apoia em
seus projetos, tanto quanto for possível.
Entretanto, mesmo com o setor privado pagando preços de mercado para os serviços
de avaliação da conformidade, o custo de
manter uma infraestrutura de qualidade nacional de pleno direito em nível avançado,
necessária para assegurar que o desenvolvimento e o comércio sejam sustentados, ainda é muitas vezes proibitivo. Uma solução é
que as partes da infraestrutura de qualidade

sejam de propriedade conjunta ou compartilhada por um ou mais países, como é de
fato o caso de alguns países desenvolvidos,
onde um país pode depender inteiramente
de outro para serviços específicos. Acordo
para tais serviços regionais ou bilaterais
é uma decisão política a ser tomada pelos
próprios governos e, apesar de trazer benefícios líquidos em economias de escala, irá
requerer compromisso político e financeiro
em andamento.

Adotando uma abordagem
integrada
Convém que a construção de uma infraestrutura de qualidade seja baseada
em uma avaliação das necessidades totais
de todas as partes da economia e convém
que seja reconhecido que não exista um
modelo pronto. As necessidades específicas, uma vêz identificadas, devem ser
consideradas com cuidado e a infraestrutura de qualidade planejada e construída
em fases, com especial atenção para assegurar que ela é sustentável – a qual,
naturalmente, irá requer um compromisso
claro do governo em prover os recursos
necessários e financeiros.
O sucesso de qualquer intervenção depende
de uma coordenação e colaboração entre
os ministérios e agências de desenvolvimento do governo. O Comitê Conjunto para
Coordenação de Assistência Técnica aos
Países em Desenvolvimento em Metrologia,
Acreditação e Normalização (JCDCMAS)
é o foro para coordenação de questões de
países em desenvolvimento relacionadas à
infraestrutura de qualidade.

No contexto mais amplo na construção
da capacidade ao comércio, que inclui a
construção da capacidade de infraestrutura de qualidade, um esforço para melhorar a coordenação e a colaboração foi
feito por vinte e uma organizações e cinco
organismos de interagências, sob o patrocínio do Grupo de Executivos-Chefes
das Nações Unidas. O fruto de seus esforços foi publicado no Guia de Recursos
Interagências de 2008 sobre a Construção
da Capacidade ao Comércio (disponível no seguinte endereço na Internet):
http://www.unido.org/ﬁleadmin/media/documents/pdf/TCB/TCB_Inter–
agency_Resource_Guide_2008.pdf).
Este guia foi desenvolvido para tornar mais
fácil para que os países em desenvolvimento
equipes de países locais das Nações Unidas
retratem sobre a riqueza de especialidades
das Nações Unidas na elaboração de programas de assistência técnica. O guia destina–se também para facilitar a colaboração
entre agências das Nações Unidas.

Avaliação da capacidade da
UNIDO e necessidades de
ferramentas de avaliação
Um projeto da UNIDO para construir a capacidade da infraestrutura de qualidade é
amplamente baseado. Ele começa com pesquisa de dados secundários de contexto específico e missões de campo para identificar
desafios em quatro níveis: política do governo e estrutura regulamentar, infraestrutura
nacional de qualidade, setores e cadeias de
valor, e empresas. Alerta é mantido para as
oportunidades de cooperação com outras
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organizações bilaterais e multilaterais em
necessidades de avaliação e desenvolvimento e implementação de projetos.
Um projeto pode chamar uma série de ferramentas da UNIDO para implantar em sua
pesquisa de dados secundários e de campo.
Isto é relativo aos desafios do comércio em
nível empresarial, restrições de fornecimento de setores de exportação-chaves,
restrições de infraestrutura de qualidade e
rejeições/notificações de produtos.
Dados sobre os desaﬁos relacionados
ao comércio em nível empresarial. Os
desafios em nível empresarial são identificados utilizando dados de uma pesquisa
da UNIDO sobre "Desafios Relativos ao
Comércio Enfrentados por Exportadores", que tem traçado uma faixa de áreas
geográficas, níveis de desenvolvimento
econômico e estruturas econômicas.
A Ferramenta de Análise Competitiva
da Indústria e Comércio da UNIDO é
utilizada para traçar o perfil das restrições
de fornecimento de uma série de maneiras:
¶ Uma avaliação amplamente nacional da
competitividade da indústria e comércio
analisa os fatores que impulsionam o
crescimento da manufatura nacional
¶ Uma análise da cadeia de valor dos
principais setores estratégicos identifica estágios de alto valor agregado
no processo de produção onde um país
pode se beneficiar dos mercados de exportação especializados
¶ Uma metodologia de análise do produto para negociações comerciais ajudam
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os negociadores a identificar potenciais
produtos vencedores e vulneráveis nos
acordos comerciais
¶ Os custos de fazer negócios apresentam os fatores que inﬂuenciam nas decisões de investimento setores estratégicos essenciais
¶ Um observatório industrial provendo
acesso on–line a todos os indicadores da
competitividade do comércio e indústria,
de modo que um país possa referenciar
seu desempenho frente aos concorrentes,
modelos de função e ameaças globais.
Dados sobre as restrições da infraestrutura de qualidade. A UNIDO compilou
dados para identificar as lacunas e avaliar as
necessidades específicas das infraestruturas
de qualidade (Figura 9) em 32 países Africanos. Estes dados Africanos são atualizados continuamente, e o escopo e abrangência geográfica foram estendidos para incluir
a Ásia, Estados da Ilha do Pacífico a região
Árabe. Os dados são valiosos em projetos
que visem à harmonização das normas e
regulamentos técnicos em nível regional.
Ferramenta de rejeições/notiﬁcações
de produtos. Também útil para necessidades de avaliação é a "Classificação
Melhorada de Medidas Não Tarifárias
(NTMs)/Barreiras Não Tarifárias (NTBs)
ao Comércio" da UNIDO. A ferramenta
foi desenvolvida pela Equipe de Apoio de
Multiagências (MAST), compreendendo
FAO, IMF, ITC, OCDE, UNIDO, Banco
Mundial e WTO.

Blocos de construção de
infraestrutura de qualidade
Normas: Uma instituição de normas
publica normas – documentos formais,
geralmente desenvolvidos por consenso, contendo os requisitos que os
produtos, processos ou serviços devem
atender. As normas são, por si próprias,
voluntárias, ou seja, os fornecedores
podem escolher em utilizá–las ou não.
Somente quando elas fazem parte de
um contrato, por exemplo, ou são referenciadas em regulamentos técnicos, é
que o atendimento delas torna–se juridicamente obrigatório.

As instituições típicas de normas são o
organismo de normas nacionais (NSB),
organizações de desenvolvimento de normas setoriais (SDOs) e organizações de
normas de indústrias. Embora a maioria
dos organismos de normas nacionais são
organizações públicas, há umas poucas
que são privadas. Um organismo público
de normas nacionais é geralmente um
monopólio, e um privado tem um acordo
com o governo com efeito similar. As organizações de desenvolvimento de normas são principalmente privadas.
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A ISO/CASCO é responsável pelo desenvolvimento das normas conjuntas ISO e
IEC e guias sobre avaliação da conformidade. Até esta data, um total de 27 normas e guias foi elaborado. O Apêndice 1
contém uma lista completa dessas normas
e guias.
Metrologia é a tecnologia ou a ciência
da medição. Ela pode ser subdividida
em metrologia científica (o mais alto
nível de normas de medição), metrologia legal (a garantia da correta medição
que afeta a transparência do comércio,
cumprimento de leis, saúde e segurança) e metrologia industrial (o funcionamento satisfatório dos instrumentos de medição utilizados na indústria,
produção e ensaios).
As instituições de metrologia típicas são
o instituto nacional de metrologia (NMI),
o serviço de calibração nacional, laboratórios de calibração (públicos ou privados) e o departamento de metrologia legal
(LMD). Os institutos nacionais de metrologia são invariavelmente organizações
públicas como são, por definição, os departamentos de metrologia legal. Os laboratórios de calibração podem ser públicos
ou privados.

Avaliação da conformidade
Os seguintes itens são as atividades
mais comuns de avaliação da conformidade.
Inspeção é o exame de um projeto de
produto, produto, processo ou instalação

102 Construindo Confiança

e a determinação de sua conformidade
com requisitos específicos, ou, com base
no julgamento profissional, com requisitos gerais. A inspeção é muitas vezes realizada em lotes, por exemplo, inspeção
de importação, para assegurar que todo o
lote é equivalente à amostra do produto
ensaiado.
As instituições de inspeção típicas são as
agências de inspeção de importação e as
agências de inspeção gerais. Estas podem
ser agências públicas ou privadas e, normalmente, competem no mercado.
Ensaio é a determinação das características de um produto em relação
aos requisitos da norma. O ensaio
pode variar desde uma avaliação não
destrutiva (por exemplo, raio–X, ultrassom, ensaio de pressão, ensaio elétrico, etc., após o qual o produto ainda
está apto ao uso) até uma análise totalmente destrutiva (por exemplo, química, mecânica, física, microbiológica,
etc., ou qualquer combinação destas),
após o qual o produto não está mais
apto ao uso.
As instituições de ensaio típicas são os
laboratórios de ensaio, laboratórios de
patologia e laboratórios ambientais. Estas podem ser laboratórios públicos ou
privados e, normalmente, competem no
mercado.
Certiﬁcação por um organismo de certificação estabelece formalmente que,
após o ensaio, inspeção ou avaliação,

um produto, serviço, organização ou
pessoa atende aos requisitos de uma
norma.
As instituições de certificação típicas são
as organizações de certificação de produtos e as organizações de certificação de
sistemas. Elas podem ser organizações
públicas ou privadas. A concorrência no
mercado é o padrão.
Acreditação provê comprovação
independente da competência de
um indivíduo ou uma organização
em oferecer serviços de avaliação
da conformidade especificados (por
exemplo, ensaio, inspeção ou certificação).
A instituição de acreditação típica é o organismo nacional de acreditação. É geralmente um organismo público com um
monopólio definido.
Existem alguns conﬂitos de interesses
que precisam ser considerados ao estabelecer uma infraestrutura de qualidade:
¶ A função de acreditação não pode ser
realizada por uma organização que
também provê avaliação da conformidade, ou seja, inspeção, ensaio e certificação
¶ Os organismos de normas nacionais
podem também tornar–se o organismo
nacional de acreditação, porém, podem
não prover quaisquer serviços de avaliação da conformidade

¶ Apesar de a metrologia e acreditação fundamentais não forem, por si
só, um conﬂito de interesses (conforme definido pela BIPM, ILAC e
IAF), são consideradas próximas de
ser uma e, portanto, a UNIDO incentiva os países em desenvolvimento
para evitar esta combinação. Em particular, um organismo que credencia
laboratórios de calibração não pode
por si mesmo prover serviços de calibração.

Construindo uma
infraestrutura de normas
Deﬁnição de uma norma
Existem duas definições comumente utilizadas de uma norma. O ISO/IEC Guia 2
define uma norma como um documento
estabelecido por consenso e aprovado por
um organismo reconhecido, que provê,
para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades
ou seus resultados, visando à obtenção do
grau ótimo da ordem em um dado contexto. O Acordo WTO TBT, por outro
lado, define uma norma mais restritivamente, destacando aspectos importantes
para o Acordo, ou seja, a noção de que as
normas são voluntárias e são limitadas a
produtos. Assim, da perspectiva de uma
infraestrutura de qualidade, a definição da
ISO é mais útil, porém o fato de que as
normas por si próprias são consideradas
voluntárias, conforme definido no Acordo
WTO TBT, deve ser sempre mantido em
mente.
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Instituições típicas de normas
A instituição típica de normas é o organismo de normas nacionais.

de comércio regional, a adoção de tais
normas regionais é obrigatória nos termos
do tratado regional ou acordo similar.

Hierarquia de normas
Uma consideração importante no desenvolvimento de projetos de normas é a hierarquia das normas, conforme mostrado
na Figura 10. Na parte superior temos as
normas internacionais, publicadas por
organizações de normas internacionais, as
quais existem muito poucas. Para produtos manufaturados isto inclui as organizações de primeira linha, ISO, IEC e ITU.
Nos alimentos e no agroprocessamento,
temos a Comissão Alimentar da Codex
(CAC), Convenção Fitossanitária Internacional (IPPC) e o Escritório Internacional
de Epizooticos (OIE). Para o comércio, as
normas relacionadas à metrologia publicadas pela Organização Internacional de
Metrologia Legal (OIML) também são
muito importantes. São as normas internacionais que as economias em desenvolvimento normalmente adotam como
suas normas nacionais. No próximo
nível, temos as normas regionais. Estas
são muito importantes para as economias
que pertencem a estruturas econômicas
regionais, tais como a União Europeia
(EU), a Comunidade do Leste Africano
(EAC), Comunidade Econômica da Eurásia (EurA-sEC), a Associação das Nações
do Sudeste Asiático (ASEAN) e outras.
Estas normas regionais são muitas vezes
a base para regulamentos técnicos na
região e, portanto, são muito importantes
para o comércio. Quando uma economia
em desenvolvimento é parte de um bloco

Na base da hierarquia, encontramos as
normas publicadas por organismos de
normas nacionais. Estas normas nacionais têm uma reputação legal especificada e estão disponíveis gratuitamente nos
idiomas locais. Há também normas desenvolvidas por grupos de indústria ou
organismos de certificação multinacionais, que são de importância econômica.
Estes incluem as normas da indústria do
petróleo (API), as da indústria de telefonia celular (GSM), ensaio (ASTM),
vasos de pressão (ASME), segurança de
alimentos (Globalgap, BRC) e muitos,
muitos outros. O panorama das normas é,
portanto, multifacetado.
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Obtendo direitos autorais
das normas
É importante entender que as economias em desenvolvimento são geralmente
"tomadores" de normas, ao invés de
"elaboradores" de normas – as normas
internacionais são desenvolvidas somente por alguns dos principais países
industrializados. Todavia, convém que
os projetos não tenham por objetivo estabelecer mecanismos para desenvolver
normas "indígenas", mas sim encontrar
maneiras eficientes para adotar as normas internacionais.
Entretanto, algumas das principais normas internacionais estão protegidas por

Figura 10 – Hierarquia das normas
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direitos autorais, por exemplo, normas
ISO e IEC, e não podem simplesmente
ser adotadas como normas nacionais e
aplicadas à vontade. A adesão plena como
membro de tais organismos é a forma
mais econômica para obter os direitos autorais de normas internacionais. Uma vêz
transferido, porém, o direito autoral deve
ser protegido em nível nacional. Quando
um direito autoral não existir, por exemplo, Recomendações da OIML, algumas
restrições sobre seu uso ainda têm que ser
honradas.

Acessando as normas
Nas economias desenvolvidas, as normas
são normalmente disponíveis on–line,

Normas de associação
de indústrias

apesar de seu pagamento ser requerido
para baixá–las. Nas economias em desenvolvimento, onde o acesso à Internet nem
sempre é disponível, CD–ROMs são uma
alternativa eletrônica útil, embora as normas devam estar em um formato que não
seja facilmente alterado, por exemplo,
PDF ao invés de
MS-Word ou similar. As normas, entretanto, muitas vezes terão de ser entregues em cópia impressa, e aqui um sistema
de "impressão sob demanda" é a melhor
forma de minimizar custos e prover a edição mais recente – estabelecendo uma
máquina de impressão grande não é uma
boa idéia.
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Organismos de ﬁnanciamento
de normas
Uma análise de dados de membros da
ISO mostra que aproximadamente 30%
dos organismos membros no momento
da análise são totalmente dependentes de
fundos do governo, um número similar de
mais de 50% dos seus fundos, e menos de
30% para 20% ou menos dos seus fundos.
Nas economias desenvolvidas com indústrias muito fortes, a venda de normas
provê uma parte importante das receitas dos organismos de normas, porém
nas economias em desenvolvimento isto
abrange 5% no máximo dos seus custos
de operação. Os governos devem, portanto, ter um compromisso formal de longo
prazo para financiar seus organismos de
normas nacionais para que possam ser
sustentados. Esta é uma questão que os
projetos da UNIDO necessitam tratar.

Organizações conjuntas de
normas regionais e
internacionais
A adesão como membro de organizações
de normas regionais e internacionais é
importante por duas razões: em primeiro
lugar, as necessidades do país têm de estar representadas; e em segundo lugar, os
conhecimentos adquiridos nesses foros
sobre as principais tendências no desenvolvimento de normas regionais e internacionais podem ser rapidamente transferidos para a indústria e às autoridades.
Isto significa, entretanto, que os membros
não só devem atender às reuniões gerais
anualmente, mas também devem par-
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ticipar ativamente nos comitês técnicos.
Tanto a adesão como membro e a participação ativa, são uma questão importante
para os projetos da UNIDO. Para assegurar que a adesão como membro seja mantida, o governo tem que se comprometer
a prover apoio financeiro de longo prazo.

Envolvimento da indústria
privada em organismos
de normas nacionais
Em muitas economias em desenvolvimento, os organismos de normas nacionais, foram estabelecidos há muito tempo. Muitos, entretanto, são controlados
somente por representantes do governo,
talvez com um ou dois representantes da
indústria ou associações empresariais,
que não incentivam a indústria a aceitar o
organismo de normas nacionais. Convém
que os projetos da UNIDO assegurem
que os líderes da indústria, pessoas com
uma base real de poder, formem a maior
parte da estrutura de governança, se este
for um conselho ou uma diretoria. Além
disso, convém que o conselho ou a diretoria tenha a autoridade segura e estratégica
real sobre o organismo, mesmo se eles
são responsáveis perante o ministro relevante – nem convém que o ministro tente
microministrar o organismo.
Os componentes essenciais
de um projeto de infraestrutura
de normas
Os componentes a serem considerados
em um projeto de infraestrutura de normas estão listados abaixo. Cada componente tem uma ou mais saídas de projeto

e os resultados relativos ao projeto. Em
certa medida, a sequência da lista provê
um caminho de desenvolvimento lógico,
embora muitos dos componentes podem
e devem ser tratados em paralelo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Política nacional
Coordenação nacional
Estado Legal
Política financeira
Independência
Pessoa jurídica
Diretor
Estrutura de gestão
Pessoal
Instalações
Equipamentos
Desenvolvimento de normas
Comitês técnicos
Relações públicas
Especialistas em normas
Norma para uma norma
Projetos de norma
Consulta pública
Norma nacional
Especialistas da informação
Informações sobre normas
Ponto de consulta do WTO TBT
Sistema de treinamento
Cursos de formação
Conselho de administração
Associações
Autoridades
Metrologia e acreditação
ISO/IEC/CAC
Organizações de normas regionais.

Construindo uma infraestrutura de metrologia
Instituições de metrologia
típicas
As instituições de metrologia típicas são:
¶ Um instituto nacional de metrologia
¶ Um serviço nacional de calibração
¶ Laboratórios de calibração (públicos
ou privados)
¶ Um departamento de metrologia legal.
Metrologia: uma necessidade
básica
Metrologia é a ciência da medição e tem
sido parte integrante da vida cotidiana, desde a antiguidade. Hoje em dia, a metrologia
é o fundamento do controle de qualidade
industrial – na maioria das indústrias modernas, as medições constituem 10–15% dos
custos de produção. Na Europa, a pesagem
e a medição custam o equivalente a 6% do
PIB combinado. As autoridades, também,
estão dependentes dos pesos e medidas
para disparar alarmes caso as medições estejam fora dos limites regulamentados. E,
naturalmente, a ciência é completamente
dependente das medições. A infraestrutura
de metrologia é, portanto, uma necessidade
básica, se qualquer uma das outras atividades da infraestrutura de qualidade seria
possível. É uma precondição fundamental
e necessária para qualquer um dos projetos
da UNIDO.
Escolhendo uma estrutura organizacional para metrologia
Da perspectiva de um purista, a infraestrutura nacional de metrologia é
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composta por três organizações distintas
e separadas das três categorias da metrologia: o instituto nacional de metrologia,
responsável pela metrologia científica,
o departamento de metrologia legal, responsável pela metrologia legal, e o serviço nacional de calibração, abrangendo
a metrologia industrial.
Isto é muitas vezes como ela é organizada
em economias desenvolvidas, por exemplo, a Alemanha com o Physikalisch–
Technische Bundesanstalt (PTB) como o
instituto nacional de metrologia em nível
federal, vários Eichämpter responsável
pela metrologia legal em nível provincial,
e o Deutscher Kalibrier Dienst ( DKD)
em nível federal para a metrologia industrial.
Entretanto, as economias em desenvolvimento frequentemente não podem pagar
três organizações diferentes, assim a infraestrutura de metrologia tem que ser
combinada em uma única organização
ou, muito comumente, está vinculada ao
organismo de normas nacionais. Muitas
variações são possíveis, e cada uma traz
riscos e vantagens.
Alguns exemplos:
a. O instituto nacional de metrologia é
vinculado ao organismo de normas
nacionais, que também é responsável
por serviços de calibração. A metrologia legal é um departamento independente do governo, muitas vezes
chamada de "Pesos e Medidas", significando o seu escopo limitado
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b.

c.

O departamento de pesos e medidas
é responsável pelas normas nacionais
de medição e provê calibrações nos
domínios regulamentados e não regulamentados da metrologia
O instituto nacional de metrologia é
um departamento independente vinculado a uma instituição científica,
e a metrologia legal é um departamento independente do governo ou
é vinculado ao organismo de normas
nacionais.

Todas essas construções podem ser feitas
para o trabalho, porém há sempre o risco
de que uma ou mais funções sejam relegadas a um menor nível de atividade. Os
projetos da UNIDO, portanto, buscam ter,
pelo menos, duas instituições de metrologia independentes estabelecidas, o instituto nacional de metrologia, com responsabilidade adicionada para a metrologia
industrial e um departamento de metrologia legal – a solução ideal para países
em desenvolvimento. A razão para esta
divisão é muito simples: o pessoal do instituto nacional de metrologia são cientistas, enquanto que os inspetores de metrologia legal são basicamente reguladores.
O tipo de personalidades e as abordagens
funcionais destes dois são completamente
diferentes, embora a tecnologia seja muito similar.

Estabelecendo um instituto
nacional de metrologia
O instituto nacional de metrologia é
designado por decisão nacional, por exemplo, por legislação, para desenvolver

e manter normas nacionais para uma ou
diversas quantidades. Embora não seja
requerido por definição, a maioria dos
países em desenvolvimento irá operar
uma organização de metrologia centralizada, designando somente um instituto
nacional de metrologia.

O preceito dos institutos
de metrologia
Convém que o preceito dos institutos nacionais de metrologia seja de:
¶ Estabelecer e manter normas nacionais
de medição comprovadamente rastreáveis de acordo com as definições/
normas internacionais de metrologia
para as quantidades de metrologia relevantes necessárias pelo país
¶ Assegurar que um sistema nacional de
calibração seja estabelecido e mantido
para difundir as normas de metrologia à
indústria, às autoridades e à sociedade
¶ Representar o país em nível internacional, por exemplo, na BIPM
¶ Representar o país em estruturas de
metrologia regionais, tais como AFRIMET (África), APMP (Ásia–Pacífico),
COOMET (Euro–Ásia), EUROMET
(Europa), SIM (Américas), etc.
¶ Representar o país nos institutos nacionais de metrologia de outros países.
Em muitos países, o instituto nacional
de metrologia também realiza ensaios de
aprovação de tipo de equipamentos de
medição que estejam incluídos no escopo
dos regulamentos de metrologia legal. A
aprovação final deste equipamento para
uso no mercado, entretanto, deve per-

manecer com o departamento de metrologia legal.

