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RESUMO 

 

 

A demanda por serviços de laboratórios de ensaio e calibração acreditados ou que, no 

mínimo, possuam sistema de gestão com base na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, como 

um dos critérios de qualidade dos serviços prestados, acarretou um aumento do número de 

laboratórios que implantam sistemas de gestão com base nessa Norma. No entanto, a 

implantação bem sucedida do sistema de gestão da qualidade não garante o desempenho 

adequado ao longo do tempo, principalmente quando contempla múltiplos laboratórios. Esta 

dissertação tem como objetivo propor ações que reduzam a possibilidade de ocorrências que 

possam comprometer o desempenho do sistema de gestão da qualidade. Para essa proposta, 

foi realizada uma pesquisa de campo com gerentes da qualidade de 38 (trinta e oito) 

organizações que possuem sistema de gestão da qualidade unificado, contemplando vários 

laboratórios. O resultado da pesquisa permitiu identificar os fatores críticos para a 

manutenção da adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade ao longo do tempo e 

indicou que a implementação do sistema de gestão unificado requer uma atuação abrangente 

com atenção a diversos fatores críticos. A proposta de ações, elaborada com base na análise 

do referencial teórico e nas informações obtidas na pesquisa de campo, fornece subsídios para 

uma atuação proativa dos responsáveis pela implementação do sistema de gestão. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de Gestão. Qualidade. Laboratórios. Fatores Críticos. 



ABSTRACT 

 

 

The demand for services of testing and calibration laboratories accredited or at least that they 

have management system based on standard ABNT NBR ISO/IEC 17025, as one of the 

quality criteria of services, led to an increase in number of laboratories that implant 

management systems based on this standard. However, the successful implantation of quality 

management system does not guarantee adequate performance over time, especially when 

includes multiple laboratories. This dissertation has as objective to propose actions to reduce 

the possibility of occurrences that may compromise the performance of quality management 

system. For this purpose, a field survey was conducted with quality managers from 

38 (thirty-eight) organizations that have unified quality management system, which includes 

several laboratories. The result of survey allowed to identify the critical factors to the 

maintenance of the suitability and effectiveness of quality management system over time and 

indicated that the implementation of the unified management system requires a 

comprehensive work with attention to several critical factors. The proposal of actions, base on 

literature review and information obtained from field research, provides grants for a proactive 

role of those responsible for implementing the management system. 

 

 

Keywords: Management System. Quality. Laboratory. Critical Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 Os laboratórios de ensaio e calibração que implantam um sistema de gestão para 

demonstrar sua competência técnica utilizam a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025: 

Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração (ABNT, 2005), 

que possui duas seções principais: a seção 4 que especifica os requisitos da direção e refere-se 

ao gerenciamento do laboratório e a seção 5 que especifica os requisitos técnicos e refere-se à 

competência técnica do laboratório. Essa opção deve-se ao fato de que esta Norma é utilizada 

pelos Organismos de Acreditação (CGCRE, no caso do Brasil), para avaliar a competência 

dos laboratórios, com o objetivo de conceder a acreditação. Os resultados de ensaio e 

calibração emitidos por laboratórios acreditados são aceitos em vários países, em função dos 

acordos de reconhecimento mútuo da CGCRE com organismos equivalentes de outros países. 

 

 Os usuários dos serviços buscam laboratórios acreditados ou que, no mínimo, possuam 

sistema de gestão com base na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, como um dos critérios de 

qualidade dos serviços prestados. Essa busca, muitas vezes, é realizada também, para atender 

seus próprios sistemas de gestão, que utilizam esses critérios para qualificar os fornecedores 

de serviços laboratoriais. Essa demanda acarretou um aumento dos laboratórios que 

implantam sistemas de gestão com base na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, muitos dos 

quais visando a uma futura acreditação e daqueles que tendo esse sistema de gestão buscam a 

acreditação para aumentar a sua competitividade.  