Assegurando a sustentabilidade
do instituto de metrologia
A fim de estabelecer um instituto nacional de metrologia totalmente funcional
e sustentável, a UNIDO deve considerar
cuidadosamente os seguintes aspectos
importantes no esquema de um projeto de
metrologia fundamental:
A certeza jurídica sobre o instituto, o
seu preceito e a supremacia das normas
nacionais de medição na hierarquia de
calibração do país. A melhor maneira de
conseguir isto é assegurar que a legislação seja desenvolvida de acordo com as
melhores práticas internacionais (por exemplo, OIML D1, Elementos para uma
Lei em Metrologia) e promulgada pela
autoridade legislativa suprema do país.
A certeza de fundos para o estabelecimento e manutenção de curto e longo prazos das funções do instituto nacional de
metrologia. O governo será a única fonte
de financiamento de longo prazo, assim o
projeto da UNIDO deve obter seu compromisso em prover este aspecto.
Espaço adequado para laboratório
e controle ambiental. Os laboratórios
de metrologia estão sujeitos a alguns
requisitos muito específicos (por exemplo, OIML G13, "Planejamento de
Laboratórios de Metrologia e Ensaio").
Eles também precisam ter rigorosos
controles ambientais (por exemplo,
temperatura, umidade e poeira) que
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funcionem 24 horas por dia, 7 dias
por semana durante todo o ano (o que
requer consistência de fornecimento
de energia elétrica), caso contrário, a
exatidão da medição será seriamente
comprometida. Convém que o equipamento seja fornecido somente quando
houver espaço adequado ao laboratório
de metrologia e controles ambientais.
Poeira, por exemplo, pode não ser um
problema nas economias desenvolvidas, porém nas economias em desenvolvimento ela é muitas vezes uma
grande preocupação, especialmente se
as estradas não são asfaltadas.
Normas nacionais primárias ou
secundárias. Estas são as normas de
metrologia que devem ser as mais exatas
no país. As normas primárias são extremamente caras para estabelecer e manter e serão encontradas somente nos mais
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avançados institutos nacionais de metrologia. Nas economias em desenvolvimento, as normas secundárias nacionais
são suficientemente adequadas, desde
que sua exatidão esteja alinhada com as
necessidades demonstradas da indústria e
das autoridades.
Treinamento de pessoal em metrologia.
A metrologia fundamental é altamente
tecnológica, assim, funcionários bem
treinados são vitais para sua sustentabilidade. O treinamento pode ser provido
por especialistas internacionais que
vêm ao país ou mediante a vinculação
de pessoal a institutos nacionais de
metrologia reconhecidos, ou, de preferência, ambos. A retenção de pessoal
altamente qualificado afetará a sustentabilidade em longo prazo.

Estabelecendo as capacidades de calibração e medição (CMCs). As regras para
estabelecimento de CMCs e sua aceitação
por meio de revisões pelos pares podem
ser obtidas a partir da BIPM. Tendo os
CMCs do instituto nacional de metrologia aceitos e publicados pela BIPM,
assegura que as medições do país serão
aceitáveis aos mercados internacionais, e
é, portanto, uma alta prioridade.

Estabelecimento de um
departamento de metrologia
legal
Alguns processos de metrologia precisam
ser regulamentados pelo governo para assegurar um regime de medição transparente e justo. Estes incluem:
¶ Aprovação de tipo, calibração e verificação dos equipamentos de medição
utilizados no comércio para assegurar
que os compradores obtenham as quantidades de bens que pagam por elas, por
exemplo, balanças, bombas de gasolina, medidas totais, etc.
¶ Controle sobre as operações de pré–
embalagem pelas mesmas razões, por
exemplo, com manteiga, leite, cerveja,
vinho, cereais, etc.
¶ Aprovação de tipo, calibração e verificação de equipamentos de medição
utilizados na saúde e na segurança para
assegurar que as decisões sejam tomadas com base em medições corretas,
por exemplo, termômetros, medidores
de pressão arterial, medidores de ruído,
etc.
¶ Aprovação de tipo, calibração e verificação de equipamentos de medição uti-

lizados no cumprimento das leis para
assegurar um regime de sanção justo,
por exemplo, radares de velocidade,
bafômetros, equipamentos de pesagem
de carga por eixo, etc.
A principal função da metrologia legal é,
portanto, uma regulamentação, ainda que
com base na tecnologia da metrologia,
assim convém que a organização responsável tenha poderes regulamentares. Ela
deve, portanto, ser um departamento governamental, agência ou órgão regulador
com tais poderes através da legislação.
Esta não é uma função que pode ser facilmente privatizada.
Os requisitos de metrologia legal surgem
sob os regulamentos técnicos e convém,
portanto, que atendam aos requisitos do
Acordo WTO TBT. Felizmente, um vasto
organismo de recomendações e normas internacionais de metrologia legal foi desenvolvido e publicado ao longo dos anos pela
Organização Internacional de Metrologia
Legal (OIML). Estes estão disponíveis por
meio de downloads gratuitos no website
da OIML (http://www.oiml.org).
Convém que o departamento de metrologia legal também seja responsável pela
gestão das relações regionais e internacionais. Devido à metrologia legal ser uma
função reguladora, muitas regiões estão
em processo de harmonização das regras
de metrologia legal, apoiadas ativamente
pela OIML, assim, o envolvimento em
organizações regionais é crítico. Estas incluem APLMF (Ásia–Pacífico), COOM-
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ET (Euro–Ásia), EMLMF (Euro–Mediterrâneo), SADCMEL (África do Sul), SIM
(América), WELMWEC (Europa), etc.

de metrologia utilizadas, o sistema de
aprovação de tipo e verificação, o sistema
de controle de pré–embalagem e sanções.

Assegurando a sustentabilidade
de um departamento de
metrologia legal
Uma infraestrutura de metrologia legal totalmente funcional tem um enorme impacto na sociedade e, portanto, é muitas vezes
o primeiro componente da infraestrutura
de qualidade a ser estabelecido nas economias em desenvolvimento. Algumas
economias já tiveram um departamento
de metrologia legal há mais de um século.
Entretanto, estas instituições há muito
tempo estabelecidas, não foram submetidas a uma revisão adequada há décadas e
muitas vezes deixam muito a desejar.

A legislação subsidiária (ou seja, regulamentos promulgados, quando necessário,
pelo ministro que tem poder pela legislação primária) deve conter os detalhes
técnicos e pode se referir à OIML, ISO,
IEC e outras normas. Convém que a legislação existente seja examinada, alterada
ou revisada, conforme apropriado.

Os projetos para modernizá–las, ou estender o escopo do departamento de pesos e
medidas original (que trata somente com
medições no comércio) para o de metrologia legal moderna, são, portanto, ainda
muito relevantes. No plano de um projeto de metrologia legal, a UNIDO precisa analisar cuidadosamente as seguintes
questões de sustentabilidade.
Legislação de metrologia legal. A maneira mais eficiente para promulgar legislação de metrologia legal é fazê–la em
dois ou mais níveis. A legislação primária
(ou seja, uma lei aprovada pelo parlamento) tem de prover certeza jurídica sobre
o preceito do departamento de metrologia legal, os poderes de busca e apreensão dos inspetores registrados, as normas
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A certeza de fundos é necessária para o
estabelecimento e manutenção de curto e
longo prazos do departamento de metrologia legal. A maior parte dos recursos financeiros terá de ser provida pelo governo,
mesmo que os usuários de equipamentos
de medição possam e devam pagar pelo
trabalho de calibração e verificação. A renda obtida desta fonte, certamente não será
suficiente para abranger todas as despesas,
e convém que as pressões comerciais não
inﬂuenciem indevidamente nas atividades
dos serviços de inspeção. Assim, o projeto
deve se envolver com o governo para assegurar o seu compromisso de longo prazo.
Laboratório e equipamentos para
aprovação de tipo. Embora os requisitos
para estes laboratórios possam não ser tão
rigorosos quanto aos da metrologia fundamental, as mesmas questões básicas de
sustentabilidade aplicam–se. Em muitos
casos, os equipamentos de medição serão
trazidos para o país com relatórios de ensaio da OIML, caso em que nenhum reensaio deve ser requerido.

Presença em todos os grandes centros.
A metrologia legal é na maioria das vezes
sobre o acompanhamento de mercado,
por esta razão é muito importante que o
departamento de metrologia legal tenha
uma presença física adequada em todos
os grandes centros de atividade econômica
no país. Uma infraestrutura de metrologia
legal com a sede social apoiada por escritórios regionais, estaduais ou municipais, conforme comprovadamente requerido, é provavelmente a opção mais efetiva
para as economias em desenvolvimento.
Equipamentos de calibração e veriﬁcação. O departamento precisa de normas
de medição que sejam capazes de calibrar
e verificar os equipamentos de medição
que se inserem no escopo dos regulamentos. A classe de exatidão deste equipamento tem de atender aos requisitos
regulamentares, e convém que haja equipamento suficiente para os inspetores de
ser capaz de abranger todo o país dentro
dos limites de tempo razoáveis. Este equipamento precisa ser calibrado regularmente em conformidade com normas do
departamento ou em conformidade com
as normas nacionais.
Inspetores de metrologia legal treinados e registrados. Em primeiro lugar, os
inspetores de metrologia legal precisam
ser treinados em metrologia. Em segundo
lugar, eles precisam ser treinados em suas
responsabilidades legais, porque eles têm
de compreender seus imensos poderes legais. Em terceiro lugar, eles precisam ser
devidamente registrados e emitidos com

cartões de identidade para apresentar ao
entrar em estabelecimentos. Obviamente,
uma vêz que eles não são mais empregados pelo departamento de metrologia legal, convém que estes cartões de identidade sejam recolhidos.
Aplicação adequada de sanções. O regime de metrologia legal somente será tão
efetivo na maneira em que as sanções são
aplicadas. Portanto, é muito importante
que um sistema de sanções administrativas seja desenvolvido e implementado
e, quando isto não produzir o comportamento requerido, então, os tribunais de
justiça devem ser utilizados.

Estabelecimento de um sistema
de calibração nacional
As medições somente serão aceitas
em todo o mundo se o equipamento de
medição for calibrado adequadamente, ou
seja, se ele for parte de uma cadeia contínua de rastreabilidade que termina com
a norma primária nacional de metrologia.
Existem três razões principais para isto:
¶ Assegurar que as leituras do instrumento sejam consistentes com as medições
de outros instrumentos
¶ Determinar a exatidão das leituras
¶ Estabelecer a confiabilidade do instrumento.
Um sistema nacional de calibração é a
forma mais efetiva de prover à indústria
e autoridades do país com esse serviço de
calibração. Embora os serviços de calibração possam ser providos pelo instituto
nacional de metrologia ou pelo departa-
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mento de metrologia legal, o caso usual
nas economias em desenvolvimento, é
muito melhor se os laboratórios de calibração sejam eventualmente estabelecidos de modo que o instituto nacional de
metrologia e o departamento de metrologia legal possam então concentrar suas
energias em seus principais preceitos. A
Figura 11 mostra as infraestruturas nacionais de metrologia e indica a cadeia de
rastreabilidade das medições, em última
análise, para a definição da unidade.
Convém que um sistema nacional de calibração seja estabelecido pelo instituto
nacional de metrologia, em estreita cooperação com o organismo nacional de acreditação. O estabelecimento de laboratórios
de calibração é normalmente uma iniciativa do setor privado e, portanto, fora do
escopo dos projetos da UNIDO. Entretanto, se os laboratórios de calibração devem
ser estabelecidos como um resultado do
projeto, então convém que as questões de
sustentabilidade, conforme discutido para
o instituto nacional de metrologia, sejam
tratadas, ainda que sem os requisitos legislativos e CMCs. Os laboratórios de calibração devem, entretanto, ser acreditados
conforme a ISO/IEC 17025 e suas normas
de referência rastreavelmente calibradas
conforme as normas nacionais.

Componentes essenciais de
um projeto de infraestrutura de
metrologia
Os componentes a serem considerados
em um projeto de infraestrutura de metrologia são listados abaixo. Cada um dos
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componentes do projeto tem uma ou mais
saídas do projeto e os resultados relativos
ao projeto. Em certa medida, a sequência
da lista provê um caminho lógico de desenvolvimento, embora muitos dos componentes possam e devam ser tratados em
paralelo.
1. Política NQI em metrologia
2. Legislação
3. Política financeira
4. Pessoa jurídica
5. Diretor
6. Estrutura de gestão
7. Pessoal
8. Instalações
9. Controles ambientais
10. Equipamentos
11. Documentação da qualidade
12. NMI: Metrologista
LMD: Inspetores de metrologia
Legal
13. sistema de treinamento
14. NMI: Comparação interlaboratorial
LMD: Aprovações de tipo
15. NMI: Serviço de calibração
LMD: Verificação
16. NMI: Revisão pelos pares
LMD: Acompanhamento de mercado
17. NMI, CMCs
LMD: Sanções
18. Conselho
19. Associações
20. Organizações do cliente
21. NMI: AFRIMET, APMP, COOMET,
EUROMET, etc.
LMD: APLMF, SADCMEL, WELMEC, etc.
22. NMI: BIPM
LMD: OIML.

Figura 11 – A infraestrutura nacional de metrologia
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Construindo uma
infraestrutura de acreditação
Instituições típicas
A instituição de acreditação típica é um
organismo nacional de acreditação.
O papel da acreditação
O aumento do comércio ao longo das
últimas décadas demanda mais segurança
nas fronteiras sobre a integridade dos resultados da avaliação da conformidade. A
acreditação é um meio de prover essa garantia. Ele é uma comprovação independente de que um organismo de avaliação
da conformidade está operando de forma
imparcial e tecnicamente competente.
Isto pode aumentar consideravelmente o
valor da produção do organismo de avaliação da conformidade – seus relatórios

de ensaio ou inspeção, certificados de
calibração e certificados do sistema ou
do produto. A acreditação tem desempenhado um papel na eliminação de barreiras
técnicas ao comércio em muitas áreas.
A confiança que a acreditação provê é
valiosa no apoio do progresso econômico
e na defesa dos interesses públicos – nos
domínios não regulamentares e regulamentares. Seus benefícios podem auxiliar
com:
¶ O estabelecimento de serviços de avaliação da conformidade reconhecidos
internacionalmente
¶ A abertura dos mercados de exportação
às indústrias nacionais
¶ A sustentação do desenvolvimento industrial através de uma concorrência
fortalecida
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¶ A criação de transparência nos mercados por meio da descrição clara dos escopos de competência e comparações
interlaboratoriais
¶ A aplicação de medidas anticorrupção através da rastreabilidade
de resultados, auditorias anuais de
acompanhamento, avaliações locais,
avaliações pelos pares e gerenciamento dos registros a cada etapa de
um processo.
Não é surpresa que os governos em
muitos países em desenvolvimento se
sintam forçados a estabelecer um organismo nacional de acreditação internacionalmente reconhecido para apoiar
seu desenvolvimento industrial e criar
certeza na implementação de regulamentos técnicos.

Obtendo o reconhecimento
internacional
Em nível internacional, a Cooperação
Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC) e o Foro Internacional
de Acreditação (IAF) são as principais
organizações no desenvolvimento de
práticas e procedimentos de acreditação; além disso, elas gerenciam acordos de reconhecimento mútuo (MLAs)
entre seus membros. Elas dividem suas
responsabilidades conforme descrito
abaixo:
¶ Laboratórios (ILAC)
¶ Organismos de certificação (IAF)
¶ Organismos de inspeção (ambos).
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Os MLAs entre os membros participantes
facilitam a aceitação internacional de
dados de ensaios, calibrações, relatórios de inspeção e certificados (sistema e
produto). Convém que qualquer projeto
da UNIDO para estabelecer um organismo nacional de acreditação, em última
análise, apóie o organismo em se tornar
um dos signatários dos MLAs.
NOTA: O objetivo principal no estabelecimento de um organismo de acreditação nacional ou regional é para que ele
se torne um signatário da ILAC e/ou IAF
MLA.

Escolhendo estruturas
organizacionais
Os organismos de acreditação surgem em
uma variedade de formas e tamanhos: alguns países têm somente um, alguns têm
muitos, e outros eles são parte de uma
grande organização, tal como o organismo de normas nacionais. A tendência
agora, porém, é para que os países com
muitos organismos de acreditação sejam
unificados em uma ou no máximo duas,
reﬂetindo a divisão de responsabilidades
da ILAC e do IAF. Ao mesmo tempo, a
maioria dos países percebe que estes organismos precisam ser independentes e
separados de outras organizações de infraestrutura de qualidade para evitar qualquer conﬂito de interesse real ou percebido. A UNIDO, também, deve assegurar
que qualquer organismo de acreditação
que ela estabelece seja imparcial, independente e e isento de conﬂitos de interesse.

Provendo recursos ﬁnanceiros
a um organismo de acreditação
As autoridades na maioria das economias em desenvolvimento não têm idéia
do custo real de um sistema nacional
de acreditação. Eles se comprometem a
prover recursos financeiros nas fases iniciais, acreditando que as taxas de acreditação cobrirão rapidamente as despesas.
A realidade é diferente. É altamente improvável que as taxas nos países em desenvolvimento cubram as despesas totais.
Para atingir o ponto de equilíbrio entre
receita e despesa, um organismo deve
acreditar de 200 a 250 organizações, uma
meta impossível em muitos países em desenvolvimento. O governo terá, portanto,
de continuar a prover a maior parte dos
recursos financeiros de longo prazo. E
mesmo se o número mágico de 200 organizações puder ser atingido, o governo
ainda terá de prover recursos financeiros
às obrigações internacionais e regionais,
tais como taxas de adesão do IAF e da
ILAC. Esta é uma área que precisa ser
considerada com cuidado durante a fase
de planos de projetos da UNIDO.
Estabelecendo organismos
regionais de acreditação
Devido às suas limitações de recursos
humanos e financeiros, algumas regiões
começaram a longa jornada rumo a um
organismo regional de acreditação, por
exemplo, SADC. Há questões sérias que
os Estados–Membros precisam concordar. Estas incluem:
¶ A forma organizacional e estatutos do
organismo regional de acreditação

¶ O registro do organismo em um dos
Estados–Membros e suas estruturas de
governança e de responsabilidade profissional
¶ Os mecanismos conjuntos de recursos financeiros de curto prazo e longo
prazo
¶ A nomeação de um diretor e pessoal
em tempo integral
¶ Reconhecimento do organismo regional de acreditação como equivalente a
um organismo nacional de acreditação,
especialmente na administração de regulamentos técnicos
¶ Aceitação do organismo regional de
acreditação como representando os estados individuais nos foros internacionais de acreditação e como signatário
dos acordos de reconhecimento mútuo
do IAF e da ILAC
¶ O estabelecimento de estruturas de
ligação, ou seja, um balcão de acreditação, no ministério responsável em cada
Estado–Membro, para facilitar a avaliação e acreditação de organizações em
nível nacional pelo organismo regional
de acreditação
¶ Treinamento e registro de líderes e
avaliadores técnicos levam em cada um
dos Estados–Membros participantes.
O estabelecimento de um organismo regional de acreditação é, sem dúvida, vantajoso, porém, convém que não haja ilusões
sobre as dificuldades. Seria um projeto
de longo prazo, com um prazo de seis a
oito anos antes que ele seja finalmente um
signatário dos acordos de reconhecimento
multilaterais do IAF e da ILAC.
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NOTA: O estabelecimento de um organismo de acreditação regional requer uma
tremenda política de todos os governos
envolvidos. Resolvendo as questões legais e administrativas e ganhando reconhecimento internacional levará até oito
anos.

Conformidade com
a ISO/IEC 17011
O organismo de acreditação deve atender
à ISO/IEC 17011, às normas utilizadas
pelo grupo de avaliação pelos pares do
IAF ou da ILAC ou seus grupos regionais
reconhecidos, antes que ele se torne um
signatário de seus acordos de reconhecimento multilaterais. Esta avaliação pelos
pares irá olhar para o desempenho do organismo de acreditação em três grandes
categorias, qualidade da estrutura, qualidade do processo e qualidade do resultado. O processo é mostrado na Figura 12.
Assegurando a sustentabilidade
de uma infraestrutura de
acreditação
O organismo de acreditação é de muitas
maneiras o ápice da pirâmide de garantia
da conformidade de um país. Portanto,
seria melhor ter somente um organismo
nacional de acreditação que todos os
ministérios e agências reguladoras concordariam em apoiar e utilizar. Várias
economias desenvolvidas estabeleceram
mais de um organismo de acreditação,
particularmente quando abrangerem diferentes campos, tais como ensaio e certificação.
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NOTA: Para as economias em desenvolvimento a situação ideal é estabelecer
um único organismo nacional de acreditação que seja aceito por toda a indústria
e especialmente por todos os ministérios
e autoridades.

Esta situação é aceitável quando a economia pode apoiar mais de um organismo de acreditação, porém, para economias em desenvolvimento em geral não
é econômica ou tecnicamente viável.
Problemas podem surgir quando as economias em desenvolvimento estabelecerem diversos organismos, cada um dentro
de um ministério diferente e apoiado por
uma organização de doação diferente
com o resultado de que suas atividades
podem se sobrepor. A melhor maneira de
evitar este problema é transpor a legislação estabelecendo um único organismo
nacional de acreditação.
Recursos ﬁnanceiros. O governo tem
de apoiar financeiramente o organismo
de acreditação como um compromisso
de longo prazo, mesmo que seja estabelecido por recursos financeiros de doação – isto foi discutido antecipadamente
como uma consideração de projeto fundamental. Este compromisso inequívoco
por parte do governo é de vital importância para a sustentabilidade do organismo
de acreditação e deve ser obtido antes que
um projeto seja lançado.

Figura 12 – Pirâmide de avaliação para a conformidade com a ISO/IEC 17011
Avaliação por
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Registros, Documentos, Relatórios,
Certificados, Decisões, Minutas,
Regras, Procedimentos, QM, CVS

Qualidade do
processo

Qualidade da estrutura

NOTA: A acreditação não pagará por si
só no curto prazo, e é duvidosa se ela fará
desta forma no longo prazo nas economias em desenvolvimento, mesmo que o
número mágico de 200 organizações credenciadas possa ser atingido. Portanto,
o governo deve reconhecer que ele precisará apoiar financeiramente o organismo de acreditação, e de longo prazo, se
desejar ter um.

Assegurando a imparcialidade
de um organismo de acreditação
Convém que a avaliação do organismo de
acreditação e os processos de tomada de
decisão não sejam submetidos a qualquer
inﬂuência indevida de dentro do próprio
organismo de acreditação ou fora dele,

Informação, Inscrição,
Seleção de especialistas,
Revisão de documentos,
Avaliação no local,
Descobertas, Acompanhamento, Reclamações

Pessoal de acreditação, Avaliadores,
Especialistas, Comitês,
Diretoria, Sistema da
qualidade, Auditores,
Examinadores, Sistema
de treinamento

especialmente dos ministérios ou suas
agências. A conformidade contínua e
Acordos de reconhecimento
multilaterais
Fundamentalmente, o organismo de
acreditação tem que se tornar um signatário dos acordos de reconhecimento
multilaterais (MLAs) do IAF e da ILAC.
Sem isto, nenhuma das avaliações de
conformidade acreditadas por ele será
aceita nos mercados internacionais.

demonstrável com a ISO/IEC 17011 é essencial.

Componentes essenciais de
um projeto de infraestrutura de
acreditação
Os componentes de um projeto de infraestrutura de acreditação estão listados
abaixo. Cada componente tem uma ou
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mais saídas de projeto e os resultados
relativos ao projeto. Em certa medida, a
sequência provê um caminho de desenvolvimento lógico, embora muitos dos
componentes podem e devem ser tratados
em paralelo.
1. Política NCAI de acreditação
2. Coordenação nacional
3. Estado Legal
4. Política financeira
5. Independência
6. Pessoa jurídica
7. Diretor
8. Instalações
9. Estrutura de gestão
10. Pessoal
11. Equipamento
12. Documentação da qualidade
13. Primeiro escopo
14. Relações públicas
15. Comitês técnicos
16. Ensaio de proficiência
17. Metrologia, normas
18. Conselho de administração
19. Associações
20. Organizações do cliente
21. Avaliadores líderes
22. Avaliadores técnicos
23. Sistema de treinamento
24. Cursos especiais
25. Pré–avaliações
26. Grupos de trabalho
27. Acreditações conjuntas
28. Pré–avaliação
29. MLA/MRA
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Construindo uma
infraestrutura de
inspeção
Instituições típicas
¶ Agências de inspeção do comércio
¶ Agências de inspeção de engenharia
¶ Agências de inspeção reguladoras.
No Capítulo 2, vimos que inspeção é
definida como "Exame de um projeto
de produto, produto, processo ou instalação e determinação de sua conformidade com requisitos específicos ou, com
base no julgamento profissional com
requisitos gerais". Tendo em mente que
"produto" pode incluir hardware, software, serviço ou material processado,
o campo potencial para inspeção pode
ser visto como muito amplo. É também
uma técnica que é aplicada em diferentes níveis da economia, incluíndo a inspeção, por exemplo:
¶ Alimento na fazenda ou produtos na
fábrica
¶ Segurança e integridade dos veículos,
edifícios e plantas de processo
¶ Itens utilizados no comércio, tais como
equipamentos de pesagem e medição
¶ Qualidade e quantidade das bens comercializados.
Os requisitos contra os quais as inspeções
são realizadas são igualmente diversos.
Eles podem, por exemplo, ser especificados em contratos para o fornecimento de
bens ou serviços, ou podem ser estabelecidos em legislação sobre saúde, segurança
ou justo comércio.

Todos estes fatores significam que antes de contemplar o estabelecimento de
uma infraestrutura de inspeção, é vital
que o(s) objetivo(s) seja(m) claramente
definido(s) e que os benefícios pretendidos e custos prováveis sejam compreendidos.
A natureza da inspeção pode variar desde a realização de operações de medição
e contagem simples e repetitivas até
exames e cálculos de alta complexidade
técnica para os quais um alto nível de
qualificação profissional é necessário.
A faixa de organismos de inspeção
descritos no Capítulo 4 inclui aqueles
que são independentes, referidos como
organismos do Tipo A, e aqueles que
realizam inspeções para a organização
da qual fazem parte, conhecidos como
organismos do Tipo B.
Há também um estado híbrido, conhecido como organismo do tipo C, onde a
inspeção pode ser realizada tanto para a
organização de origem e outras. O requisito de suporte é para o trabalho a ser realizado com integridade e de uma maneira
sistemática.

Considerações
fundamentais do projeto:
Infraestrutura de inspeção
Objetivo
O objetivo da infraestrutura de inspeção
pode ser limitado à facilitação do desenvolvimento do comércio e indústria,
porém também pode abranger áreas tais

como a proteção da saúde, segurança
e o bem estar das pessoas. Desde que a
infraestrutura de inspeção esteja sendo
projetada como parte da infraestrutura
nacional de qualidade total, convém que
as prioridades nacionais também tenham
sido consideradas e que proverão uma
boa base para determinar o escopo da infraestrutura de inspeção.
A natureza e o nível de inspeção que são
requeridos serão relativos à necessidade
quanto à confiança na conformidade
de itens com as expectativas das partes
envolvidas. Conforme mencionado no
Capítulo 3, uma parte importante do
processo de projeto da infraestrutura é
uma avaliação dos riscos associados à
não conformidade. De que forma os itens
são não conformes? Qual a probabilidade
de que eles não sejam conformes? Quais
poderiam ser as consequências se não
estiverem conformes? Quanto esforço é
perceptível aplicar na prevenção da conformidade?
Quando a legislação requerer, diretamente ou por inferência, inspeção
a ser realizada, é importante levar em
consideração o impacto econômico. Os
inspetores têm que ser pagos, e os atrasos à espera de um inspetor a estarem
disponíveis e realizar a inspeção podem
custar dinheiro. Os legisladores são
fortemente aconselhados em aplicar o
processo de avaliação de riscos de conformidade ao considerar a introdução
da inspeção regulamentar.
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A inspeção não é a única técnica que pode
ser empregada para gerenciar os muitos
e variados riscos na vida diária. A filosofia básica da abordagem da qualidade é
projetar a qualidade desde o início ao invés de tentar inspecioná–la em seguida.
Entretanto, nenhum processo é perfeito e
algum grau de inspeção será necessário.
Uma consideração importante ao projetar uma infraestrutura de inspeção é
assegurar que as demais medidas para
evitar as não conformidades estejam
sendo adotadas. Dessa forma, as demandas sobre a operação de inspeção
podem ser mantidas dentro de limites
realistas e econômicos.
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Base de clientes potenciais
A partir das discussões anteriores, pode–
se ver que a faixa de clientes potenciais
para inspeção é ampla. Uma série de diferentes situações pode existir.
Um fabricante pode empregar seus próprios inspetores para verificar a qualidade de
seus produtos ou pode comprar serviços
de inspetores em uma base subcontratada
se a necessidade for infrequente ou requer
qualificação especializada. Em ambos os
casos, o fabricante deve arcar com o custo
da inspeção.
Um comprador pode empregar seus
próprios inspetores para verificar a qualidade e quantidade dos produtos que está

comprando. Inspeção pode ser realizada
nas suas instalações ou nas instalações
do fabricante antes da expedição. Novamente, estas inspeções podem ser realizadas por uma agência subcontratada.
Nestes casos é comum que o comprador
arque com o custo da inspeção.
Uma autoridade reguladora pode empregar seus próprios inspetores para
verificar se os itens atendem aos requisitos legislativos ou uma agência
independente pode ser designada para
realizar o trabalho. Em ambos os casos,
o custo da inspeção pode ser suportado pela autoridade ou, conforme está
se tornando mais comum em algumas
economias, espera–se que a pessoa ou
a organização responsável pelos itens
pague parte ou a totalidade do custo. A
inspeção de veículos é um exemplo de
uma área onde o proprietário do veículo
é obrigado a pagar pela inspeção regulamentar periódica.
O plano de infraestrutura de inspeção
precisará levar em consideração o tipo,
número e tamanho das organizações
do cliente e a natureza das suas necessidades de inspeção. Ao contrário dos
ensaios, muitos dos quais ocorrem em
laboratórios em locais fixos, a inspeção
tende a ser assumida quando os itens a
serem inspecionados estão localizados.
Assim, uma vasta dispersão geográfica
de clientes aumentará consideravelmente o tempo gasto na realização das
inspeções, devido ao tempo gasto na
viagem entre clientes.

Também haverá despesas de viagem e,
possivelmente, custos de acomodação e
subsistência para os inspetores. Se o trabalho de inspeção for altamente especializado e requer somente alguns dias por
ano, pode ser mais econômico trazer um
inspetor (ou equipe) de outro país ao invés
de ir para o problema e a despesa de criar
um elemento específico da infraestrutura
de inspeção para este trabalho.
No outro extremo da escala, onde há uma
necessidade mais ou menos contínua para
inspeção, a agência pode colocar um ou
mais inspetores no local. Cuidado extra é necessário com este tipo de acordo
porque os inspetores podem se tornar
muito familiares com as pessoas no local
e perder a sua objetividade.

Requisitos de conformidade
Uma vêz definidos os objetivos, e por
meio deles, o escopo da infraestrutura de
inspeção e determinadas as necessidades
de clientes potenciais, os requisitos contra os quais os inspetores irão determinar
a conformidade, podem ser definidos.
Quando possível, convém que as normas
existentes, particularmente as adotadas
em nível internacional, sejam utilizadas,
seja em contratos comerciais ou em legislação.
Os principais benefícios desta abordagem é que as normas representam as boas
práticas atuais em assuntos técnicos e
que será mais fácil encontrar inspetores
com experiência em tais assuntos. Se as
normas não existirem ou não forem ad-
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equadas, então, cronogramas de inspeção
precisarão ser criados em consulta com os
clientes. Uma característica da inspeção,
conforme estabelecido na definição dada
acima, é que os requisitos podem ser de
natureza geral e os inspetores podem ser
requeridos para exercer julgamento profissional na determinação da conformidade do objeto que está sendo inspecionado.
Entretanto, a consistência da realização e dos resultados das inspeções será
melhorada se os inspetores trabalharem
com procedimentos comuns. Reuniões
ocasionais de todos os inspetores em
uma determinada área técnica podem
auxiliar a promover uma abordagem
consistente; eles também podem auxiliar a manter um senso de identidade
corporativa entre as pessoas que estão
muitas vezes trabalhando por conta
própria.

Recursos
O principal recurso requerido para a
inspeção é o pessoal que é especialista
nas áreas técnicas relevantes. Em alguns casos, equipamentos de medição
ou ensaio podem ser necessários e é
útil para uma agência de inspeção ter
um escritório, mesmo que a maioria
dos trabalhos seja realizada no campo.
Cada um desses itens é considerado em
mais detalhes abaixo.
Pessoas
O recurso fundamental de uma agência de
inspeção é a sua equipe de inspetores que

124 Construindo Confiança

provavelmente são pessoas com um alto
nível de competência nos domínios em
que a agência está oferecendo seus serviços. O escopo do trabalho de inspeção
a ser realizado irá determinar a faixa de
competências em que a agência de inspeção precisará ter acesso. Pode não ser
necessário que todos os inspetores sejam
empregados como funcionários em tempo integral se as pessoas com a competência necessária podem ser trazidas em uma
base contratual, quando necessário.
De modo geral, haverá um ponto de
equilíbrio no volume de trabalho acima
do qual ele se torna mais econômico
para empregar funcionários em tempo
integral. A agência precisa assegurar
que os inspetores contratados trabalhem
dentro de seu sistema de gestão e que
seu trabalho seja devidamente monitorado. Estes requisitos e a probabilidade
de que muitos dos seus inspetores em
tempo integral estão trabalhando fora
da sede, reforça a necessidade de uma
gestão forte dentro da agência.
Acima de tudo, um elevado grau de
integridade profissional deve ser
mantido para assegurar que os inspetores realizem o seu trabalho, livres
de quaisquer pressões comerciais, financeiras e outras que possam afetar
o seu julgamento. Os procedimentos
devem ser implementados para assegurar que as pessoas ou organizações
externas à agência de inspeção não
possam inﬂuenciar nos resultados das
inspeções realizadas.

Equipamentos
A agência de inspeção deve ter disponível
equipamentos adequados para permitir
todas as atividades relacionadas aos serviços de inspeção a serem realizados.
Nem sempre é necessário para que a
agência tenha os seus próprios equipamentos se ela tiver disposições para a utilização de equipamentos pertencentes a
uma outra organização, por exemplo, um
laboratório de ensaios. Qualquer que seja
a disposição que ela utiliza, a agência de
inspeção é responsável por assegurar que
os equipamentos:
¶ Sejam utilizados somente por pessoas
autorizadas para esta finalidade
¶ Sejam utilizados da forma pretendida
¶ Sejam e continuem sendo adequados
para o uso pretendido
¶ Sejam adequada e inequivocamente
identificados de modo que os resultados de quaisquer medições ou ensaios
para os quais são utilizados sejam rastreáveis
¶ Sejam devidamente calibrados e
conservados, tendo em mente que é
provável de serem utilizados no campo e sujeitos a condições adversas de
transporte e armazenamento.
Instalações
Embora a maioria dos trabalhos de inspeção provavelmente seja realizada no
campo, a agência de inspeção precisará
de alguma acomodação para as funções
da sede, tais como a gestão global, a interface com os clientes, manutenção de
registros e armazenamento, manutenção e calibração de equipamentos, se

necessário. Os inspetores também podem precisar de algumas instalações no
escritório para alguns aspectos de seu
trabalho. Em geral, o aspecto das instalações é, provavelmente, o menos crítico
nos planos para o estabelecimento da infraestrutura de inspeção.

Acreditação
Uma vêz que a característica–chave de
uma agência de inspeção é a competência dos inspetores, a acreditação pode não
ser tão importante na esfera da inspeção
como é nas outras. Convém que a agência de inspeção, em qualquer caso, seja
estabelecida em conformidade à ISO/
IEC 17020 como o conjunto de critérios
internacionalmente acordados para os organismos de inspeção. As duas principais
razões para a obtenção de acreditação de
acordo com esta norma seriam:
¶ Prover evidências objetivas de que a
agência de fato atende à norma e, portanto, é mais provável que forneça o
nível requerido de serviço de inspeção
¶ A aceitação em outro país dos relatórios de inspeção produzidos pela agência, onde o trabalho de inspeção relaciona–se a produtos exportados para
aquele país.
Como a acreditação representa uma
despesa permanente para a agência de
inspeção, convém que o compromisso
de acreditação seja efetuado somente se
tiver sido devidamente considerado e justificado.

Construindo Confiança 125

a
Questões de
sustentabilidade:
Infraestrutura de inspeção
Estabilidade ﬁnanceira
Desde que a agência de inspeção possa
ter acesso aos inspetores apropriados,
inicialmente em uma base contratada, o
custo de entrada em prover um serviço de
inspeção é relativamente baixo. A característica–chave é um gerente de negócios
tecnicamente idôneo que possa manter um alto grau de satisfação do cliente
através da construção da capacidade de
inspeção em consonância com o crescimento da demanda.
Retenção de pessoal
Tal como acontece com outros elementos
da infraestrutura de qualidade, a agência
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de inspeção deve ser capaz de recrutar,
desenvolver e reter o pessoal técnico necessário. Como a maioria dos ativos de
negócios da agência irá residir nas pessoas
que ela emprega, a agência será vulnerável
à perda de pessoas aos seus concorrentes.
Será importante manter boas condições
de emprego, incluíndo a remuneração,
porém também, porque muitos inspetores
estarão trabalhando fora da sede, será vital para o gerente manter uma boa comunicação com eles de forma a reter a sua
motivação e compromisso.

Componentes essenciais de
um projeto de infraestrutura de
inspeção
Os componentes que precisam ser considerados em um projeto de infraestrutura

de inspeção são listados abaixo. Cada um
dos componentes do projeto tem uma ou
mais saídas do projeto e os resultados
relativos ao projeto. Em certa medida, a
sequência da lista provê um caminho de
desenvolvimento lógico, embora muitos
dos componentes podem e devem ser
tratados em paralelo.
1. Decisão da administração
2. Estado Legal
3. Política financeira
4. Pessoa jurídica
5. Escopo da inspeção
6. Diretor
7. Estrutura de gestão
8. Pessoal – inspetores e apoio
9. Instalações
10. Equipamentos
11. Interface do cliente e marketing
12. Documentação da qualidade
13. Sistema de treinamento
e desenvolvimento
14. Conselho de administração
15. Associações
16. Organizações do cliente
17. Pré–avaliação (opcional)
18. Avaliação e acreditação
(opcional).

Construindo uma
infraestrutura de ensaios
Instituições típicas
As instituições típicas de uma infraestrutura de ensaio são:
¶ Laboratórios de ensaio
¶ Laboratórios de patologia
¶ Laboratórios ambientais.

As funções de um laboratório
de ensaio
Um laboratório de ensaio realiza ensaios
para determinar as características de um
produto ou bem. Estas características são
então avaliadas de acordo com os requisitos de uma norma e o laboratório de
ensaio produz um relatório de ensaio ou
um certificado de ensaio com os resultados. O escopo do ensaio é imenso, abrangendo a engenharia mecânica, elétrica,
metalúrgica e civil, as ciências biológicas
e químicas, tecnologia de alimentos, tecnologia de fibras e muitos mais.
O ensaio pode ser destrutivo ou não
destrutivo, mundano ou extremamente
complexo, rotineiro, ou de vanguarda.
Em suma, o ensaio pode ser qualquer
coisa que você queira que ele seja. Portanto qualquer projeto da UNIDO que
estabeleça a capacidade de ensaio irá
requerer um conceito muito cuidadoso,
caso contrário ele irá rapidamente tornar–
se um buraco negro em que os fundos do
projeto desaparecerão sem deixar rastros.

Necessidades de ensaios
de avaliação
O imenso escopo de ensaios tem profundas implicações para o plano do projeto.
Talvez mais do que em qualquer outro
componente de infraestrutura de qualidade, uma avaliação das necessidades de
ensaio de um país tem de ser absolutamente rigorosa. Nas economias em desenvolvimento, onde o Estado tem de estabelecer e manter a maioria das instalações de
ensaio, tal avaliação é ainda mais relevante
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porque cada ministério tende a estabelecer
seus próprios laboratórios de ensaio.
Esta fragmentação é, infelizmente, incentivada por doadores, cada um tendo um
ministério como uma contraparte. Uma
avaliação global da capacidade atual dos
laboratórios, seja latente ou ativa, é essencial no desenvolvimento de um novo
projeto da capacidade de ensaio, como é
uma política do governo relativa à alocação de pessoal.

Proporcionando acomodações
adequadas
Muitos laboratórios de ensaio estão sujeitos a alguns requisitos muito específicos
de acomodação. Diferentes funções, por
exemplo, tem que ser separados para evitar a contaminação cruzada de amostras,
e o espaço do laboratório e escritórios necessitam ser separados para assegurar que
somente pessoas gastam o tempo de ensaio
nos laboratórios. Além disso, a maioria
dos ensaios do produto requer consistência na temperatura, umidade, velocidade
do ensaio, força do ensaio, sequência do
ensaio, número de ciclos do ensaio, etc.
O ensaio de tecidos e polímeros, por exemplo, requer um ambiente de 20°C ± 2°C e
65% ± 2% de umidade relativa, enquanto
que o papel e muitos produtos de borracha
requerem 23°C ± 1°C e 50% ± 2% de umidade relativa. Por outro lado, a maioria
dos ensaios de engenharia mecânica e elétrica pode ser realizada entre 15°C e 30°C
com uma umidade relativa não superior
a 70%. A continuidade do fornecimento
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de eletricidade (24 horas por dia, sete
dias por semana) é de importância crítica
quando controles ambientais rigorosos
têm de ser mantidos. Estes requisitos devem ser mantidos em mente quando novas
instalações estiverem sendo construídas
ou as antigas renovadas.
Uma outra questão que é muitas vezes
omitida no projeto de um laboratório é
a orientação das janelas. No hemisfério
norte o sol vem do sul, assim as janelas
principais são orientadas para o norte para
evitar a luz solar direta. No hemisfério
sul, esta situação é invertida. Arquitetos
designados dos países doadores do norte
têm de estar cientes dessa condição.

Escolhendo o equipamento
de ensaio
Antes que qualquer equipamento de ensaio
seja adquirido, a metodologia de ensaio
tem de ser escolhida. Isto é para assegurar
que o equipamento atende integralmente
aos requisitos da metodologia, e não apenas as preferências da equipe de ensaio.
Os resultados de ensaio do equipamento
devem ser reprodutíveis em condições
similares com os de outros laboratórios,
bem como os consumíveis requeridos nos
ensaios, por exemplo, a qualidade dos gases, produtos químicos, etc.
Uma segunda questão importante é a disponibilidade de manutenção e suporte
técnico para uma determinada marca de
equipamento de ensaio. Muitas vezes,
é melhor comprar uma peça do equipamento de ensaio ligeiramente mais cara,

mas que tenha manutenção disponível, ao
invés de uma opção menos cara, mas que
não tenha suporte técnico, quer seja no
país ou em Estados vizinhos.
O fornecimento de eletricidade é também relevante ao desempenho do equipamento. Em muitas economias em desenvolvimento, a eletricidade não atende
aos critérios de estabilidade geralmente
aceitos em economias desenvolvidas, por
exemplo, ± 5% de variação na tensão. Sua
variação pode ser de ± 15% intercalada
com frequentes falhas no fornecimento.
Estabilizadores de tensão e no–breaks
adicionais podem precisar que sejam fornecidos, caso contrário o equipamento
pode não desempenhar às expectativas.

Calibrando o equipamento
de ensaio
A calibração adequada do equipamento de
ensaio é uma consideração importante. Isto
pressupõe uma infraestrutura de metrologia em funcionamento no país, ou o acesso
a uma em um país vizinho. Além disso,
a calibração de alguns equipamentos de
ensaio requer materiais de referência certificados que são muitas vezes disponíveis
somente por fontes limitadas. O projeto
deve assegurar a disponibilidade de longo
prazo de tais materiais, muitas vezes mais
uma questão de divisas internacionais escassas do que qualquer outra coisa.
Treinamento e retenção
de pessoal
Equipamentos modernos de ensaio de
produtos e alimentos estão se tornando

muito sofisticados, utilizando, por exemplo, espectrofotômetros de absorção
atômica, cromatógrafos gasosos, cromatógrafos líquidos de alto desempenho,
etc. Portanto, o pessoal deve ter um bom
treinamento teórico e experiência prática
adequada. Isto é melhor alcançado por
sua colocação por um longo período de
tempo trabalhando em um laboratório de
ensaio.
A remuneração de pessoal também é
uma questão importante. Se for possível,
convém que o projeto assegure que os
funcionários totalmente treinados sejam
pagos o suficiente para mantê–los na organização.

Alcançando a acreditação
conforme a ISO/IEC 17025
Dependendo do tipo de ensaio realizado
por um laboratório, pode haver um requisito do cliente ou do órgão regulador de
que o laboratório seja acreditado como
um meio independente para verificar a
competência técnica do laboratório para
o escopo de ensaio específico. Quando
isto for necessário, convém que o laboratório seja acreditado conforme a ISO/
IEC 17025.
Quando não houver requisito específico
do cliente para acreditação, convém que
o laboratório opere de acordo com a ISO/
IEC 17025. Um dos meios para que um
laboratório demonstre a sua competência é
ser acreditado conforme a ISO/IEC 17025.
Isto adicionará confiança nos resultados
do ensaio produzidos pelo laboratório.
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Entretanto, um projeto da UNIDO estabelecendo capacidade de ensaio competente, tem a acreditação do laboratório
de ensaio como seu resultado final. Ele
escolherá o organismo de acreditação
no início da fase de implementação do
projeto, uma vêz que os organismos de
acreditação têm diferenças de abordagem
significativas, e a escolha inﬂuenciará algumas das atividades do projeto. Ao escolher um organismo de acreditação, os
seguintes critérios precisam ser mantidos
em mente:
¶ Idioma
¶ Proximidade do país, para manter baixos custos de viagem (assumindo que o
país ainda não tenha seu próprio organismo de acreditação)
¶ Custos de acreditação (números do
orçamento geral podem ser obtidos
na maioria dos organismos de acreditação)
¶ O organismo de acreditação é um
membro do Acordo de Reconhecimento Multilateral (MLA) da ILAC
¶ O organismo de acreditação apoia
programas para comparações interlaboratoriais ou esquemas de ensaio de
proficiência nas disciplinas que o laboratório de ensaio deseja ser acreditado.

Assegurando a sustentabilidade
da infraestrutura do ensaio
As iniciativas para assegurar a sustentabilidade estão estreitamente alinhadas com
aquelas para estabelecimento da capacidade do ensaio, detalhadas acima, porém,
devido à sua importância, são brevemente
listadas abaixo.
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Estabilidade ﬁnanceira. Uma vêz que
maioria dos laboratórios de ensaio nas
economias em desenvolvimento acha
muito difícil cobrir os custos dos rendimentos, o governo tem que se comprometer a prover apoio financeiro de longo
prazo.
Instalações adequadas são um requisito
fundamental, porém o controle ambiental de longo prazo pode ser particularmente problemático. A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado
e o fornecimento ininterrupto de eletricidade são questões vitais de sustentabilidade.
Instalações de calibração e manutenção dos equipamentos. A precisão dos
equipamentos de ensaio e medição degenera com o tempo, assim sendo, os
equipamentos devem ser calibrados em

intervalos regulares. Se a calibração for
provida por um serviço nacional de calibração, ou materiais de referência certificados, o princípio fundamental permanece o
mesmo. Sem essas instalações de calibração, a sustentabilidade da capacidade de
ensaio será comprometida. Isto também
aplica–se à manutenção e, na previsão de
avaria do equipamento, para ter um apoio
técnico. Os serviços de manutenção e de
apoio técnico são essenciais para a sustentabilidade.
Apoio à acreditação. O projeto pode
prover apoio financeiro e técnico para a
obtenção de acreditação inicial conforme
a ISO/IEC 17025, porém o apoio financeiro e administrativo de longo prazo para
manter a acreditação precisa ser assegurado.
Retenção de pessoal. Pessoal bem qualificado está em falta nas economias em desenvolvimento. Os laboratórios precisam
ter pacotes de remuneração e outros incentivos para manter seu pessoal treinado, bem como programas de treinamento
para desenvolver novo pessoal.
Acordos de reconhecimento
multilaterais do IAF e ILAC:
Fundamentalmente, o organismo de
acreditação tem que se tornar um signatário dos acordos de reconhecimento
multilaterais (MLAs) do IAF e/ou
ILAC. Sem isto, nenhuma das avaliações de conformidade acreditadas por
ele será aceita nos mercados internacionais.