 

 Artigos ressaltam essas e outras razões para a busca pela acreditação. Dizadji & 

Anklam (2004), por exemplo, mencionam que os laboratórios de pesquisa e controle de 

alimentos buscam a acreditação porque esta tende a ser uma exigência em contratos, pela 

diferenciação do laboratório no mercado e pelo fato de ser considerada uma estrutura 

essencial para a validade do trabalho de pesquisa colaborativa dos laboratórios envolvidos em 

ensaios interlaboratoriais. 
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 Existem aproximadamente 30.000 laboratórios acreditados por algum membro da 

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), ou seja, por um organismo de 

acreditação signatário de acordo de reconhecimento mútuo da ILAC (SQUIRREL, 2008). No 

Brasil havia 557 laboratórios de ensaios/calibração acreditados em 2008. O relatório anual da 

acreditação (INMETRO, 2008), indica que no biênio 2007-2008 foi concedida acreditação 

para 179 (cento e setenta e nove) laboratórios de ensaio e calibração. 

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 A implementação de sistema de gestão de laboratórios demanda esforço considerável 

para garantir a sua adequação e eficácia, principalmente quando contempla múltiplos 

laboratórios. É importante observar que, nesse caso, as dificuldades para a implementação de 

sistema de gestão da qualidade podem ser agravadas. Cabe ressaltar que é necessário 

assegurar que todos os envolvidos no sistema de gestão da qualidade estejam conscientes da 

pertinência e importância de suas atividades e de como eles contribuem para alcançar os 

objetivos do sistema de gestão, conforme requerido pela Norma ABNT ISO/IEC 17025, 

especialmente, quando entre estes objetivos estão a obtenção e a manutenção da acreditação. 

Diferenças no nível de conscientização dos membros das equipes dos laboratórios 

comprometem o desempenho do sistema de gestão, particularmente quando são realizadas 

mudanças nesse sistema. 

 

 Dificuldades encontradas em sistemas de gestão da qualidade de um único laboratório 

podem ser potencializadas em sistemas com múltiplos laboratórios, além da possibilidade de 

dificuldades adicionais, como, por exemplo, a manutenção da visão sistêmica, uma vez que 

todos os laboratórios integrantes do sistema precisam adotar uma série de sistemáticas 

comuns. A definição de sistemáticas que atendam às características de diferentes equipes e 

atividades requer atenção especial e um tempo maior para a busca de consenso entre os atores 

do sistema. 
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 Diante do exposto, garantir a adequação e eficácia do sistema de gestão laboratorial ao 

longo do tempo, principalmente, em sistemas com múltiplos laboratórios é mais do que uma 

atribuição, um grande desafio para os gerentes da qualidade. 

 

 Segundo Shih & Gurnani (1997), a manutenção de sistemas da qualidade está entre as 

principais causas de falhas na implementação de sistemas de gestão da qualidade, devido, 

principalmente, ao entendimento inadequado do mecanismo de renovar e revigorar esses 

sistemas. Alguns autores identificaram fatores críticos para manutenção de sistema de gestão 

da qualidade ISO 9000, como o comprometimento da Alta direção (LOW & OMAR, 1997; 

CHIN et. al, 2000) e o envolvimento dos empregados (LOW & OMAR, 1997; CHENG & 

TUMMALA, 1998; CHIN et. al, 2000). 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo propor ações que reduzam a possibilidade de 

ocorrências que possam comprometer o desempenho de sistema de gestão de laboratórios de 

ensaio e calibração. 

 

 Adicionalmente, este trabalho tem os seguintes objetivos específicos: 

− Identificar os fatores críticos para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de 

gestão da qualidade unificado ao longo do tempo; 

− Levantar o perfil dos laboratórios que possuem sistema de gestão da qualidade unificado; 

− Identificar as sistemáticas adotadas para a inclusão de laboratórios no sistema de gestão da 

qualidade já implementado; 

− identificar os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que apresentam maior 

dificuldade de implementação. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 Os resultados deste estudo apresentam dados de instituições nacionais que possuem 

laboratórios de ensaio e calibração com sistema de gestão único acreditados pela CGCRE.  