Componentes essenciais de
um projeto de infraestrutura de
ensaios da UNIDO
Os componentes que precisam ser considerados em um projeto de infraestrutura de ensaios estão listados abaixo.
Cada um dos componentes do projeto
tem uma ou mais saídas e os resultados
relativos ao projeto. Em certa medida, a
sequência provê um caminho de desenvolvimento lógico, embora muitos dos
componentes podem e devem ser tratados em paralelo.
1. Decisão do conselho
2. Estado Legal
3. Política financeira
4. Pessoa jurídica
5. Escopo do ensaio
6. Diretor
7. Estrutura de gestão
8. Pessoal
9. Instalações
10. Controles ambientais
11. Equipamentos
12. Marketing
13. Documentação da Qualidade
14. Cientistas
15. Sistema de treinamento
16. Comparação interlaboratorial
17. Serviço de calibração
18. Conselho de administração
19. Associações
20. Organizações do cliente
21. Pré–avaliação
22. Avaliação e acreditação.
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Construindo uma
infraestrutura de
certiﬁcação
Instituições típicas
As instituições de certificação típicas são:
¶ Organizações de certificação de produtos
¶ Organizações de certificação de sistemas
¶ Organizações de certificação de pessoas.
O crescimento da certiﬁcação
de sistemas
A certificação de sistemas é a história
de sucesso da ISO 9001. A certificação
de acordo com esta norma ainda está experimentando um crescimento notável, e
agora é considerada um requisito básico
para qualquer empresa que pretenda exportar grandes pedidos ou ganhar grandes
contratos.
A política da ISO em relação às normas de sistemas de gestão do setor não
é incentivar a proliferação desnecessária
de normas de sistemas de gestão pelos
setores econômicos/industriais individuais. Entretanto, a ISO acomodará o desenvolvimento onde o setor identificou
uma real necessidade de uma norma do
setor. Hoje em dia existem muitos exemplos de tais documentos:
ISO 22000, Sistemas de gestão de segurança de alimentos – Requisitos
para qualquer organização na cadeia
alimentar.
ISO/IEC 27001, Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Sistemas
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de gestão da segurança da informação –
Requisitos

Obtendo a acreditação
adequada e disponível
A certificação de sistemas é um negócio
de bilhões de dólares em todo o mundo
com um grande número de organizações privadas e públicas que prestam
serviços de certificação em vários
níveis de competência. A acreditação
foi introduzida para prover um meio
para que essas organizações demonstrem, de forma independente, sua competência técnica.
Hoje em dia, a maioria dos prestadores
de serviços de certificação é acreditada
conforme a ISO/IEC 17021, porém ainda existem alguns problemas com filiais das organizações de certificação em
países diferentes daqueles onde seus
principais escritórios estão localizados.
Estas filiais frequentemente operam sob
o guarda–chuva da acreditação de sua
sede e são avaliadas pelo organismo de
acreditação da sede com base em uma
série de critérios, um dos quais sendo as
atividades realizadas pela filial. O IAF
e a ILAC implementaram uma política
transfronteiriça que trata a acreditação e
a avaliação de filiais pelo organismo de
acreditação. A política entrou em vigor
em 2007. Esta política visa reduzir os
problemas das filiais que não estão completamente de acordo com os critérios de
acreditação.

Nas economias em desenvolvimento onde
as organizações de certificação multinacionais operam através de subsidiárias
locais menos satisfatórias ou são muito
caras, as pequenas e médias empresas
(PME) podem achar muito difícil ganhar
certificação disponível reconhecida internacionalmente. Isto levou muitos governos e/ou autoridades de normas nas economias em desenvolvimento a colocarem
uma alta prioridade no estabelecimento
de um organismo nacional de certificação
para apoiar a indústria local, especialmente as PME.
Um dos requisitos para a acreditação
é que o organismo de certificação já
tenha realizado um número mínimo
de auditorias bem sucedidas e emitidos certificados, o mínimo atual são
dois por escopo de acreditação. Esse
número precisa ser verificado no início
do projeto para assegurar que não haja
surpresas desagradáveis. Os organismos de certificação, entretanto, podem
ter dificuldades em obter este número,
porque algumas organizações industriais querem ser certificadas por um novo
organismo de certificação que ainda
não esteja acreditado – a situação clássica da galinha e do ovo.
Uma estratégia útil neste caso é oferecer
um auxílio a algumas empresas industriais na direção da certificação, desde que
concordem ser auditadas e certificadas
pelo novo organismo de certificação, bem
como por uma empresa de certificação
credenciada estabelecida. A empresa in-

dustrial, então, obterá dois certificados,
um do organismo de certificação estabelecido e um do novo organismo. Uma vêz
que o novo organismo foi acreditado, o
organismo estabelecido transfere as empresas certificadas totalmente para o novo
organismo.

Atendimento aos requisitos
organizacionais
A norma internacional ISO/IEC 17021
detalhou requisitos, mostrados na
Figura 13 (ver página 134) para a governança e a estrutura organizacional de um
organismo de certificação. Estes têm de
ser cuidadosamente considerados quando
o organismo está a ser estabelecido, caso
contrário, sua acreditação será seriamente
comprometida.
Escolhendo um organismo de
acreditação
Convém que o organismo de certificação em uma economia em desenvolvimento seja acreditado; caso contrário
ele pode não ser sustentável. Isto significa que ele tem de demonstrar conformidade com a ISO/IEC 17021, bem
como com os documentos obrigatórios
relevantes do IAF. Convém que o organismo de acreditação seja escolhido
de forma justa no início da fase de implementação do projeto, uma vêz que
terá uma inﬂuência sobre algumas das
atividades do projeto – os vários organismos de acreditação têm diferenças
nas abordagens no assunto.
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Figura 13 – Estrutura organizacional típica de um organismo de certificação

ORGANISMO DE
CERTIFICAÇÃO

As questões que precisam ser consideradas ao escolher um organismo de acreditação incluem o seguinte:
¶ Idioma
¶ Proximidade do país, para manter baixos custos de viagem (assumindo que o
país ainda não tenha seu próprio organismo de acreditação)
¶ Custos de acreditação (números do orçamento geral podem ser obtidos na
maioria dos organismos de acreditação)
¶ O organismo de acreditação é um
membro do Acordo de Reconhecimento Multilateral (MLA) do IAF
¶ O organismo de acreditação apoia programas para organismos de certificação
estabelecidos recentemente, ou seja,
uma pré–avaliação para determinar as
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lacunas nos processos e procedimentos
antes da avaliação total.

Assegurando a sustentabilidade
de um organismo de certiﬁcação
Recursos ﬁnanceiros. A evidência anedótica indica que ele levará cerca de
três anos para estabelecer um organismo de certificação de sistemas, desenvolver os procedimentos internos,
treinar e registrar avaliadores, e realizar
uma série de auditorias de experimentação, levando, de forma confiante, à
acreditação. Durante esse tempo que
o organismo de certificação não está
totalmente funcional, a falta de reconhecimento internacional e, estando sem
clientes, terá dificuldade em cobrir os
custos. É somente no quarto ano de op-

eração que a maioria dos organismos de
certificação têm um equilíbrio entre receita e despesa ou começam a ter lucro.
As organizações fundadoras, governo, organismo de normas nacionais ou uma parceria público–privada, terão que superar
este déficit. Os custos totais de operação e
do capital por três anos são estimados na
região em USD 500 000 a USD 600 000
por ano, incluíndo os custos de acreditação e taxas anuais, enquanto o lucro é
pouco provável que ultrapasse os USD
150 000, criando um déficit de USD 350
000 a USD 450 000. Esta é uma questão
séria de sustentabilidade que a UNIDO
deve decompor em qualquer proposta de
projeto.
Escolhendo serviços de certiﬁcação
especíﬁcos. A acreditação é um negócio
caro, e é dada somente para as normas
e setores para os quais o organismo de
certificação tiver demonstrado ser competente. Não há acreditação obscura,
assim, os requisitos do mercado–alvo
precisam ser cuidadosamente pesquisados e o escopo de acreditação do organismo de certificação de sistemas definido apropriadamente antes que ele seja
estabelecido. Dentro de cada uma das
várias normas, existem também grupos
setoriais que precisam ser considerados, ou seja, agricultura, pesca, tecidos,
máquinas, etc. Os detalhes completos
podem ser encontrados nas diretrizes
do IAF relevantes.

O atingimento da acreditação não é
muitas vezes uma opção. Sem acreditação, os certificados emitidos por um
organismo de certificação em uma economia em desenvolvimento têm muito
pouca chance de ser aceitos em mercados desenvolvidos.

Componentes essenciais
de um projeto de
infraestrutura de certiﬁcação
Os componentes que precisam ser considerados em um projeto de infraestrutura de certificação estão listados
abaixo. Cada um dos componentes do
projeto tem uma ou mais saídas do projeto e os resultados relativos ao projeto.
Em certa medida, a sequência da lista
provê um caminho de desenvolvimento
lógico, embora muitos dos componentes podem e devem ser tratados em
paralelo.
1. Decisão do conselho
2. Estado Legal
3. Política financeira
4. Pessoa jurídica
5. Diretor
6. Estrutura de gestão
7. Pessoal
8. Instalações
9. Equipamentos
10. Primeiros escopos
11. Documentação da qualidade
12. Marketing
13. Comitê de certificação
14. Auditores líderes
15. Auditores
16. Sistema de treinamento
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Inscrição do auditor
Pré–avaliação
Avaliações
Certificação
Imparcialidade
Conselho de administração
Comitê de imparcialidade
Associações
Organizações do cliente
Pré–avaliação
Acreditação.

Para mais informações detalhadas sobre a UNIDO, e a sua gama de actividades, incluíndo as associadas a avaliação de conformidade, ver o website
www.unido.org.
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Capítulo 6 – Estudos de caso
Este capítulo apresenta estudos de caso
da construção de infraestruturas de qualidade, ambas infraestruturas de avaliação
da conformidade individuais – laboratórios de ensaio, organismos de certificação,
organismos de inspeção, institutos de
metrologia e organismos de acreditação
– e infraestruturas de qualidade integradas que trazem todos estes componentes
simultaneamente.
A primeira parte, "Construindo os componentes de uma infraestrutura de qualidade", descreve a variedade de recursos
que a UNIDO implanta e a ampla faixa
de atividades que ela realiza na construção de cada uma dessas infraestruturas, ilustrada com um breve relato de sua
experiência em diversos países em desenvolvimento, típico dos muitos países
que construíram infraestruturas similares,
e da União Econômica e Monetária do
Oeste Africano (UEMOA).
A segunda parte, "Construindo uma infraestrutura de qualidade integrada", exemplifica, particularmente no caso da
Guiana, a urgência de ter uma infraestrutura de qualidade que atenda aos desafios
da competitividade global e, nos casos da
UEMOA, onde a UNIDO desempenhou
um papel fundamental, e a Comunidade
do Caribe (CARICOM), provê relatos detalhados da experiência do estabelecimento
de infraestruturas de qualidade totalmente
integradas nestas duas subrregiões.

Construindo os
componentes de uma
infraestrutura de qualidade
Laboratórios de ensaio
A assistência técnica para laboratórios de
ensaio sempre foi um componente importante de suporte da UNIDO para o desenvolvimento da infraestrutura de qualidade
– estabelecendo novos laboratórios ou
modernizando os já existentes. Primeiramente, a UNIDO auxilia as autoridades,
o conselho de administração ou a alta direção para avaliar os requisitos de mercado e tomar uma decisão informada sobre
o tipo de capacidade de ensaio que eles
necessitam.
Ao mesmo tempo, assegura desde o início,
que o estado legal do laboratório é visível,
que recursos financeiros estão disponíveis
em médio e longo prazos, e que o escopo
dos ensaios é bem definido e especifica
precisamente o equipamento, controles
ambientais, instrumentos de calibração,
manutenção, etc., que serão necessários.
Há, naturalmente, muitas outras atividades importantes que um projeto da
UNIDO suporta para assegurar que o
laboratório contribui para a competitividade industrial e, finalmente, torna–se
acreditado conforme a ISO/IEC 17025:
escolhendo de um diretor competente e
qualificado, estabelecendo uma estrutura
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de gestão adequada e recrutamento ou desenvolvimento de pessoas tecnicamente
qualificadas e habilitadas; encontrando
acomodação adequada, veiculando uma
campanha promocional, elaborando documentação de qualidade aceitável para o
organismo de acreditação, introduzindo
um sistema de treinamento adequado
para cientistas em um centro de educação
terciário estabelecido, organizando comparação interlaboratorial para estabelecer
a proficiência do laboratório; e estabelecendo um conselho de administração
devidamente constituído e plenamente
funcional.
Bem como a assistência técnica direta,
a UNIDO elaborou documentos de orientação e treinamento sobre a operação
dos programas de ensaio de proficiência, sobre a importância de materiais de
referência certificados, e sobre os vários
guias sobre este assunto produzidos pelo
comitê de desenvolvimento de política da
ISO para materiais de referência, ISO/
REMCO.
A UNIDO também contribuiu para o estabelecimento do LABNET, uma valiosa
fonte de informação baseada na web
para laboratórios de ensaio, que abrange
a acreditação, materiais de referência,
ensaios de proficiência, etc. Uma joint
venture pela UNIDO e WAITRO, a Associação Mundial de Organizações de
Pesquisa Industrial e Tecnológica, o
LABNET pode ser acessado on–line no
seguinte endereço na Internet: www.labnetwork.org.
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Sri Lanka
O "Programa de Apoio do Desenvolvimento Industrial Integrado para o Sri Lanka" da UNIDO auxiliou cinco laboratórios que apoiaram os setores agroalimentar,
têxtil e vestuário para atendimento às
normas internacionais. No setor agroalimentar, os produtos–alvo foram chá e
camarões, ambos de exportação significativa pelo Sri Lanka.
Especificamente, a UNIDO auxiliou dois
laboratórios de microbiologia, dois laboratórios químicos e um laboratório de ensaio de tecidos para perseguir a acreditação
para seus ensaios de exportação significativos por um organismo de acreditação
estrangeiro bem estabelecido. Os cinco
laboratórios conseguiram obter a acreditação quanto à conformidade com a ISO/IEC
17025 do Conselho Sueco de Avaliação da
Conformidade e Acreditação (SWEDAC).
A assistência técnica da UNIDO também
assegurou o apoio de calibração interno
para os laboratórios acreditados através da
modernização de seis centros de metrologia do Instituto de Metrologia Industrial,
abrangendo serviços de calibração dimensional, de volume, de massa, de termometria, de pressão e de elétrica. Estes
serviços também foram acreditados por
um organismo de acreditação estrangeiro.
Os benefícios mensuráveis desta assistência incluíram:
¶ A demanda por serviços de calibração e
ensaio acreditados sobre os não acreditados aumentou significativamente

¶ A confiança nos recursos financeiros
do governo para os laboratórios foi significativamente reduzida
¶ Mais empresas de pequena e médio
porte foram capazes de ingressar nos
mercados de exportação com base em
ensaios de conformidade de laboratórios acreditados
¶ Os custos dos ensaios de conformidade
locais foram muito inferiores aos dos
laboratórios estrangeiros
¶ Muitos ensaios foram entregues mais
rápido
¶ Valiosa experiência adquirida no programa foi transferida às pessoas e institutos de outros países em desenvolvimento.

Organismos de certiﬁcação
A UNIDO prestou assistência de desenvolvimento abrangente para as atividades
de certificação por muitos anos. Isto
provê enfoque na certificação de sistemas
de gestão (incluíndo qualidade, segurança ambiental e de alimentos, e saúde
e segurança ocupacional), certificação de
produtos e certificação de pessoas, para
empresas e para organismos de certificação e acreditação.
Ela auxiliou as empresas trabalhando com
a indústria e os institutos e associações
industriais locais para construir a capacidade de prestar serviços de certificação.
Assim como os projetos para desenvolver
a infraestrutura de certificação, a UNIDO
realiza seminários nacionais e regionais,

workshops e programas de treinamento
para aumentar a conscientização sobre os
critérios e práticas de certificação, e auxiliar na qualificação de auditores de certificação para realizar tipos específicos de
auditorias de certificação.
Ela auxiliou os organismos de certificação realizando projetos para ajudá–los a
desenvolver as estruturas institucionais,
de sistemas e de pessoal que necessitam
para realizar tipos específicos de certificação, algumas vezes culminando em sua
acreditação independente.
Assim como outros projetos de infraestrutura de qualidade, os projetos de
infraestrutura de certificação devem ter
um diretor competente, uma estrutura de
gestão, pessoal, instalações, serviços de
marketing, documentação de qualidade,
etc., porém eles devem ter também as
suas próprias necessidades específicas
e críticas: um comitê de certificação estabelecido e totalmente funcional aceitável ao organismo de acreditação; um
grupo de auditores líderes treinados e
registrados, tanto do pessoal do organismo de certificação e disponível para
o trabalho subcontratual; um grupo de
auditores treinados e registrados, dentro
e fora da organização, apropriados para
os escopos de acreditação do organismo
de certificação; um sistema estabelecido
de treinamento reconhecido e totalmente
funcional para auditores e auditores líderes; um sistema nacional de registro
internacionalmente reconhecido e estabelecido de auditores e auditores líderes;
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um sistema de pré–avaliação totalmente
funcional de acordo com a ISO/IEC
17011 e Diretrizes do IAF para a certificação de empresas; um processo de
avaliação totalmente funcional de acordo
com as ISO/IEC 17011, ISO 19011 e diretrizes do IAF para a certificação de empresas; um processo de certificação de
acordo com a ISO/IEC 17021 e aceitável
para o organismo de acreditação; um organismo de certificação cuja imparcialidade seja aceitável para o organismo de
acreditação, um conselho de administração totalmente funcional com termos de
referência aceitáveis para o organismo
de acreditação; um comitê de imparcialidade totalmente funcional aceitável para
o organismo de acreditação; associações
da indústria e empresariais plenamente
conscientes dos serviços do organismo
de certificação; participação ativa das
organizações do cliente no comitê de imparcialidade, e uma pré–avaliação bem
sucedida do organismo de certificação
pelo organismo de acreditação.

Nepal
Em 2003, o Nepal se juntou à Organização Mundial do Comércio como parte de
um processo de liberalização econômica
e desenvolvimento mais rápido. Isto incluiu uma transição para a plena conformidade com todas as obrigações de um
Estado–Membro até 2007. A UNIDO
foi solicitada para auxiliar nos procedimentos de avaliação da conformidade
do país em consonância com os requisitos do Acordo WTO sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio. Ela auxiliou for-
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taceler e modernizar a infraestrutura de
certificação de produtos do Nepal para
um nível onde ele poderia ser acreditado, aumentando assim a aceitação dos
produtos de marca padrão do Nepal no
mercado internacional.
Uma contribuição valiosa foi feita por
um especialista de certificação com
grande experiência prática na certificação de produtos que auxiliou a Agência de Normas e Metrologia do Nepal
(NBSM) a implementar o ISO/IEC
Guia 65, Requisitos gerais para organismos que operam sistemas de certiﬁcação de produtos. Para conseguir a
acreditação, toda a documentação teve
de ser preenchida de acordo com o Guia
65 e suportando as normas ISO dentro
da estrutura legal existente, o decreto de
Normas do Nepal (Marcas de Certificação) de 1980.
Assim como na elaboração de documentos, treinamento abrangente foi provido
na implementação do sistema documentado e auditorias e inspeções sob ele. Isto
incluiu treinamento sobre técnicas de auditoria com base na ISO 19011, sobre os
requisitos de acreditação do Foro Internacional de Acreditação, e sobre o modus
operandi do sistema de acreditação.

Sri Lanka
A UNIDO está atualmente implementando um projeto para melhorar e desenvolver as capacidades de certificação no
Sri Lanka para treinamento e avaliação da
conformidade. Isto é:

¶ Apoiando e promovendo o estabelecimento de parcerias público–privadas
sem fins lucrativos para certificação,
com base em práticas e normas de certificação internacionais
¶ Desenvolvendo as capacidades nacionais, qualificando treinadores e auditores nacionais certificados de acordo
com as práticas e normas internacionais
¶ Desenvolvendo capacidades de treinamento, qualificando o organismo de
certificação como um centro de treinamento acreditado e apoiando o desenvolvimento de ferramentas e materiais
personalizados de apoio ao treinamento
¶ Apoiando as iniciativas nacionais de
acreditação para assegurar atividades
de certificação confiáveis e provendo
concorrência leal entre organismos de
certificação
¶ Implementando intervenções–piloto
em atividades de certificação e treinamento através da utilização de pessoal
treinado e acreditado nacionalmente
¶ Promovendo marcas nacionais de conformidade para setores específicos
como áreas de enfoque para os organismos de certificação.

Organismos de inspeção

As áreas potenciais onde a UNIDO pode
prover a conscientização e a construção
de capacitação para atividades de inspeção incluem:
¶ Seminários gerais, workshops, programas de treinamento e informação
sobre questões do organismo de inspeção, tais como:
– Normas de inspeção, incluíndo ISO/
IEC 17020
– Treinamento e qualificação de auditores do organismo de inspeção
– Acreditação de organismos de inspeção
– Atendimento dos requisitos de inspeção para regulamentos específicos
ou especificadores.
¶ Construção da capacitação de organismos de inspeção específicos que são
necessários para auxiliar os organismos industriais ou de serviço locais
para facilitar a aceitação de materiais
inspecionados, produtos, mercadorias
ou serviços em mercados estrangeiros
¶ Treinamento de pessoal do organismo
de inspeção
¶ Facilitação da acreditação por organismos
de acreditação estrangeiros ou locais, dos
organismos de inspeção que precisam
disto para obter acesso aos mercados ou
apoiar o desenvolvimento industrial local.

Além de desenvolver as funções de controle associadas com os organismos de
metrologia legal, a UNIDO somente teve
solicitações ocasionais nos últimos anos
para realizar a construção da capacitação
de organismos de inspeção (ver exemplo
abaixo da região UEMOA), porém tem
acesso a especialistas para auxiliar desenvolvimentos adicionais nesta área.

UEMOA
Como parte de um projeto multifacetado
nos oito países da União Econômica e
Monetária do Oeste Africano (UEMOA),
a UNIDO autorizou uma avaliação regional da capacidade de inspeção regulamentar nos campos da saúde vegetal e animal, alimentos processados e as análises
de resíduos de pesticidas.
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Os objetivos desta avaliação foram a
identificação de lacunas na inspeção regulamentar na região; determinar as necessidades de equipamentos analíticos para
apoiar a função regulamentar; e identificar as instituições que precisavam de fortalecimento.
Elementos subsequentes do projeto envolvido:
¶ Treinamento de inspetores fitossanitários
¶ Treinamento de inspetores de saúde
animal
¶ Discussão da harmonização dos critérios e técnicas de inspeção
¶ Desenvolvimento de documentos de
orientação sobre a modernização da
inspeção sanitária de alimentos e promoção de produtos agrícolas.

Institutos de metrologia
Uma parte significativa da assistência técnica da UNIDO no desenvolvimento de
infraestruturas de qualidade tem sido dirigida para estabelecer e construir a capacidade de institutos nacionais de metrologia, trazendo especialistas internacionais
de diversos ramos da metrologia (massa,
temperatura, elétrica, pressão, dimensões,
etc.) para supervisionar o desenvolvimento de instalações, pessoal e equipamentos.
Sua assistência técnica tem variado desde
a reparação de instrumentos e apoio à
manutenção até prover a rastreabilidade
de medição de normas de calibração com
normas internacionais de medição. Os
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projetos envolvem pesquisas das necessidades dos usuários para vários tipos
de calibração e medição e os níveis de
precisão requeridos para apoiar os ensaios industriais e outras necessidades.
Especialistas em metrologia internacional conduzem seminários, workshops e
outras atividades de treinamento e bolsas
de estudo são providas para funcionários
a serem treinados no exterior em técnicas
de medição.
Dois recentes projetos de assistência técnica da UNIDO, na Tanzânia e no Vietnã, são típicos dos inúmeros projetos da
UNIDO realizados durante muitos anos
para desenvolver os serviços de metrologia nos países em desenvolvimento.

Tanzânia
Tal como acontece com muitos projetos
da UNIDO, a assistência para o desenvolvimento das capacidades de metrologia na Tanzânia foi somente um componente de um projeto mais amplo para
melhorar a infraestrutura de qualidade de
modo que asseguraria a entrega de serviços de metrologia, ensaio, qualidade e
certificação globalmente aceitos de acordo com os requisitos de TBT e SPS.
Após identificar as necessidades locais
para os serviços de metrologia e obter
compromissos de recursos financeiros,
uma série de atividades foi realizada
para melhorar as capacidades da metrologia. Estas incluíram a preparação de
desenhos de instalações de metrologia,
especificação das necessidades de equi-

pamentos, instalação de equipamentos,
treinamento de pessoal, realização de
comparações interlaboratoriais, preparação de laboratórios para acreditação,
revisão do sistema de metrologia legal e
laboratórios associados, estabelecimento de uma instalação de reparo e manutenção, e desenvolvimento de uma
instalação de calibração móvel.
O progresso até agora inclui a entrega e
instalação de equipamentos de pressão,
medições dimensionais e calibrações
elétricas, e o treinamento de pessoal.
Além disso, o Laboratório de Metrologia de Normas da Agência da Tanzânia
foi bem sucedido em manter a acreditação pelo Sistema de Acreditação Nacional Sul–Africano (SANAS), e a unidade móvel de calibração é operacional
com pessoal treinado e instrumentos de
medição.

Vietnã
Um projeto da UNIDO está em andamento no Vietnã para auxiliar o país a obter
um melhor acesso ao mercado através do
fortalecimento de suas capacidades em,
metrologia, ensaio e avaliação da conformidade. A UNIDO auxiliou três laboratórios
de metrologia no Diretório de Normas e
Qualidade (STAMEQ) e no Instituto de
Metrologia do Vietnã (VMI) para prover
serviços de calibração precisos e reconhecidos para a indústria, e possui instalações
de metrologia modernas na cidade de Ho
Chi Minh e Hanoi com acreditação internacional para seus serviços de calibração
de massa e temperatura.
As atividades específicas incluem:
¶ Elaboração de uma estrutura para fortalecimento de laboratórios de metrologia, incluíndo o Instituto de Metrologia
do Vietnã
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¶ Identificação dos equipamentos e as instalações físicas requeridas para atender
o espectro de medições necessárias para
abranger as necessidades das indústrias
¶ Instalação de equipamentos
¶ Prover treinamento em calibração
¶ Assegurar bolsas de estudo no exterior
para o pessoal–chave
¶ Auxílio no estabelecimento de sistemas
de gestão de laboratórios que atendam
à ISO/IEC 17025
¶ Auxílio nos serviços de metrologia
para obter reconhecimento internacional.
Com o Vietnã aderindo à WTO em janeiro de 2007, um projeto de segunda fase
está em andamento para auxiliar a atender
suas obrigações do TBT e SPS.

Organismos de acreditação
Nos últimos anos, a UNIDO realizou
inúmeros projetos de assistência técnica
para estabelecer ou melhorar as capacidades de organismos nacionais de acreditação, inclusive auxiliando–os a atingir
o nível de entrada dos acordos de reconhecimento mútuo da ILAC e o IAF, ou
um acordo de reconhecimento regional.
A ILAC e IAF oferecem candidatos para
entrada a seus MRA ou MLA a oportunidade de participar de uma avaliação
pelos pares de experimentação, ou "pré–
avaliação", por uma pequena equipe de
avaliadores experientes de organismos
de acreditação estrangeiros. Quaisquer
deficiências são destacadas e assistên-
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cia dada para corrigir estas deficiências
antes que uma avaliação formal ocorra.
A UNIDO prestou assistência de pré–
avaliação a uma série de organismos de
acreditação e auxiliou–os a obter a entrada a estes acordos de reconhecimento.
A UNIDO criou especialistas disponíveis
para auxiliar a estabelecer e melhorar
os organismos de acreditação. Eles têm
aconselhado sobre questões políticas, técnicas e de governança. O entendimento
desta última pode ser importante para atender aos requisitos de imparcialidade da
ISO/IEC 17011, essencial para a entrada
na ILAC MRA e no IAF MLA. Muitas
vezes, a assistência em questões de governança inclui entradas para o conteúdo
de projeto de legislação ou regulamentação que afeta o estabelecimento e funções
dos organismos nacionais de acreditação.
A UNIDO também facilitou o atendimento
do pessoal no desenvolvimento de organismos de credenciamento do país em várias
reuniões da ILAC e do IAF, e auxiliou–os a
compreender as questões técnicas e políticas que afetam organismos de acreditação
internacionalmente, incluíndo as questões
relevantes para associar seus acordos de
reconhecimento. Outras assistências típicas incluem seminários de informação e
workshops para clientes potenciais.
Entre os muitos projetos de assistência realizados pela UNIDO para o desenvolvimento e o reconhecimento de organismos
de acreditação são projetos recentes na
Mongólia e na União Econômica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA).

Mongólia
O desenvolvimento da capacidade de
acreditação da Mongólia é parte de um
projeto global que visa reduzir a pobreza
através do desenvolvimento de um setor
competitivo e sustentável, orientado para
a exportação agroindustrial.
O projeto começou com uma revisão da
documentação existente do Esquema
de Acreditação Mongol para conformidade com a ISO/IEC 17011. Pontos
fracos foram identificados e um plano
de ação foi elaborado para implementar
um sistema de gestão efetivo, desenvolver seu manual da qualidade e procedimentos operacionais, desenvolver
seus critérios de acreditação e sua estrutura, e trazê–lo para um nível onde
ele possa obter o estado de signatário
de um acordo de reconhecimento mútuo e se tornar um membro do APLAC,
ILAC ou IAF.
Este projeto destaca uma série de
questões críticas para a boa implementação e sucesso de projetos deste tipo
em qualquer país. Talvez o mais significativo é o esforço algumas vezes
requerido para estabelecer disposições
estruturais que garantam que um organismo de acreditação seja imparcial
e não tenha conﬂitos de interesse. Este
é um requisito essencial da ISO/IEC
17011 e uma pré–condição necessária
se um organismo de acreditação alcançar um estado de signatário nos MRAs
da ILAC e IAF e seus organismos regionais de cooperação.

Na Mongólia, como em muitos outros
países em desenvolvimento, o desenvolvimento inicial e a operação das atividades de acreditação foram atribuídos
a uma única organização nacional com
uma série de funções: operando como o
organismo de normas nacionais; desempenhando o papel do instituto nacional de
medição; operando laboratórios de ensaio
(particularmente no apoio da certificação
de produtos); e realização de certificação
de terceira parte (terceiros) para sistemas
de gestão e produtos.
Embora isto possa ser uma centralização
prática de recursos em um país em desenvolvimento, ele coloca o organismo de
acreditação em uma posição de potencial
conﬂito de interesses, quando as dúvidas
podem ser lançadas sobre sua imparcialidade. Se uma organização é a operação
conjunta de serviços de ensaio, calibração e certificação, sua credibilidade
na acreditação de outros laboratórios da
organização, organismos de inspeção ou
organismos de certificação é seriamente
comprometida.
Tais situações têm surgido em vários
países e têm levado a projetos para recomendar a separação das funções de acreditação em agências ou departamentos independentes, geralmente dentro do setor
governamental. Isto muitas vezes requer
alterações legislativas ou regulamentares,
uma vêz que a acreditação pode ser objeto de leis ou regulamentos nacionais. A
UNIDO, na ocasião, auxiliou na elaboração dessa legislação.
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UEMOA
A assistência da UNIDO com uma
infraestrutura de acreditação para a
UMEOA tem a maioria dos elementos de
uma abordagem clássica integrada, a saída planejada do projeto sendo um sistema
para promoção da acreditação, normalização e da qualidade para os oito países
da UEMOA.
Na acreditação, o objetivo imediato é
um sistema de acreditação regional para
a UEMOA e, finalmente, um Sistema de
Acreditação do Oeste Africano (SOAC)
que é reconhecido internacionalmente.
Uma série de atividades realizadas a estabelecer o sistema de acreditação foi
apoiada pelo desenvolvimento paralelo
das capacidades de inspeção e de laboratório da região.
Os objetivos do projeto incluíram a facilitação de acesso de produtos agroalimentares, produtos de pesca e algodão a mercados regionais e internacionais; melhoria
das condições sanitárias e de higiene; uma
melhor sensibilização do consumidor das
normas de higiene e qualidade; aumento
do uso de normas e processos de avaliação da conformidade em acordos públicos de compras; e melhoria na qualidade
e do aumento da receita com as vendas de
produtos agroalimentares, dentro da UEMOA e internacionalmente.
As atividades específicas do projeto
para o desenvolvimento de acreditação
regional incluíram o apoio do Comitê
de Acreditação Nacional Francês, CO-
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FRAC, para projetar e auxiliar a operação
do Sistema de Acreditação do Oeste Africano (SOAC); avaliações de acreditação
conjuntas pelo COFRAC e SOAC; preparação dos documentos técnicos e operacionais para o atendimento de normas
internacionais pelo SOAC; estabelecimento de um banco de dados de aproximadamente 150 laboratórios na sub–região
da UEMOA; treinamento de grupos de
avaliadores de laboratórios; treinamento
em sistemas de gestão de laboratórios de
acordo com a ISO/IEC 17025; provisão
de apoio de calibração estrangeiro para
incubadoras utilizadas por laboratórios
de microbiologia na região; e a harmonização de métodos analíticos para ensaios
de produtos alimentares na região.
Uma descrição mais detalhada do programa da UEMOA é dada na seção a seguir sobre a construção de infraestruturas
de qualidade integradas.

Construindo uma
infraestrutura de
qualidade integrada
Guiana
A Guiana, assim como outros países em
desenvolvimento, encontram–se despreparados para a integração em um mercado aberto ou global e, com seus recursos
limitados, reconhece que os desafios da
competitividade global estão se tornando
extremamente complexos e difíceis.
O impulso para o desenvolvimento
econômico no país está intimamente
associado à sua capacidade de exportar
localmente produtos fabricados. Como
resultado, ela esteve envolvida na última
década na negociação de vários acordos
comerciais multilaterais e bilaterais.
Entretanto, este aumento nas exportações somente será possível se a Guiana
puder dar garantias ao mercado de que
estes produtos atendem aos requisitos
previstos em normas/regulamentos e/ou
estão sendo produzidos sob sistemas de
gestão que são reconhecidos e aceitos
no mercado.
Ao mesmo tempo, há um movimento
das exportações de commodities em
maior valor agregado ou de produtos do
consumidor. Isto significa que os requisitos de avaliação da conformidade
estão se tornando mais pronunciados,
já que os produtos baseados de commodities estavam sendo fornecidos para
reprocessamento, enquanto os produtos
do consumidor são para consumo di-

reto. Atividades de avaliação da conformidade, tais como ensaio, inspeção
e certificação oferecem uma oportunidade para que a garantia seja provida ao
mercado. Os requisitos para estas atividades são todos estipulados nos acordos comerciais negociados.
Reconhecendo que as atividades de
avaliação da conformidade podem
acelerar ou dificultar seriamente o livre
ﬂuxo de bens no comércio internacional, estes acordos comerciais estabelecem requisitos processuais para esquemas de avaliação da conformidade
destinados a evitar obstáculos desnecessários ao comércio. Eles especificam que os procedimentos de avaliação
da conformidade sejam preparados,
adotados e aplicados de modo que os
produtos similares originários de outros
países (que são signatários do acordo)
sejam concedidos sem condições menos favoráveis do que os produzidos em
nível nacional ou originários de outro
país, e incentivar o uso de normas internacional em todo este processo.
As atividades de avaliação da conformidade na Guiana, como na maioria dos
outros países em desenvolvimento, são
principalmente as funções das agências
reguladoras do governo. Esta prática não
está de acordo com as dos países desenvolvidos e levou os seus resultados sendo
questionados pelo mercado. A credibilidade desses resultados das agências continuará a ser um problema até que uma
terceira parte (terceiro) assegure que eles
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estão operando de acordo com a norma
internacional relevante. As normas reconhecidas são a ISO/IEC 17020 para
organismos de inspeção, ISO/IEC 17025
para laboratórios de ensaio e calibração,
e ISO/IEC Guia 65 para organismos envolvidos na certificação.
Estas agências precisam assegurar que
suas operações estão alinhadas com as
práticas internacionais de modo que
seus resultados sejam aceitos por todos os mercados e as exportações de
produtos manufaturados localmente
facilitadas. Eles teriam, então, também,
de ser mais capaz de proteger os consumidores locais das importações subpadronizadas.
Para a Guiana alcançar o nível de comércio internacional, o acesso ao
mercado e os investimentos que irão
impulsionar o seu desenvolvimento
econômico, é necessário para considerar os princípios definidos para o livre
comércio nos vários acordos comerciais e colocar a infraestrutura necessária
em vigor para tratá–los.
Para esta finalidade, o Comitê Nacional para Avaliação da Conformidade
(NCCA), constituído por uma série de
organizações do governo e do setor privado, foi estabelecida em janeiro de 2004
com o objetivo declarado de: "Melhorar
a qualidade de vida para todos Guianeses através do desenvolvimento de um
sistema nacional internacionalmente reconhecido de avaliação da conformidade
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na Guiana". Este comitê está em processo
de implementação de ações para atingir
este objetivo.
(Este estudo de caso da Guiana foi obtido
do website na Internet da Agência Nacional de Normas da Guiana: http://www.
gnbs.info/NL% 20conf%20ass.htm)

UEMOA
Consenso sobre qualidade
A União Econômica e Monetária do
Oeste Africano (UEMOA) é composta por oito Estados–Membros, Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim,
Guiné–Bissau, Mali, Níger, Senegal e
Togo. A Comissão da UEMOA, com
sede em Ouagadougou, Burkina Faso,
foi o braço técnico da UEMOA na implementação do Programa de Qualidade
da UEMOA. Os países da UEMOA
também fazem parte da Comunidade
Econômica dos Estados do Oeste Africano (ECOWAS) cujos outros membros
são Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné,
Libéria, Nigéria e Serra Leoa.
A Política Industrial Comum da UEMOA destina–se a um processo de
desenvolvimento industrial sustentado
e duradouro através da modernização
da tecnologia e melhoria da qualidade
como fatores de sucesso econômico
decisivos. Em consonância com esta
política, os Estados–Membros da UEMOA adotaram e implementaram um
abrangente "Programa para o estabelecimento de um sistema para promoção da

acreditação, normalização e qualidade"
de 2002 a 2005. Também conhecida
como Programa de Qualidade da UEMOA, foi implementado pela UNIDO
em nome da Comissão da UEMOA,
com recursos financeiros da União
Europeia na ordem de 14 milhões de
Euros. Uma segunda fase do programa
foi agora implementada para os países
da UEMOA em 2007 e, em paralelo, o
programa foi estendido para os países
não UEMOA CEDEAO e Mauritânia.
A Conferência dos Ministros da Indústria Africanos (CAMI), em sua reunião
realizada no Cairo em Junho de 2006,
reafirmaram a necessidade de fortalecer a normalização e infraestrutura de
avaliação da conformidade Africana e
aumentar a harmonização das normas
na África em nível nacional, regional e
continental.
A conferência tomou nota dos resultados
do Programa de Qualidade da UEMOA
e convidou os parceiros de desenvolvimento para construir esta experiência.
De fato, um evento paralelo do CAMI
em 2006 foi a assinatura de um acordo
entre a Comissão da União Africana e a
UNIDO que renovou a cooperação entre
as duas organizações em vários campos,
incluíndo o comércio e a construção da
capacidade de produção, com uma forte
ênfase na qualidade, normas e avaliação
da conformidade.
Há, portanto, um claro consenso no
mais alto nível político sobre a necessi-

dade de aumentar as infraestruturas de
qualidade em toda a região Africana a
fim de apoiar a industrialização. A experiência adquirida na implementação
do Programa de Qualidade da UEMOA
constitui um bem inestimável para programas similares que, inevitavelmente,
serão estabelecidos em outras sub–
regiões da África.

O Programa de Qualidade da
UEMOA
O principal objetivo do Programa de
Qualidade da UEMOA foi construir e/
ou reforçar todas as etapas de uma infraestrutura de qualidade para a sub–
região da UEMOA e assegurar o seu
reconhecimento em nível internacional
através do processo de acreditação. O
programa tem auxiliado os países da
UEMOA em seu objetivo de atender
às disposições do Acordo WTO TBT,
reforçando assim a sua capacidade de
participar com maior confiança no comércio internacional.
Estão destacadas a seguir algumas das
características mais importantes do Programa de Qualidade da UEMOA como
uma abordagem regional para implementar um conjunto de atividades de
gestão da qualidade, normalização e
avaliação da conformidade através de
um amplo espectro de beneficiários em
um grupo de países com infraestruturas
de qualidade institucionais muito discrepantes.
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Diversas restrições pesaram severamente
sobre a execução do programa, porém, ao
mesmo tempo, muitos fatores críticos de
sucesso contribuíram para os resultados
do projeto que foram muito apreciados
pelos beneficiários.

Restrições
As seguintes restrições foram observadas
no início do programa:
¶ A política e infraestrutura nacional de
qualidade eram praticamente inexistentes na maioria dos países da UEMOA
¶ Dois dos oito países não tiveram um organismo de normas nacionais (NSB) e
os organismos de normas nacionais de
vários outros estavam fora de operação
devido à falta de recursos humanos e
materiais; a maioria dos organismos de
normas nacionais não eram membros
da ISO, o que significou que eles não
tinham normas nacionais estrangeiras e
internacionais disponíveis para os operadores econômicos
¶ Houve pouca demanda de normas pela
indústria, consumidores e outros atores
importantes, como organizações públicas de compras
¶ Somente um laboratório de ensaio
privado foi acreditado em toda a sub–
região; outros laboratórios não trabalharam de acordo com a norma de
acreditação ISO/IEC 17025 e houve
uma falta grave de modernos equipamentos de ensaio de laboratório e treinamento
¶ Somente um único organismo de normas nacionais operou um organismo de
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certificação de produtos e poucas certificações foram concedidas
¶ Somente cerca de 30 empresas
foram certificadas de acordo com a
ISO 9001 em todos os oito países, e
apoio consultivo local para empresas estava disponível somente em
dois países.

Fatores de sucesso
Houve diversos fatores críticos de sucesso listados abaixo, com vários descritos
em maiores detalhes nos parágrafos subsequentes:
¶ Formulação de atividade do projeto;
uso de uma agência externa especializada, como a UNIDO para a execução
do projeto
¶ Acordos financeiros e administrativos
eficientes para a transferência de fundos e uso, com impacto no lead time
para a mobilização de consultoria internacional e aquisição de bens ou serviços
¶ Uma organização regional supranacional para a montagem da equipe central
de execução do projeto e para o acompanhamento dos compromissos individuais do governo
¶ Uma estrutura legal para sustentar resultados pós–projeto
¶ Participação do setor privado
¶ Um número adequado de coordenadores de projetos tecnicamente competentes, em nível nacional e regional
¶ A ﬂexibilidade durante a implementação leva a questões imediatas
e urgentes de avaliação da conformidade

¶ Parcerias com organizações técnicas
internacionais e nacionais estrangeiras.
Agência externa especializada. Uma
das razões de que o envolvimento de
uma agência especializada como a
UNIDO é considerada um fator crítico
de sucesso, é que ela foi capaz de tomar parte na formulação e execução
do projeto. A UNIDO colaborou diretamente com a Comissão da UEMOA
desde o estágio de formulação do projeto. A escolha da estratégia e foco técnico do programa foi baseada na longa
experiência da UNIDO no campo,
assegurando assim que os fatores de
qualidade em nível de projeto foram
devidamente incluídos. Os grandes especialistas técnicos que a UNIDO pode
trazer ao programa, incluíndo o seu rol
de consultores independentes, aumentou consideravelmente a sua eficácia. É
interessante observar que, no início da
implementação do projeto, a UNIDO
tinha assegurado 66% do total de fundos necessários durante a vida inteira
do projeto, e para os dois últimos anos
de implementação, esta proporção havia
subido para 86%. A UNIDO efetivamente realizou atividades valiosas em
87% da sua participação nos fundos até
o final da vida útil do projeto.
Organização regional supranacional. Foi um grande bem que uma organização regional supranacional, como
a Comissão da UEMOA, patrocinou a
equipe de coordenação regional do pro-

jeto e esteve em contato com governos
dos países–membros. A equipe de coordenação do projeto e a UNIDO eram
limitadas na sua capacidade para transmitir instruções ou orientações sobre a
execução do projeto diretamente para
os governos.
Muitas vezes é necessário dar prazos
para as organizações nacionais beneficiárias, por exemplo, para preparar
acomodação de laboratório antes que
o equipamento possa ser fornecido,
e também pode haver implicações financeiras. A Comissão da UEMOA foi
muito eficiente na obtenção de ministérios do governo responsáveis pelo programa em nível nacional pressionando
as organizações nacionais beneficiárias
(laboratórios, neste exemplo), a fim de
atender os prazos.
Estrutura legal. A fim de fortalecer
a cooperação regional na acreditação,
certificação, normalização e metrologia, a UEMOA teve que harmonizar as
suas políticas e estabelecer mecanismos
de coordenação regional através de uma
estrutura legal adequada. A Comissão
da UEMOA assumiu a liderança na formulação de tal estrutura e, consequentemente, um regulamento (Regulamento
de Qualidade da UEMOA de 2005) foi
adotado pelo Conselho Estatutório de
Ministros da UEMOA em 04 de Julho
de 2005.
O regulamento provê o estabelecimento
de um Comitê de Coordenação Regional
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da Qualidade (CRECQ) e três estruturas
regionais permanentes que assegurarão a
sustentabilidade do programa, denominadas: Sistema de Acreditação do Oeste
Africano (SOAC); Secretaria Regional de
Promoção da Normalização, Certificação
e Qualidade (NORMCERQ); e Secretaria
do Oeste Africano para Metrologia (SOAMET). Neste caso também, o papel essencial desempenhado pela Comissão da
UEMOA é claro.
A participação do setor privado em todos os níveis de coordenação do projeto
foi crítica. Sob a orientação da UNIDO,
a Comissão da UEMOA, portanto, requereu que os ministros responsáveis
pelo programa em cada país estabelecessem comitês diretivos nacionais compostos por representantes dos setores público
e privado em proporções iguais.
Os cargos de presidente e vice–presidente foram compartilhados entre esses
dois setores. O fato de o único Comitê
Diretivo Regional ter sido composto
pelo presidente e vice–presidente dos
comitês diretivos nacionais assegurou
que os insumos do setor privado para a
coordenação do programa alcançaram o
nível mais alto.
Coordenadores tecnicamente competentes. A necessidade de se ter especialistas técnicos de alto nível em uma base
permanente no nível da coordenação central, especialmente quando tal programa
complexo está sendo implementado pela
primeira vêz em nível regional, não pode

152 Construindo Confiança

ser subestimada. A equipe de coordenação do projeto consistiu de quatro consultores internacionais em tempo integral:
um conselheiro técnico chefe, que foi um
especialista em acreditação; um especialista em normalização; outro na promoção
da qualidade, e um nas questões e comunicação com o consumidor.
Os especialistas não somente gerenciaram o programa, mas também aconselharam a Comissão da UEMOA sobre as escolhas políticas que tiveram
um impacto duradouro. Essa função
consultiva, por exemplo, foi crítica na
definição do Regulamento da Qualidade da UEMOA de 2005 e subsequentemente assegurar sua aceitação
em vários níveis da UEMOA, ou seja,
a própria Comissão, o Comitê de Ministros da Indústria e, finalmente, o Conselho Estatutório de Ministros. Essa
equipe de especialistas também é essencial na gestão de consultores internacionais e orientação de seu trabalho
desde que, esta última, muitas vezes
sabe pouco sobre o contexto regional e
as questões quando eles começam a sua
missão.
Em cada país, a coordenação foi colocada em efeito pelo coordenador técnico nacional, que era nacional do país
em questão e que também atuou como
secretário do comitê de diretivo nacional. Os especialistas do projeto e os coordenadores técnicos nacionais foram
recrutados diretamente pela UNIDO
após consulta com a Comissão da UE-

MOA e foram supervisionados por um
diretor de projetos da UNIDO com sede
em Viena.
Este último também coordenou as atividades de apoio do projeto em outras
divisões da UNIDO, por exemplo, a
Agência de Recursos Humanos responsável pela contratação de consultoria
e a Divisão de Aquisição responsável
pela compra de equipamentos. Ao todo,
UNIDO recrutou e supervisionou as
missões de 132 consultores nacionais e
88 consultores internacionais que contribuíram em diferentes aspectos técnicos do programa.
Flexibilidade. O programa foi solicitado, em resposta a questões urgentes que

apareceram em certos setores durante
o transcurso da execução, para realizar
ações que não tinham sido inicialmente
planejadas. Aqui, vale a pena observar a
assistência prestada aos setores de pesca
e algodão, descritos nos parágrafos seguintes.
Os setores de pesca no Togo, Benin,
Costa do Marfim e Guiné–Bissau foi
fortalecido. A assistência prestou no
programa melhorado, a qualidade dos
produtos da pesca exportados e auxiliou a indústria da pesca para atender
aos requisitos sanitários e normativos
do mercado. O equipamento de laboratório fornecido através do programa
de Togo e Benin foi principalmente dirigido para este setor.
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Em Benin, o apoio técnico foi particularmente oportuno, uma vêz que permitiu ao país retomar as exportações
de produtos de pesca para a União Europeia. Durante a vida do programa,
houve uma alteração fundamental nas
regulamentações da União Europeia
sobre segurança dos alimentos: estas se
tornaram mais rigorosas com a adoção
pelo Parlamento Europeu de vários regulamentos sobre controles de higiene de
alimentos oficiais. Um dos regulamentos especificamente requer laboratórios
de controle de alimentos oficiais para
serem acreditados de acordo com a
ISO/IEC 17025.

iniciativas foram tomadas: alunos sobre algodão de seis países da UEMOA
foram treinados e os instrumentos de
alto volume (HVI) para ensaios automatizados de fibra de algodão entregues
aos países selecionados; as normas de
algodão para o algodão do Oeste Africano foram preparadas pela primeira
vêz, e espera–se que permitam aos
produtores negociar o preço verdadeiro
para seu algodão no mercado internacional; e um manual abrangendo temas,
tais como normas de qualidade, comércio e práticas de descaroçamento de
algodão, foi preparado para os operadores econômicos do setor.

O programa também respondeu às necessidades do setor do algodão. Várias

A produção e transformação do algodão
tornaram–se gradualmente um setor críti-
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co para muitos países da UEMOA – a
UEMOA adotou uma Agenda sobre Algodão com o objetivo de fortalecer todos
os aspectos deste setor.
Parcerias. O principal acordo de parceria celebrado sob o programa foi assinado
entre a Comissão da UEMOA e o Comitê
de Acreditação Francês (COFRAC). O
COFRAC é para apoiar o SOAC, o organismo regional de acreditação da UEMOA,
para se tornar operacional e alcançar reconhecimento internacional.
A colaboração também foi realizada com
organizações como o Physikalisch–Technische Bundesanstalt (PTB – o Instituto
Nacional de Metrologia Alemão) na área
da metrologia; a Associação Francesa de
Normalização (AFNOR) e a Organização
Internacional de Normalização (ISO) na
área de normas; e organização internacional dos consumidores (OIC).
O programa teve que pagar taxas de inscrição para permitir que todos os oito
Estados–Membros da UEMOA tornassem membros da ISO (um organismo
membro e sete membros correspondentes). Dois dos países participam no
trabalho técnico internacional da ISO e
todos os oito centros nacionais de documentação estão ligados ao sistema ISO
na Intranet.
Estas parcerias provêem o elo necessário para o reconhecimento internacional e são cruciais para o desenvolvimento da normalização, e dos

sistemas de acreditação e avaliação da
conformidade da UEMOA. O programa
também procurou assegurar que as alocações orçamentárias necessárias foram
efetuadas para atender futuras taxas de
inscrição na ISO.

O poder de uma abordagem
regional
Embora os beneficiários finais do programa, os setores produtivos e a população em geral, estão em nível de país, a
UEMOA adotou uma abordagem regional
que tem como alvo tanto em nível regional como em nível nacional a fim de construir uma infraestrutura de normalização
e avaliação da conformidade robustas,
uma vêz que a maioria dos países da UEMOA não tem a massa crítica das necessidades da avaliação da conformidade
para justificar abordagens puramente
nacionais. O programa, portanto, optou
em criar um único organismo regional de
acreditação, SOAC, para prestar serviços
de acreditação para todos os laboratórios,
organismos de certificação e inspeção na
sub–região.
Também no fortalecimento de laboratórios, equipamentos foram fornecidos a 46 laboratórios nos oito países
com o objetivo de criar centros de excelência em diferentes países. No exemplo notável da análise de resíduos
de pesticidas, é claro que cada país da
UEMOA não pode esperar para ter um
laboratório de pleno direito capaz de
ensaiar todos os pesticidas utilizados
na sub–região. Os recursos materiais e
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humanos simplesmente não existem. A
mesma lógica aplica–se a outros tipos
de análise, tais como análise de micotoxinas. Alguns laboratórios foram,
portanto, providos de equipamentos
que lhes permitiram assumir um papel
regional, por exemplo, tornando–se
laboratórios de ensaio de referência regional.
A mesma abordagem foi adotada no desenvolvimento de centros tecnológicos
setoriais nos campos das frutas e vegetais,
produtos de carne e leite, e engenharia
civil e de construção. Nove instituições
existentes foram selecionadas em quatro
países e providas com equipamentos e
treinamento para capacitá–las a atuar
como centros regionais para a disseminação de informações de tecnologia e treinamento.
Outra área em que não há outra alternativa senão adotar uma abordagem
regional é a elaboração de normas regionais ou a harmonização das normas
nacionais. Na implementação desta
abordagem, o papel da Comissão da
UEMOA tem sido crítico em responder
às questões por países que não tinham
sido escolhidos para sediar um centro
regional. A Comissão pode arbitrar desta forma precisamente por causa de seu
estado supranacional. Isto, novamente,
destaca o seu valor no tratamento com
os governos, algo que nenhuma outra
entidade de coordenação do projeto
poderia efetivamente realizar.
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Organização Regional de
Normas e Qualidade do
CARICOM (CROSQ)
A Organização Regional de Normas e
Qualidade do CARICOM (CROSQ)
foi estabelecida em Fevereiro de 2002
como uma agência intergovernamental para facilitar o desenvolvimento de
normas regionais, representar os interesses da sub–região no trabalho de normas globais, promover a harmonização
dos sistemas de metrologia e apoiar a
produção e o comércio sustentáveis de
bens e serviços na Comunidade do Caribe (CARICOM) de Mercado e Economia Únicos (CSME).
O Acordo da Sede, assinado com o
Governo de Barbados, em Janeiro de
2007, provê uma base permanente para
o CROSQ em Barbados, onde a Secretaria foi localizada desde 2003. Todos
os Estados–Membros da CARICOM
são membros da CROSQ, com o Haiti
tornando–se a adição mais recente ao
assinar o Acordo Intergovernamental
CROSQ em 08 de Maio de 2009.
O Secretario–Executivo, principal
cargo executivo, gerencia a Secretaria
e provê as interfaces com os organismos de normas nacionais por intermédio do Conselho da CROSQ. O
Conselho, composto por todos os diretores dos organismos de normas nacionais dos Estados–Membros, guia
as atividades da CROSQ e reporta
para o Conselho de Comércio e De-

senvolvimento Econômico (COTED)
da CARICOM.
De acordo com o seu preceito, a CROSQ
vem perseguindo, nos últimos dois anos,
o objetivo de desenvolver uma infraestrutura de qualidade regional forte em conjunto com infraestruturas nacionais de
qualidade e recebeu o apoio de uma série de projetos com fundos externos. Em
consonância com esse esforço, o projeto e
quadro de pessoal na Secretaria triplicou
desde 2007.

A partir do desenvolvimento de
normas...
Nos primeiros anos, a CROSQ focou
principalmente no desenvolvimento de
normas regionais. Um Comitê Técnico
de Gestão, composto por voluntários
entre os organismos de normas nacionais, reuniu–se e continua a se reunir

3 a 4 vezes por ano para coordenar o
desenvolvimento das normas seguindo
as diretrizes da ISO. Os Comitês Técnicos Regionais (RTCs), compostos por
especialistas em setores relevantes e coordenados por um ou mais organismos
de normas nacionais, desenvolvem os
projetos de comitê (CDs).
Em seguida, os projetos são distribuídos
aos Estados–Membros para comentários
públicos, que são devolvidos ao RTC para
serem tratados. Após a edição e formatação finais, as normas são submetidas ao
Conselho da CROSQ para aprovação e
em seguida ao Conselho do Comércio e
Desenvolvimento Econômico para ratificação. O Comitê Técnico de Gestão tem
atualmente um portfólio de mais de 50
normas em desenvolvimento.
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Destas, 34 documentos normativos estão
sendo desenvolvidos sob um projeto de
2005–2009, cofinanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
visando aumentar a competitividade das
pequenas e médias empresas. Uma prorrogação de dois anos foi recentemente
aprovada a fim de atender às metas e objetivos do projeto. Outros componentes
do projeto incluem a sensibilização, treinamento, pequenas e médias empresas e o
estabelecimento de um sistema de informação regional.

nica complementar, canalizado através
do PTB, em Dezembro de 2008. Um
workshop de planejamento regional
para um terceiro projeto, também financiado pelo BMZ, foi recentemente
concluído e tratará sobre metrologia
e acreditação, bem como melhorando
a capacidade da CROSQ em atender
o seu preceito. O papel da CROSQ é
trazer a complementaridade aos três
projetos a fim de maximizar os escassos recursos e evitar a duplicação de
esforços.

...até a infraestrutura
regional de qualidade
Nos últimos anos, a globalização mudou a atenção para o desenvolvimento
de outros elementos de infraestrutura
regional de qualidade (metrologia, inspeção, ensaio, calibração, certificação,
acreditação). Este é o foco do segundo
projeto financiado pelo BID para o
período 2007–2011, que visa melhorar
o acesso ao mercado e a competitividade na produção e comercialização de
bens e serviços regionais. O Physikalisch Technische Bundesanstalt Alemão
(PTB) prestou assistência técnica e financeira valiosas ao realizar estudos
de base e avaliações das necessidades
sobre o estado atual da infraestrutura
regional de qualidade a fim de melhorar
as capacidades regionais.
Com a assinatura do Acordo de Parceria Econômica em Outubro de 2008, o
Ministério Alemão para a Cooperação
Econômica e Desenvolvimento (BMZ)
aprovou um projeto de assistência téc-

Metrologia
Um conceito recentemente desenvolvido é o dos Laboratórios Regionais de
Referência do Caribe (CARLs). Estes
laboratórios proverão rastreabilidade
eficiente e econômica para quantidades
primárias em nível internacional para
normas de trabalho em nível nacional.
As quantidades a serem desenvolvidas incluem massa, volume, tempo e
frequência. As capacidades dos dois
laboratórios nacionais avançados estão
sendo atualmente modernizadas para
que eles possam assumir o papel do
CARL.
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Em 2008, o CARIMET (o braço regional do Sistema Interamericano de
Metrologia – SIM) tornou–se um Comitê Técnico da CROSQ. Prevê–se
que a implementação de projetos de
infraestrutura regional de qualidade
subsequentes através do CARIMET
facilitará ainda mais a integração do
CARIMET na CROSQ.

A Tradecom está prestando assistência
técnica à CROSQ para a contratação de
um oficial em metrologia para implementar estes projetos e realizar três seminários (metodologias de calibração, estimativa de incerteza e desenvolvimento de
manuais de gestão da qualidade) durante
2009–2010.

Inspeção e certiﬁcação
Uma pesquisa de avaliação da conformidade está em andamento para avaliar o
estado dos organismos de inspeção e certificação em todos os Estados–Membros
da CROSQ. As informações da pesquisa
vão auxiliar a estabelecer a melhor forma
de harmonizar a inspeção e certificação
regionais. O uso de uma única marca
regional de normas também está sendo
considerado, juntamente com um programa de prêmios regionais da qualidade
anualmente.
Acreditação
A Fase II do Projeto dos Serviços de
Acreditação de Laboratório do Caribe
(CLAS) (patrocinado pelo 9º Fundo Europeu de Desenvolvimento) está atualmente
sendo implementada (até Abril de 2010).
O objetivo é auxiliar os laboratórios em
conseguir a acreditação através da cooperação regional e o estabelecimento de um
mecanismo de cooperação de acreditação
regional global.
No momento, dois organismos nacionais de acreditação, cada um em Trinidad & Tobago (Serviços de Laboratório
de Trinidad & Tobago – TTLABS) e

Jamaica (Agência Nacional de Acreditação da Jamaica – JANAAC), que operam de acordo com a ISO/IEC 17011,
estão se preparando para o reconhecimento internacional. Ambos são
membros associados da Cooperação
Interamericana de Acreditação (IAAC)
e membros afiliados da Cooperação
Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC).
Em países que não tenham um organismo nacional de acreditação, pontos
focais de acreditação nacionais foram
formados para atender a esta necessidade e fornecer as informações e
apoio necessários para as atividades de
acreditação. Uma parte importante do
trabalho dos Serviços de Acreditação
de Laboratórios do Caribe é estabelecer uma rede de contatos dos Estados–Membros que não têm organismos
nacionais de acreditação emergentes, a
fim de continuar o desenvolvimento de
pontos focais de acreditação nacionais.
A cooperação regional para a acreditação de
laboratórios deve ser estabelecida através da
implementação da Declaração de Cooperação Técnica entre os organismos nacionais
de acreditação e apoio para o desenvolvimento dos pontos focais de acreditação
nacionais. Mecanismos estão sendo estabelecidos para a harmonização de processos
e procedimentos de acordo com as normas
e diretrizes internacionais e para o desenvolvimento de uma abordagem regional aos
requisitos básicos para laboratórios.
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A construção da capacidade de recursos
humanos está sendo perseguida para assegurar que o pessoal de laboratórios,
organismo de acreditação e pessoal e
avaliadores de pontos focais sejam providos com o conhecimento e as habilidades
necessárias para atender às necessidades
do sistema de acreditação. A sustentabilidade do serviço de acreditação deve ser
assegurada através da advocacia e para o
marketing de acreditação, mobilização de
recursos e manutenção de uma estrutura
de avaliadores certificados.
Além disso, o sistema de acreditação será
continuamente melhorado, assegurando o
estabelecimento e a manutenção de mecanismos de resposta e sistemas para atualização de pessoal e critérios. Para este
fim, os Serviços de Acreditação de Laboratórios do Caribe são para realizar estudos–piloto sobre a acreditação de laboratórios dentro da região, compartilhar as
melhores práticas e avaliar a necessidade
de melhoria da capacidade de acreditação
regional.

Outros projetos
O Banco de Desenvolvimento do Caribe (CDB) está financiando um projeto
de 30 meses, destinado a desenvolver
normas de construção regionais com
base nos Códigos do Conselho de Código Internacional (ICC). A principal
saída do projeto é o Documento de
Registro do Caribe e a promoção do seu
uso regionalmente. O projeto chega ao
fim em meados de 2010.
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A Agência de Desenvolvimento Internacional Canadense (CIDA – via TDV
Global/Wren Group) está apoiando o fortalecimento dos procedimentos e processos da CROSQ, em particular, o desenvolvimento de um sistema de gestão da
qualidade (QMS) de acordo com a ISO
9001.

Próximos passos
Indo mais além, a sub–região enfrenta
novos acordos comerciais que proverão
novas oportunidades para a exportação de
bens e serviços. A recente desaceleração
da economia global, por outro lado, pode
impedir o ritmo de desenvolvimento na
região. Em resposta, os fabricantes precisam estar cientes de mudar seu foco da
liderança de custo para a diferenciação de
produtos e serviços sobre os parâmetros
de qualidade, incluíndo, em particular, o
valor agregado da imagem da marca.
Em nível nacional, isto exigiria uma
mudança na ênfase das inspeções de
importação de acordo com normas mandatórias para o crescimento liderado
pelas exportações utilizando normas internacionais voluntárias referenciadas de
acordo com as melhores práticas internacionais. A CROSQ tem um papel crucial
a desempenhar no processo do próprio
realinhamento, ampliando o seu escopo
de operação e desenvolvendo sua capacidade para auxiliar os negócios regionais
movendo–se de uma estratégia de competitividade de preços para competitividade de qualidade. Isto somente pode ser
obtido através do estabelecimento de

uma faixa completa de infraestrutura de
qualidade:
¶ Harmonização e implementação das
normas de relevância regional
¶ Desenvolvimento da metrologia e da
capacidade de avaliação da conformidade, incluíndo a acreditação
¶ Promoção de uma cultura de qualidade
regional.
O Plano Estratégico de Três anos da
CROSQ (2009–2012) leva em consideração a nova direção na qual a CROSQ está
se movendo, o estabelecimento de temas
estratégicos como os pilares para o desenvolvimento da infraestrutura regional

de qualidade com objetivos estratégicos,
como os blocos de construção e as diretivas de negócio do futuro.
Ele também leva em consideração os recursos humanos, técnicos e financeiros
necessários, bem como os projetos e
atividades que irão auxiliar a organização
a alcançar os objetivos estabelecidos. O
plano tem sete temas estratégicos – harmonização de normas, capacidade de
metrologia, capacidade de avaliação da
conformidade, cooperação na acreditação, cultura de qualidade regional, autossustentabilidade financeira e eficiência
organizacional.
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Comunidade de
Desenvolvimento da
África do Sul
Formada em 17 de Agosto de 1992, em
Windhoek, Namíbia, a Comunidade de
Desenvolvimento Sul–Africana, SADC,
abrange 15 países–membros com uma
população combinada de aproximadamente 250 milhões de habitantes e um
produto interno bruto (PIB – 2006) de
USD 375 bilhões (Ilhas Seicheles excluídas).
Os países da SADC são Angola, Botswana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Ilhas
Maurício, Moçambique, Namíbia, Ilhas
Seicheles, África do Sul, Suazilândia,
República Unida da Tanzânia, Zâmbia e
Zimbabwe.
A visão da SADC é parte de um futuro comum dentro de uma comunidade regional
que irá assegurar o bem–estar econômico
e a melhoria das normas de existência e
qualidade de vida de seu povo. Em sua
busca para alcançar o referido acima, a
SADC identificou o comércio como o
principal direcionador para a integração
regional e o desenvolvimento econômico. Foi logo percebido que a facilitação
efetiva do comércio e a competitividade
produtiva requereram uma infraestrutura
de qualidade técnica regional robusta.
Para facilitar este processo, os Estados–
Membros da SADC acordaram em criar
uma estrutura de regulamentos técnicos,
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cujo objetivo é a identificação, prevenção
e eliminação de barreiras técnicas desnecessárias ao comércio (TBTs), entre os
Estados–Membros e entre a SADC e outros blocos de comércio internacional e regional através de normas harmonizadas,
regulamentos técnicos e procedimentos
de avaliação da conformidade a fim de
facilitar e aumentar o comércio de bens
e serviços. As estruturas de cooperação
regionais foram estabelecidas para facilitar as atividades de harmonização da seguinte forma:
¶ Cooperação SADCSTAN – SADC em
Normalização
¶ Cooperação SADCMEL – SADC em
Metrologia Legal
¶ Cooperação SADCMET – SADC em
Rastreabilidade de Medição (Metrologia Industrial e Científica)
¶ Cooperação da SADCA – SADC em
Acreditação
¶ Comitê de União SADCTRLC – SADC
de Regulamentos Técnicos
¶ Comitê Partes Interessadas SADCTBTSC – SADC de Barreiras Técnicas
ao Comércio (TBT)
¶ Grupo SQAMEG – SADC SQAM de
Especialistas.
Estas estruturas foram formadas deliberadamente para espelhar o projeto internacional de organismos que tratam de
questões de TBT para permitir a fácil obtenção de reconhecimento internacional
em várias áreas.

Figura 14 – Infraestrutura SADCSQAM se espelha na paisagem TBT global
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Normalização
O SADCSTAN é a estrutura de cooperação regional encarregada da harmonização de normas com base nas normas
internacionais e na promoção do uso de
normas de desempenho comuns em vêz
de normas prescritivas como uma base
para regulamentos técnicos.

órgãos reguladores nos Estados–Membros através do SADCTRLC para identificar e priorizar regulamentos técnicos
que necessitam de harmonização. Este é o
trabalho do SADCTRLC para prover um
foro para a identificação de regulamentos
técnicos comuns a serem implementados
na região.

Em termos de estrutura de regulamentação técnica do SADC, todos os Estados–Membros são requeridos em revogar
normas conﬂitantes, uma vêz que o texto
harmonizado esteja disponível. O SADCSTAN desenvolveu procedimentos elaborados, baseados nas Diretivas ISO/IEC
para facilitar seu trabalho de harmonização de normas.

Todos os países da SADC, exceto Lesoto,
agora têm organismos de normas nacionais (NSBs) estabelecidos e Lesoto está
trabalhando para estabelecer o seu NSB.
O fato de que todos os países têm agora
NSBs é atribuível ao SADCSQAM (ver
Figura 14) e é uma das conquistas do
SQAM.

Até agora, aproximadamente 100 normas
foram harmonizadas e quase 30 estão em
processo de serem harmonizadas. O trabalho também foi iniciado para envolver

Os organismos de normas nacionais
de Botswana, Moçambique, Angola,
Swazilândia e Namíbia estão totalmente desenvolvidos após o início do
Programa SADCSQAM e estes de-
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senvolvimentos são em parte devido
ao incentivo e apoio moral do SADCSQAM. Todos os países da SADC
são membros da ISO e da IEC. Para
este último, somente a África do Sul
é um membro pleno da IEC. enquanto
o restante dos países são organismos
membros afiliados.

O reconhecimento internacional para
prestadores de serviço de conformidade é
conseguido através da rastreabilidade de
medição e acreditação. Os pré–requisitos
chave para rastreabilidade e acreditação
para laboratórios incluem a participação
em esquemas de ensaio de proficiência
(PT) e o uso de materiais de referência
certificados e equipamentos calibrados.

Metrologia e avaliação
da conformidade
A região tem centenas de laboratórios dos
setores público e privado em áreas que
apoiam os requisitos dos setores industrial, mineração, agrícola, médico e alimentar para ensaio e calibração voluntários e
regulamentares. Instituições de pesquisa e
de educação terciárias também têm instalações de ensaio que são frequentemente
aproveitadas para a indústria.

A SADC tem, portanto, que pôr em prática, duas estruturas metrologia, SADCMET e SADCMEL, para apoiar a indústria com os requisitos de rastreabilidade
através da cooperação regional e também
a cooperação com atores internacionais
fora da própria SADC. Dentro deste contexto, a SADCMET monitora os esquemas de PT que estão sendo executados
nos Estados–Membros, principalmente
na área hídrica e de alimentos.

A região tem um número significativo de
certificação e organismos de inspeção que
oferecem serviços para os setores voluntários e regulamentares. O SADCTBTSC
foi estabelecido como o foro através do
qual estes prestadores de serviço de avaliação da conformidade podem cooperar
em nível regional. O SADCTBTSC aconselha as outras estruturas SADCSQAM,
em particular, SADCSTAN e SADCTRLC, em áreas prioritárias para inclusão
em seus programas de trabalho e sobre
quaisquer outras questões que possam afetar a operação eficiente da infraestrutura
SADCSQAM e a estrutura regulamentar
técnica da região.

Dois esquemas de PT regionais estão
sendo executados na área de fortificação
hídrica e alimentar, apoiados pela assistência dos doadores. O SADCMET
planeja oferecer mais esquemas de PT em
um futuro próximo.
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O acesso aos materiais de referência
(MRs) continua a ser um grande problema para os prestadores de serviço de
avaliação da conformidade (privados
e públicos) na SADC. Esta é uma das
áreas que receberão apoio de doadores
em um projeto de apoio de infraestrutura de qualidade com fundos da
Comissão Europeia.

Acreditação
Dois países da SADC têm organismos nacionais de acreditação, Ilhas Maurício e
África do Sul. O Sistema de Acreditação
Nacional Sul–Africano (SANAS) é bem
estabelecido e tem reconhecimento internacional.
Por outro lado, o Serviço de Acreditação
das Ilhas Maurício (MAURITAS) é relativamente novo e só recentemente começou
com organismos acreditados. A SADCA,
a estrutura de cooperação regional de
acreditação, observou que o processo
de estabelecer organismos nacionais de
acreditação normalmente leva um longo
tempo e que algumas economias menores
da região podem não ter a necessidade de
formar organismos nacionais de acreditação, uma vêz eles não têm as economias
de escala para sustentá–los.
Portanto, foi decidido estabelecer um
organismo regional de acreditação – Serviço de Acreditação da SADC (SADCAS)
para oferecer serviços de acreditação para
os países que não tenham organismos nacionais de acreditação. Também é previsto que a SADCAS oferecerá seus serviços
a países com os organismos nacionais
de acreditação, porém são incapazes de
acreditar em alguns escopos, devido à
falta de especialistas, por exemplo, nessa
área específica.
A SADCAS oferecerá programas de
acreditação para laboratórios de calibração e ensaio, organismos de certificação
(sistema de gestão/produtos/pessoas) e os

organismos de inspeção. O escritório da
SADCAS foi estabelecido em Gaborone,
Botsuana. Os três primeiros membros da
equipe tomaram suas posições na SADCAS entre Abril e Julho de 2008.
A SADCAS foi lançada oficialmente em
23 de Abril de 2009 em uma cerimônia
realizada em Gaborone, Botsuana, durante o qual o Memorando de Entendimento
SADC/SADCAS sobre cooperação geral
foi assinado.
Os Pontos Focais de Acreditação Nacionais (NAFPs), que são o elo administrativo entre os Estados– Membros da
SADCAS e SADC, foram estabelecidos
pelos respectivos governos dos Estados–
Membros.
Todos os NAFPs foram oficialmente lançados em 2008. O SADCAS foi admitido
como membro afiliado da Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios em Novembro de 2008. O SADCAS
está pronto para começar a oferecer serviços de acreditação na segunda metade
de 2009.
Estes serviços são destinados a apoiar o
comércio regional e internacional, melhorar a proteção dos consumidores e do
meio ambiente, bem como melhorar a
competitividade dos produtos e serviços
do SADC, nas áreas regulamentares e
voluntárias.
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Apêndice 1
O ISO/CASCO estabelece normas de avaliação
da conformidade
Figura 15 – Estrutura da ISO
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Conforme mostrado na Figura 15, o
Comitê da ISO sobre a avaliação da
conformidade é o CASCO. Ele reporta ao Conselho da ISO e tem os
seguintes termos de referência e objetivos:
¶ Meios de Estudar a avaliação da conformidade de produtos, processos, ser-
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Comitês
técnicos

viços e sistemas de gestão adequados
às normas ou outras especificações técnicas
¶ Elaborar normas e guias relacionados
à prática de ensaios, inspeção e certificação de produtos, processos e serviços
e avaliação de sistemas de gestão, laboratórios de ensaios, organismos de in-

speção, certificação e acreditação, e sua
operação e aceitação
¶ Promover o reconhecimento mútuo e
aceitação de sistemas de avaliação da
conformidade nacionais e regionais, e
o uso adequado de Normas Internacionais para ensaio, inspeção, certificação,
avaliação e objetivos afins.
Dos 151 membros da ISO elegíveis para
adesão como membros do ISO/CASCO,
107 estão representados no ISO/CASCO.
Essa adesão como membro inclui os
países desenvolvidos e em desenvolvimento, e 76 do total são membros participativos (P) e 31 são membros observadores (O).
Os resultados do trabalho do ISO/
CASCO são de natureza técnica (normas, guias e outras publicações) e desenvolvimento de políticas. Foram estruturadas para ter um certo número de
grupos consultivos chave para complementar os trabalhos técnicos realizados
nos Grupos de Trabalho do CASCO
desenvolvendo o conjunto de normas do
ISO/CASCO e outras publicações. Estes
grupos consultivos e suas funções estão
descritos a seguir (e conforme mostrado
na Figura 16 – ver página 168):

Política e grupos de apoio
do ISO/CASCO
São eles:
Política e grupo de coordenação (CPC)
do Presidente, que revisa e atualiza o

plano de ação e o plano de trabalho técnico do ISO/CASCO. Este grupo também
auxilia o Presidente do ISO/CASCO na
identificação de questões estratégicas de
avaliação da conformidade e no desenvolvimento de políticas. O CPC também
reconheceu a necessidade de um Painel
de Interpretação do ISO/CASCO para
prover uma abordagem consistente para
interpretação e manutenção de normas e
guias existentes desenvolvidos pelo ISO/
CASCO.
Grupo de Interface Técnica (TIG), é
um grupo tecnicamente focado que estabelece ligação com outros comitês
técnicos da ISO, a fim de assegurar uma
abordagem consistente e harmonizada de
avaliação da conformidade entre todos os
comitês. Ele busca assegurar que as políticas de avaliação da conformidade do ISO/
CASCO sejam respeitadas e entendidas,
ao mesmo tempo provendo aconselhamento interno dentro do ISO em questões
de avaliação da conformidade.
A Aliança Estratégica e Grupo de Reguladores (STAR) provê um mecanismo
para os setores da indústria e reguladores
em interagir com o ISO/CASCO (mantendo–se a par das atividades de avaliação
da conformidade, promovendo a caixa de
ferramentas ISO/CASCO, e provendo
um foro para discutir as necessidades de
avaliação da conformidade e suas preocupações).
Grupo de Gestão do Conhecimento
(KMG), é um pequeno grupo dentro do
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Figura 16 – Grupos de trabalho e de apoio na estrutura da ISO/CASCO
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SUPORTE TÉCNICO
CPC que registra decisões históricas da
ISO/CASCO.

A "caixa de ferramentas ISO/
CASCO"
As normas, guias e publicações afins elaboradas pelo ISO CASCO formam o que é
conhecido como a caixa de ferramentas
ISO/CASCO. Elas são os recursos coletados disponíveis para assegurar que as
várias partes com interesse na avaliação
da conformidade tenham disponíveis os
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TRABALHO TÉCNICO
documentos mais recentes que reﬂetem
o estado da arte na prática internacional
de avaliação da conformidade. Diferentes
grupos de usuários precisarão selecionar
os documentos que são de maior relevância às suas necessidades, dependendo se
eles realizam atividades de avaliação da
conformidade ou um dos muitos usuários
finais potenciais desses serviços.
Algumas das ferramentas são suportadas
por outras ferramentas complementares.
Por exemplo, convém que o vocabulário e

os princípios gerais de avaliação da conformidade contidos na ISO/IEC 17000
sejam de interesse para os operadores de
avaliação da conformidade e seus usuários, tais como os órgãos reguladores.
Um laboratório que utiliza a ISO/IEC 17025
como base de sua operação pode também
ter interesse nos elementos da caixa de ferramentas que tratem da seleção e uso de
esquemas de ensaio de proficiência (atualmente abrangidos no ISO/IEC Guia 43).
Convém que um organismo de acreditação
não somente esteja plenamente consciente
dos requisitos para tais organismos na ISO/
IEC 17011, mas também de todas as normas relevantes que afetam os organismos
de avaliação da conformidade por eles
acreditados, por exemplo, ISO/IEC 17020,
ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC
17025 e ISO/IEC Guia 65.
Um especificador pode ter interesse em
questões relacionadas com marcas de
conformidade, onde a ISO/IEC 17030
pode ser de valor.
As várias ferramentas ISO/CASCO estão
listadas na tabela no final deste apêndice
e são referidas nos locais apropriados
nesta publicação.

Projeção global do
ISO/CASCO
O ISO/CASCO promove as normas de
avaliação da conformidade ISO/IEC em
nível mundial através da interação com

os países em desenvolvimento e através
do grupo STAR com setores da indústria
e agências intergovernamentais (órgãos
reguladores) que estão envolvidos na
avaliação da conformidade. A estratégia
consiste em promover ativamente as normas de avaliação da conformidade e tentar incentivar a sua adoção e uso.
Através deste trabalho, o ISO/CASCO pode
interagir com organizações do setor com as
quais a ISO não tem uma ligação formal em
nível do CASCO, mas que têm algum alcance global, tal como GFSI, IFOAM, etc.
O ISO/CASCO se comunica com estas organizações para se certificar de que elas estão cientes da caixa de ferramentas e como
usá–la da melhor forma possível. Elas são
encorajadas a participar diretamente no desenvolvimento de normas para as atividades
de avaliação da conformidade, particularmente quando os conteúdos atuais da caixa
de ferramentas não são adequados para os
setores emergentes tais como agroalimentar, mudanças climáticas e gestão de riscos
da cadeia produtiva.
Uma lista das normas – publicadas ou em
desenvolvimento – que compõem a caixa
de ferramentas ISO/CASCO em Julho
de 2009 aparece nas páginas 170–174.
(As últimas informações sobre o publicações
desenvolvidas pelo ISO/CASCO podem
ser acessadas através dos links no website
da ISO na Internet www.iso.org: Clicar em
"Avaliação da conformidade", em seguida,
em "Publicações e recursos", em seguida,
"caixa de ferramentas CASCO").
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Norma e/ou projeto
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Atual – Julho de 2009

Status

Atual – Julho de 2009
Organismos de Normas; Organismos de Avaliação da Conformidade;
Organismos de Acreditação; Autoridades Governamentais; Órgãos Reguladores; Grupos de Acordo MRA

Organismos de Normas; Organismos de Avaliação da Conformidade;
Organismos de Acreditação; Autoridades Governamentais; Órgãos
Reguladores; Grupos de Acordo MRA; Oficiais do Serviço Público do
Comércio; Instituições Acadêmicas; Associações Comerciais e Industriais; Organismos Profissionais; Organismos de Especificação

Usuários potenciais

Organismos de Normas; Organismos de Certificação de Sistemas; Associações de Auditores; Organismos de Acreditação

Em elaboração

Atual – Julho de 2009

Atual – Julho de 2009
Organismos de Normas; Organismos de Avaliação da Conformidade;
Organismos de Acreditação; Autoridades Governamentais; Órgãos Reguladores; Grupos de Acordo MRA

Atual – Julho de 2009
Organismos de Normas; Organismos de Avaliação da Conformidade;
Organismos de Acreditação; Autoridades Governamentais; Órgãos Reguladores; Grupos de Acordo MRA

Organismos de Normas; Órgãos Reguladores; Redatores de EspecifiISO/IEC DIS 17007
Avaliação da conformidade – Diretrizes cações; Organismos de Avaliação da Conformidade; Organismos de
para elaboração de documentos norma- Acreditação
tivos adequados para uso na avaliação
da conformidade

ISO/PAS 17005:2008
Avaliação da conformidade – Uso
de sistemas de gestão – Princípios e
requisitos

ISO/PAS 17004:2005
Avaliação da conformidade – Divulgação de informações – Princípios e
requisitos

ISO/PAS 17003:2004
Avaliação da conformidade – Reclamações e apelações – Princípios e
requisitos

Atual – Julho de 2009
Organismos de Normas; Organismos de Avaliação da Conformidade;
ISO/PAS 17002:2004
Avaliação da conformidade – Confiden- Organismos de Acreditação; Autoridades Governamentais; Órgãos Reguladores; Grupos de Acordo MRA
cialidade – Princípios e requisitos

ISO/PAS 17001:2005
Avaliação da conformidade – Imparcialidade – Princípios e requisitos

ISO/IEC 17000:2004
Avaliação da conformidade – Vocabulário e princípios gerais

a
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Organismos de Certificação de Sistemas de Gestão (por exemplo, qualidade e ambiental); Associações de Auditores; Organismos de Acreditação; Grupos de Acordo MRA (por exemplo, IAF)

Organismos de Certificação de Pessoas; Organismos Profissionais, Organismos de Acreditação; Órgãos Reguladores; Grupos de Acordo MRA
(por exemplo, IAF)

Atual – Julho de 2009

Projeto em desenvolvimento pela ISO/CASCO –
Grupo de Trabalho 21

Atual – Julho de 2009

ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006

Ver ISO/IEC 17025 acima

Atual – Julho de 2009 (com
poucas emendas na Versão
de 2005)

ISO/IEC 17025:2005
Laboratórios; Especificadores e Usuários de Serviços de Laboratório; Organ- Atual – Julho de 2009 (com
Requisitos gerais para a competência de ismos de Acreditação; Organismos de Certificação; Organismos de Ensaio
emenda em 2006)
laboratórios de ensaio e calibração
de Proficiência; Produtores de Material de Referência; Órgãos Reguladores;
Organismos de Compras; Grupos de Acordo MRA (por exemplo, ILAC)

ISO/IEC 17024:2003
Avaliação da conformidade – Requisitos gerais para organismos que operam
na certificação de pessoas

Atual – Julho de 2009

Status

Organismos de Inspeção; Especificadores e Usuários de Organismos de Atual – Julho de 2009
Inspeção; Órgãos Reguladores; Organismos de Acreditação; Organismos
de Compras; Grupos de Acordo MRA (por exemplo, ILAC e IAF)

Organismos de Acreditação; Oficiais do Serviço Público do Comércio;
Autoridades Governamentais; Grupos de Acordo MRA (por exemplo,
IAF, ILAC, APLAC, EA, IAAC, PAC, SADCA)

Usuários potenciais

Organismos de Certificação de Sistemas de Gestão (por exemplo, qualiISO/IEC CD 17021–2
dade e ambiental); Associações de Auditores; Organismos de AcreditaAvaliação da conformidade – Parte 2:
Requisitos de auditoria e certificação de ção; Grupos de Acordo MRA (por exemplo, IAF)
sistemas de gestão e requisitos para auditoria de certificação de terceira parte
(terceiros) de sistemas de gestão

ISO/IEC 17021:2006
Avaliação da conformidade – Requisitos
para organismos que proveem auditoria e
certificação de sistemas de gestão

ISO/IEC 17020:1998
Critérios gerais para a operação de
vários tipos de organismos que realizam inspeção

ISO/IEC 17011:2004
Avaliação da conformidade – Requisitos gerais para organismos de
acreditação credenciando organismos
de avaliação da conformidade

Norma e/ou projeto
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ISO/IEC Guia 7:1994
Diretrizes para elaboração de normas
adequadas para uso na avaliação da
conformidade

ISO/IEC CD 17065
Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos de certificação
que certificam produtos, processos e
serviços

ISO/IEC 17050–2:2004
Avaliação da conformidade – Declaração de conformidade do fornecedor –
Parte 2: Documentação de apoio

ISO/IEC 17050–1:2004
Avaliação da conformidade – Declaração de conformidade do fornecedor
– Parte 1: Requisitos gerais

ISO/IEC DIS 17043
Avaliação da conformidade – Requisitos gerais para ensaio de proficiência

ISO/IEC 17040:2005
Avaliação da conformidade – Requisitos gerais de avaliação pelos pares de
organismos de avaliação da conformidade e organismos de acreditação

ISO/IEC 17030:2003
Avaliação da conformidade – Requisitos gerais para marcas de de conformidade de terceira parte (terceiros)

Norma e/ou projeto

Status

Organismos de Normas; Organismos de Avaliação da Conformidade;
Organismos de Acreditação; Órgãos Reguladores; Oficiais do Serviço
Público do Comércio; Associações do Consumidor e da Indústria

Organismos de Certificação de Produtos; Organismos de Acreditação;
Organismos de Normas; Órgãos Reguladores; Associações do Consumidor; Fabricantes e Prestadores de Serviços; Grandes Varejistas; Associações da Indústria; Importadores e Exportadores

Fabricantes e Prestadores de Serviços; Órgãos Reguladores; Varejistas;
Organismos de Compras de Componentes

Fabricantes e Prestadores de Serviços; Órgãos Reguladores; Varejistas;
Organismos de Compras de Componentes

Atual – Julho de 2009
Para ser substituída pela
ISO/IEC 17007

Para substituir o ISO/IEC
Guia 65 em finalização

Atual – Julho de 2009

Atual – Julho de 2009

Para substituir o ISO/
Organismos de Ensaio de Proficiência; Laboratórios; Organismos de
Acreditação; Produtores de Material de Referência; Órgãos Reguladores; IEC Guia 43 Partes 1 e 2
existente
Organismos de Normas; Organismos Profissionais (para o valor educacional dos ensaios de proficiência)

Grupos de Acordo MRA; Laboratórios; Organismos de Inspeção; Organ- Atual – Julho de 2009
ismos de Certificação de Produtos, Sistemas e Pessoas

Organismos de Certificação de Terceira Parte (Terceiros); Associações do Atual – Julho de 2009
Consumidor; Órgãos Reguladores; Organismos de Acreditação

Usuários potenciais

a
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Norma e/ou projeto

Usuários potenciais

ISO/IEC Guia 53:2005
Avaliação da conformidade – Diretrizes
sobre o uso de um sistema de gestão de
qualidade da organização na certificação de produtos

Status

Atual – Julho de 2009

Atual – Julho de 2009

Atual – Julho de 2009

Organismos de Certificação de Produtos; Organismos de Acreditação;
Organismos de Normas; Órgãos Reguladores; Associações do Consumidor; Fabricantes e Prestadores de Serviços; Grandes Varejistas; Associações da Indústria; Importadores e Exportadores

Atual – Julho de 2009

Espera–se que seja substituído pela incorporação na
nova ISO/IEC 17043

Espera–se que seja substiOrganismos de Ensaio de Proficiência; Laboratórios; Organismos de
Acreditação; Produtores de Material de Referência; Órgãos Reguladores; tuído pela incorporação na
nova ISO/IEC 17043
Organismos de Normas; Organismos Profissionais (para o valor educacional dos ensaios de proficiência)

Organismos de Certificação de Produtos; Organismos de Acreditação;
Organismos de Normas; Órgãos Reguladores; Associações do Consumidor; Fabricantes e Prestadores de Serviços; Grandes Varejistas; Associações da Indústria; Importadores e Exportadores

ISO/IEC Guia 43–2:1997
Organismos de Acreditação de Laboratórios, Grupos de Acordo MRA
Ensaios de proficiência por comparações (por exemplo, ILAC)
interlaboratoriais – Parte 2: Seleção e uso
de esquemas de ensaio de proficiência por
organismos de acreditação de laboratórios

ISO/IEC Guia 43–1:1997
Ensaios de proficiência por comparações interlaboratoriais – Parte 1: Desenvolvimento e operação de esquemas de
ensaio de proficiência

ISO/IEC Guia 28:2004
Avaliação da conformidade – Orientações sobre um sistema de certificação de terceira parte (terceiros) para
produtos

Organismos de Certificação; Organismos de Acreditação
ISO Guia 27:1983
Diretrizes para ação corretiva a ser tomada por um organismo de certificação
em caso de uso indevido de sua marca
de conformidade

ISO/IEC Guia 23:1982
Organismos de Certificação
Métodos de indicação de conformidade
com normas de sistemas de certificação
de terceira parte (terceiros)

Norma e/ou projeto

Usuários potenciais

Status

Atual – Julho de 2009
(Substituição pela nova
ISO/IEC 17065 esperada na
finalização e adoção)
Atual – Julho de 2009

Atual – Julho de 2008

Organismos de Certificação de Produtos; Organismos de Acreditação;
Organismos de Normas; Órgãos Reguladores; Associações do Consumidor; Fabricantes e Prestadores de Serviços; Grandes Varejistas; Associações da Indústria; Importadores e Exportadores
Organismos de Certificação de Produtos; Associações do Consumidor;
Órgãos Reguladores; Organismos de Acreditação (para certificação de
produtos); Grupos de Acordo MRA (por exemplo, IAF); Fornecedores;
Fabricantes e Prestadores de Serviços; Varejistas
Autoridades de Compras; Órgãos Reguladores; Oficiais do Serviço
Público do Comércio; Organismos de Acreditação; Organismos de Avaliação da Conformidade; Grupos de Acordo MRA

ISO/IEC Guia 67:2004
Avaliação da conformidade – Fundamentos da certificação de produtos

ISO/IEC Guia 68:2002
Acordos para o reconhecimento e
aceitação dos resultados de avaliação
da conformidade

Organismos de Avaliação da Conformidade; Organismos de Acreditação; Atual – Julho de 2009
Oficiais do Serviço Público do Comércio; Órgãos Reguladores; Associações do Consumidor; Associações da Indústria e Comércio; Grupos de
Acordo MRA

ISO/IEC Guia 65:1996
Requisitos gerais para organismos que
operam sistemas de certificação de
produtos

ISO/IEC Guia 60:2004
Avaliação da conformidade – Código
de boas práticas

a
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Apêndice 2
O papel dos foros dos
organismos internacionais
e regionais de acreditação
A acreditação é o nível mais alto na infraestrutura de qualidade, provendo um
meio de dar a confiança no trabalho dos
organismos de avaliação da conformidade. A acreditação é destinada a apoiar
a integridade, transparência e consistência do trabalho destes organismos. Dentro de um contexto nacional onde existe
um organismo de acreditação em qualquer campo específico, este objetivo
pode ser concretizado, porém quando
mais de um organismo de acreditação
opera em uma determinada área técnica não pode haver inconsistências no
modo que eles operam.
O resultado pode ser que alguns organismos de avaliação da conformidade podem
estar sujeitos a um regime mais restritivo do
que outros, de acordo com o organismo de
acreditação que eles utilizam. Tal situação
pode levar a distorções no mercado e pode
afetar aqueles que utilizam os serviços dos
organismos de avaliação da conformidade.
Como resultado, a confiança seria prejudicada e, por exemplo, relatórios de ensaio
ou certificados emitidos em um país podem
não ser aceitos em outro.
A fim de tratar estes problemas e promover a aceitação mais ampla possível do
trabalho dos organismos de avaliação da
conformidade, os organismos de acredi-

tação formaram foros regionais e internacionais. A Cooperação Internacional
de Acreditação de Laboratórios (ILAC)
teve sua origem em 1977 e foi criada para
promover as boas práticas em ensaio e
calibração e a aceitação internacional do
trabalho de laboratórios que realizam esta
atividade.
O Foro Internacional de Acreditação
(IAF) foi formado em 1993 com objetivos similares em relação à certificação
(ou registro) de sistemas de gestão da
qualidade de acordo com a ISO 9001.
Subsequentemente, o trabalho do IAF se
estendeu para abranger outros sistemas de
gestão tais como os relativos a questões
ambientais abrangidas pela ISO 14001 e
à certificação do produto. A ILAC e o IAF
estão trabalhando juntos para abranger a
acreditação de organismos de inspeção de
acordo com a ISO/IEC 17020.
Uma das forças motoras que inﬂuenciaram a formação e o desenvolvimento
desses foros foi o Código de Normas
do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio). Sua finalidade foi a de desencorajar a utilização de normas (especificações e regulamentos técnicos) e
avaliação da conformidade (principalmente ensaio e certificação) como barreiras ao comércio. O Código de Normas
do GATT desde então foi substituído pelo
estabelecimento da Organização Mundial
do Comércio e seu Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio. O referido
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Acordo e sua relevância para os papéis de
avaliação da conformidade no comércio
global são discutidos com mais detalhes
no Apêndice 3.
Os objetivos dos dois foros internacionais
de acreditação são os seguintes:
Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (regras da
ILAC)
¶ Definir critérios e normas e harmonizar práticas para construir consistência na acreditação de laboratórios de
ensaio e calibração e organismos de
inspeção para fins de facilitação ao
comércio
¶ Desenvolver e manter acordos para o
reconhecimento mútuo de certificados
de calibração e ensaio e relatórios de
inspeção emitidos por laboratórios e
organismos de inspeção acreditados
por Signatários do Acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA) multilateral
da ILAC
¶ Assegurar que tais acordos sejam
relevantes às necessidades dos
usuários de tais relatórios e certificados
¶ Promover o reconhecimento internacional de tais acordos por usuários dos
certificados de calibração e ensaio e
relatórios de inspeção
¶ Empenhar–se para assegurar que
a infraestrutura de acreditação
internacional atende às necessidades de todas as partes interessadas buscando serviços de
calibração, ensaio e inspeção
competentes
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¶ Incentivar e auxiliar os organismos de
acreditação para atender às necessidades de seus mercados domésticos e
alcançar o pleno reconhecimento internacional de certificados de calibração, relatórios de ensaio e relatórios do
organismo de inspeção elaborados por
laboratórios e organismos de inspeção
acreditados
¶ Fomentar o desenvolvimento de
Organismos de Cooperação Regionais como o meio de assegurar
que os organismos de laboratório
e de inspeção em todo o mundo
tenham oportunidades adequadas de participar nos trabalhos
de acreditação de organismos de
inspeção e de laboratório e o aumento das normas de desempenho do organismo de inspeção e de
laboratório
¶ Realizar seminários e conferências e
incentivar a pesquisa sobre aspectos
relevantes de avaliação da conformidade
¶ Colaborar com organismos regionais
e internacionais que tenham objetivos
complementares.
Foro Internacional de Acreditação
(Memorando de Entendimento)
¶ Assegurar que as atividades de avaliação da conformidade acreditadas sejam
efetivas na agregação de valor à facilitação do comércio global.
¶ Facilitar o comércio mundial:
– Promovendo a aplicação comum dos
requisitos para inspeções, certificações e/ou registros, ou programas

similares de avaliação da conformidade;
– Promovendo a equivalência de acreditações concedidas por Membros do
Organismo de Acreditação de programas de inspeção, programas de
certificação e/ou registro ou programas similares de avaliação da conformidade
– Prestando assistência técnica às
economias emergentes que estão desenvolvendo programas de
acreditação de avaliação da conformidade.
¶ Estabelecer e manter a confiança nos
programas de certificação operados por
Membros do Organismo de Acreditação e nas atividades de organismos de
avaliação da conformidade acreditados
por eles:
– participação de Membros do Organismo de Acreditação e Grupos
Regionais no Acordo de Reconhecimento Multilateral (MLA) no
mundo
– troca de informações
– participação nas atividades do IAF
– participação em grupos regionais,
quando existirem.
¶ Apoiar a implementação por organismos de avaliação da conformidade e
acreditação das normas internacionais
e guias que são endossados pelo IAF, e
contribuir para o seu desenvolvimento,
quando necessário
¶ Harmonizar a aplicação de critérios
para a operação dos esquemas de
acreditação dos Membros do Organismo de Acreditação, com base

nas normas internacionais e guias
endossados pelo IAF e documentos
de orientação do IAF publicamente
disponíveis sobre a aplicação dessas normas e guias
¶ Estabelecer e manter uma MLA com
base na equivalência dos programas de
acreditação dos Membros do Organismo de Acreditação verificados através
de avaliação pelos pares e/ou reavaliação entre Membros do Organismo
de Acreditação, de modo que todas as
partes tenham confiança na equivalência declarada
¶ Promover a aceitação internacional
do MLA, e MLAs de grupo regional,
sobre a equivalência da operação de
seus programas de acreditação, e a
aceitação internacional dos resultados da avaliação da conformidade de
organismos acreditados pelos Membros do MLA
¶ Abrir e manter canais para o intercâmbio de informações e conhecimento
entre os Membros do Organismo de
Acreditação e outros organismos relevantes.

Como trabalham os foros
internacionais
Por causa de suas diferentes origens e diferentes campos que estão
tratando, existem algumas diferenças entre a ILAC e o IAF na maneira
que eles são organizados e operados. Entretanto, ambos têm acordos
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de reconhecimento multilaterais
através dos quais os organismos de
acreditação individuais são avaliados quanto à sua conformidade com a
ISO/IEC 17011 e as regras específicas do foro relevante.
O acordo da ILAC é conhecido como
o Acordo de Reconhecimento Mútuo
(MRA), enquanto que o IAF é chamado
de Acordo de Reconhecimento Multilateral (MLA). Para mais detalhes sobre
como esses acordos funcionam, ver os
websites dos foros na Internet:
¶ ILAC: http://www.ilac.org
¶ IAF: http://www.iaf.nu
A avaliação é realizada por uma equipe
de avaliadores de outros organismos de
acreditação técnicas de avaliação pelos pares, tais como as especificados
na ISO/IEC 17040. Os resultados das
avaliações são revisados por um comitê
especial que toma a decisão sobre se organismo atende ou não aos requisitos.
Reavaliações são realizadas periodicamente para assegurar que os organismos de acreditação mantêm o padrão
do seu trabalho.
Através do processo de avaliação pelos pares, a confiança nas acreditações
realizadas por membros da ILAC e do
IAF é aumentada e a aceitação internacional do trabalho dos laboratórios e
organismos de certificação acreditados
é facilitada.
As categorias de membros do IAF são as
seguintes:
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¶ Membros do Organismo de Acreditação – Aberto a organismos de
acreditação de outros organismos
que certificam* sistemas da qualidade, produtos, serviços, pessoas,
sistemas de gestão ambiental ou
programas similares de avaliação da
conformidade. Tais organismos de
acreditação declararam uma intenção
comum para participar do IAF MLA
para reconhecer a equivalência das
outras acreditações de membros à sua
própria (* O IAF utiliza "registro" e
"inscrição" como palavras equivalentes para "certificar" e "certificação")
¶ Membros de Associações – Aberto a
outras organizações envolvidas no uso
ou implementação de sistemas de certificação
¶ Organizações de Reconhecimento
Especiais – Grupos Regionais de
Acreditação – Aberto a grupos regionais dos organismos de acreditação cujos objetivos incluem a manutenção de
MLAs Regionais.
As categorias de membros da ILAC são
as seguintes:
¶ Membros plenos
– Aberto a organismos de acreditação que atendam aos requisitos para
Associados (abaixo) e que também
foram aceitos como signatários ao
Acordo de Reconhecimento Mútuo
do ILAC. Para fazer isto, o signatário deve:
– Manter conformidade com a ISO/
IEC 17011, documentos de orienta-

ção da ILAC afins, e poucos, porém
importantes, requisitos complementares,
– Assegurar que todos os seus laboratórios acreditados atendam à ISO/
IEC 17025 e documentos de orientação da ILAC afins.
Estes signatários, por sua vez, foram
revisados pelos pares e mostraram atender aos critérios da ILAC quanto à
competência.
¶ Associados
– Aberto a organismos de acreditação,
embora ainda não sejam signatários
do Acordo da ILAC:
– Operar esquemas de acreditação
para laboratórios de ensaio, laboratórios de calibração, organismos
de inspeção e/ou outros serviços,
conforme decidido ao longo do
tempo pela Assembleia Geral da
ILAC
– Pode fornecer evidência de que eles
são operacionais e atendam:
– Aos requisitos estabelecidos em
normas relevantes estabelecidas por
organismos que escrevem normas
internacionais adequadas, tais como
ISO e IEC e documentos de aplicação da ILAC
– Às obrigações do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC
– Sejam reconhecidos em sua economia, oferecendo um serviço de acreditação.
¶ Aﬁliados
– Aberto a organismos de acreditação

que:
– Estejam atualmente operando, sendo
desenvolvidos ou destinados a serem
desenvolvidos para laboratórios de
ensaio, laboratórios de calibração,
organismos de inspeção e/ou outros
serviços, conforme decidido ao longo do tempo pela Assembleia Geral
da ILAC
– Declarem a sua intenção para operar
seus programas de acreditação de
acordo com os requisitos estabelecidos em normas relevantes estabelecidas por organismos que escrevem
normas internacionais adequadas,
tais como ISO e IEC e documentos
de aplicação da ILAC
¶ Organismos Nacionais de Coordenação – Aberto a organismos nacionais formalmente estabelecidos com
responsabilidade pela coordenação da
atividade de acreditação do organismo
de laboratório e/ou inspeção em economias particulares.
¶ Organismos Regionais de Cooperação
– Aberto a cooperações de acreditação regionais formalmente estabelecidas, com
objetivos similares e compatíveis com a
ILAC, que estão comprometidos com as
obrigações do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC e que são constituídos
por representantes formalmente nomeados dos interesses de acreditação de pelo
menos quatro economias (Organismos
de Cooperação Regional Reconhecidos
são aqueles cujos Acordos de Reconhecimento Mútuo regionais (MRA/MLA)
foram avaliados com sucesso pelos pares
pela ILAC).
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¶ Partes interessadas – Aberto a representantes de organizações internacionais, regionais e nacionais que tenham
interesse no trabalho da ILAC e que inclui organismos tais como associações
de laboratórios, associações de profissionais de laboratório, associações de
organismos de inspeção, organizações
de compra, autoridades reguladoras,
associações do consumidor e organizações do comércio.
A ILAC e o IAF são organizadas de tal
forma que os membros do organismo
de acreditação determinem as políticas
das organizações, enquanto que comitês

especialistas trabalham em diferentes
aspectos, tais como o desenvolvimento
de material de orientação para membros
ou a promoção da acreditação. As partes
interessadas no resultado da acreditação,
tais como associações de laboratórios de
ensaio e organismos de certificação, os
usuários finais e as autoridades reguladoras estão autorizados a participar nos
trabalhos dos foros, porém seus direitos
de voto são limitados.
As estruturas dos dois organismos internacionais são mostradas nas Figuras 17
e 18:

Coordenação das atividades
do ILAC e IAF

Figura 17 – IAF

Secretaria

Comitê de Comunicação
& Marketing

Comitê Consultivo de
Usuários Finais (EAC)
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Há uma série de comitês e grupos da ILAC
mostrados que operam em conjunto com
o IAF. Muitos organismos de acreditação
são membros das organizações e a ILAC
e IAF agora programam suas reuniões anuais conjuntas (e algumas outras reuniões
de vários comitês).
Além disso, há uma atividade de avaliação
da conformidade onde a ILAC e o IAF são
ativos, ou seja, acreditação de organismos
de inspeção. Em longo prazo, espera–se que
haja um MRA multilateral IAF/ILAC con-

junto para organismos de inspeção acreditados.

Foros regionais de
acreditação
Enquanto a ILAC e o IAF são capazes
de prover um foro global para a harmonização de atividades de acreditação, as
necessidades mais específicas das diferentes regiões estão sendo atendidas por
foros regionais. Exemplos desses foros
regionais de acreditação são:

Figura 18 – ILAC
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¶ Cooperação de Acreditação de Laboratórios
Ásia–Pacífico
(APLAC)
(www.aplac.org) – membro do Organismo de Cooperação Regional da ILAC
¶ Cooperação Europeia para Acreditação
(EA) (www.ea–accreditation.org) –
membro do Organismo de Cooperação Regional da ILAC; e membro do
Grupo de Acreditação Regional do IAF
¶ Cooperação Interamericana de Acreditação (IAAC) (www.iaac.org.mx)
– membro do Organismo de Cooperação Regional da ILAC; e membro do
Grupo de Acreditação Regional do IAF
¶ Cooperação de Acreditação do Pacífico
(PAC) (www.apec–pac.org) – membro
do Grupo de Acreditação Regional do
IAF
¶ Acreditação da Comunidade de Desenvolvimento Sul–Africana (SADCA)
(www.sadca.org) – membro do Organismo de Cooperação Regional da
ILAC; e membro do Organismo Regional do IAF.

Múltiplos beneﬁciários
dos MRAs
Há um número de potenciais beneficiários de MRAs globais e regionais. Estes
incluem:
¶ Organismos de avaliação da conformidade acreditados
¶ Organismos de acreditação
¶ Órgãos reguladores e oficiais do serviço público do comércio
¶ Importadores, exportadores e consumidores
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¶ Infraestruturas nacionais.
Para organismos de avaliação da conformidade acreditados os benefícios do
MRA incluem:
¶ Reconhecimento internacional de seus
certificados e dados
¶ Acesso a novos mercados
¶ Exposição a normas e regulamentos estrangeiros
¶ Acesso ao apoio de outros organismos
de avaliação da conformidade acreditados, tais como, por exemplo, serviços
de calibração especializados
Para organismos de acreditação, os seus
benefícios do MRA incluem:
¶ Referência de acordo com códigos de
boas práticas através do processo de
avaliação pelos pares
¶ Oportunidades para compartilhar experiências e melhorias no processo de
avaliação pelos pares
¶ Fortalecimento na reputação internacional (grande aceitação de seus certificados e dados de organismos acreditados)
¶ Fortalecimento na reputação no mercado interno (prover nova garantia às
partes interessadas internas e usuários
que eles mantêm as normas e a disciplina requerida pelas suas contrapartes
internacionais).
Para órgãos reguladores e oﬁciais do
serviço público do comércio, os benefícios incluem:
¶ Acesso a vários provedores de dados de
conformidade (de organismos de aval-

¶

¶

¶

¶

iação da conformidade estrangeiros e
locais)
Redução da necessidade para os governos em realizar o seu próprio ensaio de
conformidade, inspeção e certificação
Oportunidades para reduzir as barreiras técnicas ao comércio dentro de
sua economia.
Disposição para harmonizar seus requisitos técnicos com outros países ou
aceitar a sua equivalência
Redução das tensões com importadores e
exportadores pela provisão de múltiplas
fontes quanto à avaliação da conformidade.

Para importadores, exportadores e
consumidores, os benefícios do MRA
incluem:
¶ Duplicação e custo reduzidos (um certificado para vários mercados)
¶ Oportunidades para novos mercados
¶ Maior confiança nos dados estrangeiros
(para consumidores)
¶ Expansão da rede de informações sobre
provedores competentes de avaliação
da conformidade (através, por exemplo, das listas de instalações acreditadas
disponíveis de organismos signatários
aos MRAs)
¶ Um mecanismo de resolução de controvérsias quando confrontadas com
dados conﬂitantes de diferentes fontes.
Para infraestruturas nacionais, os benefícios incluem:
¶ Apoio mútuo (por exemplo, o CIPM/
MRA para institutos nacionais de
medição e ILAC MRA têm papéis
complementares na disseminação da

rastreabilidade de medição)
¶ Induzindo a adoção de normas internacionais para as atividades de avaliação
da conformidade das economias nacionais, enquanto também provendo experiências e entradas ao desenvolvimento de normas adequadas, códigos de
prática, etc. por organismos tais como
o CASCO
¶ Compartilhamento de recursos técnicos escassos, por exemplo, provendo
acesso a especialistas estrangeiros para
avaliação, auditorias, etc.

Escopos atuais do IAF MLA
e o ILAC MRA
Em meados de 2009, o IAF MLA abrangeram:
¶ Acreditação de certificadores de sistemas de gestão da qualidade
¶ Acreditação de certificadores de sistemas de qualidade ambiental
¶ Acreditação de organismos de certificação de produtos.
Em meados de 2009, a ILAC MRA
abrangeram:
¶ Acreditação de laboratórios de ensaio
e calibração de acordo com a ISO/IEC
17025
¶ Acreditação de laboratórios médicos
de acordo com a ISO 15189 ou ISO/
IEC 17025.
Conforme mencionado anteriormente, o
IAF e a ILAC estão trabalhando juntos
para estabelecer uma união do MLA para
acreditação de organismo de inspeção.
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A ILAC tem tomado em princípio resoluções para incluir a acreditação de
produtores de material de referência e de
provedores de ensaio de proficiência no
ILAC MRA após os processos adequados para sua inclusão foram acordados.
O IAF resolveu estender o seu MLA para
abranger organismos de certificação de
pessoas.
Em nível regional, organismos tais como
EA, IAAC e APLAC já implementaram
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expansões de seus MLAs para incluir a
acreditação de organismos de inspeção.
APLAC estabeleceu recentemente o primeiro grupo de signatários para uma expansão da APLAC MRA para abranger
acreditação de produtores de material de
referência.

Apêndice 3
Avaliação da conformidade e
o Acordo WTO sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio
O Acordo TBT tem 15 artigos que são
obrigatórios para os governos membros.
Cinco desses artigos tratam exclusivamente dos procedimentos de avaliação da
conformidade e o Artigo 6.1 requer que os
organismos do governo central membros:
"...assegurem, sempre que possível,
que os resultados dos procedimentos de
avaliação da conformidade em outros
Membros sejam aceitos, mesmo quando esses procedimentos diferem dos
seus próprios, desde que sejam atendidos de que esses procedimentos oferecem uma garantia da conformidade
com normas ou regulamentos técnicos
equivalentes a seus próprios procedimentos. É reconhecido que consultas
prévias podem ser necessárias a fim
de chegar a um entendimento mutuamente satisfatório, em especial:
6.1.1 competência técnica adequada e
permanente dos organismos de avaliação da conformidade relevantes nos
membros exportadores, de modo que
a confiança na confiabilidade continuada de seus resultados de avaliação da
conformidade possa existir; neste contexto, conformidade verificada, por
exemplo, através da acreditação, com
guias ou recomendações relevantes
emitidas por organismos internacionais de normalização, deve ser levada

em consideração como uma indicação
de competência técnica adequada;
6.1.2 limitação da aceitação dos resultados da avaliação da conformidade
aos produzidos por organismos designados pelo Membro exportador."
Adicionalmente, no Artigo 6.3
"Os membros são incentivados, a
pedido de outros Membros, a estarem
dispostos a entrar em negociações
para a conclusão de acordos de reconhecimento mútuo dos resultados dos
procedimentos de avaliação da conformidade..."
Enquanto o Artigo 6 trata das responsabilidades dos organismos do governo central, o Artigo 8 requer que os governos
Membros
"...tomem as medidas razoáveis que
podem ser disponíveis a eles para assegurar que os organismos não governamentais dentro de seu território que
operam procedimentos de avaliação da
conformidade atendam às disposições
dos Artigos 5 e 6 [do TBT]..."
A importância deste Artigo é que ele também obriga os governos membros a busca
para assegurar que os provedores de normas voluntárias, avaliação da conformidade e acreditação não criem barreiras
técnicas. O Artigo 7 tem disposições
similares para governos centrais de terem
órgãos do governo local que sigam os
mesmos princípios.
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O Acordo WTO TBT faz uma menção
especial às dificuldades que os países em
desenvolvimento podem enfrentar na administração e estabelecimento de normas,
regulamentos técnicos e sistemas de avaliação da conformidade. A esse respeito,
o Artigo 11 é denominado Assistência
Técnica a Outros Membros. O Artigo coloca ênfase especial na assistência técnica
prestada a membros de países em desenvolvimento e com prioridade para países
menos desenvolvidos.
O Artigo 12 (Tratamento Especial e Diferenciado dos Membros de Países em Desenvolvimento) tem disposições bastante
detalhadas levando em consideração as
necessidades financeiras e comerciais
especiais dos países em desenvolvimento, incluíndo a proteção dos meios de
produção indígena.

Avaliação da conformidade
e o Acordo WTO sobre a
Aplicação de Medidas
Sanitárias e Fitossanitárias
Além do Acordo WTO sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio, os governos
Membros da WTO são também requeridos a atender o Acordo WTO sobre a
Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias.
Este Acordo trata dos regulamentos de
saúde animal e vegetal e a segurança de
alimentos e seu potencial para ser utilizado de forma discriminatória. O Acordo
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incentiva os membros da WTO de utilizarem medidas harmonizadas e baseá–las
em normas, orientações e recomendações
internacionais, caso existam.
O Artigo 8 e o Anexo C do Acordo
abrange o Controle, Inspeção e Procedimentos de Aprovação, e observa que tais
procedimentos incluem amostragem, ensaio e certificação.
Assim como acontece com o Acordo
WTO de TBT, o Acordo SPS também
faz provisões especiais para países em
desenvolvimento, com seu Artigo 9 que
abrange assistência técnica e o Artigo 10
que trata do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento e
particularmente Membros de países menos desenvolvidos.
O website da WTO na Internet (www.
wto.org) provê acesso ao texto do Acordo
WTO SPS e através da aba "Recursos" de
seu website, provê acesso a módulos de
treinamento interativos em:
¶ Acordo sobre Medidas SPS
¶ SPS Manual: Como aplicar as disposições de transparência do Acordo
SPS.

Cooperação, relações
e interações globais e
regionais
Desde meados da década de 1990 houve
um crescimento constante no desenvolvimento da cooperação entre uma
série de organismos internacionais e re-

gionais chave que tem impacto sobre as
atividades de avaliação da conformidade.
Conforme discutido nos Capítulos anteriores, todos os organismos internacionais
de infraestrutura têm relacionamentos
bem estabelecidos com suas contrapartes
regionais (incluíndo ISO, BIPM, OIML,
IAF e ILAC). Muitos dos organismos
internacionais, também, utilizam suas
cooperações regionais como principais
contribuintes às suas atividades de normalização, acreditação e metrologia, incluíndo a implementação de seus respectivos MRAs.
Em nível regional também existem
memorandos de entendimento (MOU)
de região para região que surgiram entre
alguns desses organismos. (Por exemplo, para cooperar sobre necessidades
de treinamento mútuo e ensaios de proficiência, conforme estabelecido no MOU
entre IAAC e APLAC).
Há também agora ligações formais e informais bem estabelecidas entre os organismos de infraestrutura regional e internacional. Estas ligações muitas vezes
incluem a participação mútua em várias
reuniões anuais técnicas e políticas dos
organismos, bem como através de atividades de cooperação formais específicas
descrevendo os MOUs.
Alguns dos MOUs relevantes incluem
aqueles entre:
¶ ISO/IAF/ILAC
¶ CIPM/ILAC
¶ IAF/OIML/ILAC

Os detalhes desses MOUs podem ser
acessados através dos Websites dos organismos na Internet, conforme listados
anteriormente.
Da perspectiva dos países em desenvolvimento, é importante salientar que a UNIDO também desenvolveu MOUs com a
ILAC e o IAF, e há também um foro para
a série desses organismos internacionais
em colaborar conjuntamente em questões
de países em desenvolvimento. Esta é
através da JCDCMAS (Comissão Conjunta sobre Coordenação de Assistência
a Países em Desenvolvimento em Metrologia, Acreditação e Normalização), onde
os organismos participantes são BIPM,
OIML, IAF, ILAC, ISO, IEC, UNIDO, o
Centro de Comércio Internacional (ITC)
e ITU–T, o Setor de Normalização de
Telecomunicações da ITU (União Internacional de Telecomunicações).

Aceitação mútua dos
certiﬁcados de avaliação
da conformidade
A Organização Mundial do Comércio
(WTO), World Trade Report 2005, Trade,
Standards and the WTO (página 56), discute a avaliação da conformidade e sua
relevância para o comércio mundial conforme descrito a seguir:
"Os exportadores muitas vezes enfrentam necessidades de ter que ensaiar ou
certificar seus produtos em cada um
dos países aos quais estão exportando.
Mesmo que os países contem com
normas internacionalmente harmoni-
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zadas ou aceitem como norma equivalente a de outro país, eles podem não
depender de resultados de avaliação
da conformidade do país exportador.
Isto pode aumentar substancialmente
os custos das exportações em uma
séria de maneiras. Primeiramente, os
exportadores suportam os custos de
ensaios redundantes e certificação
para cada um dos mercados de destino. Em segundo lugar, eles correm
o risco de maiores custos de transporte se os bens são rejeitados pelo
país importador após a expedição. Em
terceiro lugar, há um custo em termos
de tempo requerido para atender aos
requisitos administrativos e inspeções
realizadas pelas autoridades do país
importador. Para alguns produtos sensíveis ao tempo, tais como os tecidos
e vestuário, os atrasos no tempo associados aos ensaios e certificação de
produtos no país importador podem
impactar seriamente a lucratividade e
a capacidade de penetrar no mercado".
"A fim de reduzir custos, uma série de acordos de reconhecimento de
avaliação da conformidade foram negociados entre países bilateralmente.
Obviamente, esses acordos não têm
inﬂuência sobre as próprias normas
e regulamentos técnicos. O impacto
de tais acordos sobre o comércio de
países participantes é claramente positivo, devido a uma redução dos custos
com ensaios duplicados, bem como
de transporte e custos administrativos
mais baixos, uma vêz que o tempo de
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manuseio e a incerteza de entrega são
reduzidos. O reconhecimento mútuo
requer confiança na competência de
outros organismos de avaliação da conformidade e nos métodos empregados
para avaliar a conformidade. Por esta
razão, os acordos são muitas vezes limitados a aceitar os resultados de avaliação da conformidade de organismos
que são reconhecidos pelas partes interessadas, e não estendem a acordos de
autocertificação, tais como declarações
de conformidade de fornecedores."
O World Trade Report 2005, Trade, Standards and the WTO também observa (na
página 118):
"Muita cooperação internacional está
ocorrendo para estabelecer confiança
no trabalho dos organismos de avaliação da conformidade em outros
países. Uma forma eficiente parece ser
a conclusão de acordos de reconhecimento mútuo (MRAs) entre organismos de acreditação, de tal forma que
os resultados de qualquer laboratório
ou outro organismo de avaliação da
conformidade acreditado por uma
das partes sejam aceitos em qualquer
outro país. Para que isto aconteça, é
importante que normas comuns sobre
as melhores práticas sejam respeitadas, dando às outras partes confiança
no trabalho de seus parceiros."
Os próprios organismos de acreditação
não utilizam os dados e certificados de
organismos estrangeiros acreditados por
suas contrapartes nas MRAs da ILAC,

do IAF e seus organismos regionais. O
papel dos organismos de acreditação é
promover aos órgãos reguladores e outros
usuários potenciais, os dados e certificados em seus próprios países, a equivalência de organismos estrangeiros de avaliação da conformidade acreditados, a seus
próprios organismos acreditados.
É importante observar que o IAF e a ILAC
MRAs estão no setor voluntário. Como
tal, eles não são formalmente vinculados
aos governos. Entretanto, muitos governos e seus órgãos reguladores utilizam
os MRAs voluntários da ILAC, do IAF e
seus organismos de cooperação regionais
para aceitar certificados e dados de avaliação da conformidade estrangeiros.
Alguns governos também estabeleceram
seus próprios MRAs de governo para
governo quanto à avaliação da conformidade. Alguns destes MRAs estão em uma
base bilateral, tais como aqueles entre os
Governos da Austrália e de Cingapura.
Outros são multilaterais, como os bens
Elétricos e Eletrônicos da APEC MRA.

na Europa, a Comissão Europeia está incentivando o uso do EA MRA voluntário
de setor como suporte para sua confiança
em organismos de avaliação da conformidade acreditados atuando em uma ampla
faixa de setores regulados.
Internacionalmente, existem outras formas de aceitação mútua dos resultados
de ensaios e certificação, tais como a
aceitação direta em nível de organismo
de avaliação da conformidade. Esta é a
finalidade dos esquemas de avaliação da
conformidade da Comissão Eletrotécnica
Internacional (IEC), administrada pelo
seu Conselho de Avaliação da Conformidade. Seus esquemas envolvem o ensaio
e certificação da segurança de produtos
elétricos, produtos elétricos utilizados
em ambientes perigosos e componentes
e produtos eletrônicos. Detalhes adicionais de seus esquemas podem ser encontrados no website da IEC na Internet
(www.iec.ch).

Alguns governos também designaram
formalmente seus organismos de acreditação voluntários como os organismos
que serão utilizados para alcançar a aceitação mútua de certificados de avaliação
da conformidade em seus setores regulados. Este também é um dos caminhos
para a aceitação sob a área elétrica APEC
MRA, onde os governos podem utilizar
o APLAC MRA voluntário de setor para
aceitar resultados estrangeiros. Também,
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