 

 A pesquisa limitou-se a instituições que possuem laboratórios de ensaio e calibração 

acreditados, pelo fato destas terem os seus sistemas de gestão considerados conforme aos 

requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 pela CGCRE, que é um organismo 

independente. 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA 

 

 

 Apesar do crescente aumento de usuários dessa Norma, conforme pode ser 

evidenciado pela relação de laboratórios acreditados disponível no sítio do INMETRO, não 

existe, como ocorre no caso dos sistemas de gestão com base na Norma ABNT ISO 9001, 

quantidade expressiva de trabalhos sobre sistema de gestão laboratorial. Além disso, existem 

poucos trabalhos publicados que abordam a implementação de sistema da qualidade ao longo 

do tempo, principalmente sobre sistema de gestão da qualidade laboratorial. 

 

 Os textos sobre sistema de gestão da qualidade de laboratórios de ensaio e calibração 

normalmente abordam o tema focando a sua implantação, com ênfase na documentação do 

sistema para atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, ou, ainda, 

tratando aspectos relacionados à acreditação, como, por exemplo, os artigos dos autores 

Fernandes (2006), Iglicki (2006) e Boldyrev (2004). 

 

 Embora a manutenção do processo de gestão da qualidade seja uma atividade essencial 

para a organização, existe pouca atenção a essa fase (VAN DE WATER, 2000). Sendo esse 

foi um dos motivadores da abordagem deste trabalho.  
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 A situação não é diferente nem mesmo no caso de sistema de gestão da qualidade com 

base na Norma mais conhecida da ISO, a ISO 9001. Wahid & Corner (2009), autores de um 

dos poucos trabalhos publicados sobre a manutenção de sistema de gestão, mencionam que a 

maioria dos trabalhos publicados sobre a certificação ISO 9000 nas revistas de gestão da 

qualidade foca a obtenção da certificação e o impacto da certificação nas organizações com 

certificação ISO. Low & Omar (1997) também abordam essa situação ao mencionar que há 

poucas informações sobre o estágio de manutenção de um sistema de gestão da qualidade. 

 

 O foco nos fatores críticos para a implementação de sistemas de gestão da qualidade, 

com base na experiência de laboratórios de ensaio e calibração, atuantes em áreas distintas, 

que possuem dificuldades específicas, associada à literatura sobre sistema de gestão e 

acreditação de laboratórios, distingue o conteúdo deste trabalho. Além do fato de tratar de 

sistemas de gestão que contemplam múltiplos laboratórios, quando, em geral, os textos tratam 

de sistemas com um único laboratório e, em especial, por ter como norteador da pesquisa, o 

foco no elemento humano, principal ativo das organizações na era da sociedade do 

conhecimento e na sua interação com o sistema. 

 

 Além das acreditações de instituições que possuem sistema de gestão da qualidade 

contemplando vários laboratórios, em um mesmo local, o INMETRO sinaliza com a 

possibilidade, em um futuro próximo, de uma nova modalidade: acreditação única para 

laboratórios de uma mesma instituição, situados em diferentes locais (modalidade de 

acreditação já praticada em outros países), que demandará atenção especial na manutenção. 

Devido ao grande risco de perda da acreditação nesse tipo de sistema, faz-se necessário 

realizar um estudo aprofundado sobre os sistemas de gestão da qualidade de múltiplos 

laboratórios visando à identificação dos fatores críticos para a sua implementação e de 

propostas de ações para minimizar a probabilidade de ocorrência de não conformidades que 

comprometam o seu desempenho.  

 

 Considerando que muitas das dificuldades encontradas na implementação de um 

sistema de gestão da qualidade são comuns, o resultado deste trabalho proporcionará 

informações relevantes para as instituições que implementam sistema de gestão da qualidade 

com múltiplos laboratórios de ensaio e calibração, quanto à manutenção e à realização de 

mudanças necessárias para melhoria contínua do sistema. Esse resultado poderá ser utilizado 
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para subsidiar ações dos responsáveis pela qualidade no sentido de minimizar a probabilidade 

de ocorrências que possam comprometer a adequação e eficácia do sistema de gestão ao longo 

do tempo.  

 

 Segundo Squirrell (2008), é essencial que os resultados de medição emitidos pelos 

laboratórios de ensaio e calibração sejam adequados ao uso pretendido, dado que 

frequentemente são utilizados para a tomada de decisões muito importantes. Manter a 

contínua adequação do sistema de gestão é primordial para a garantia da qualidade dos 

resultados de ensaios e calibrações. 

 

 Este trabalho disponibilizará informações sobre os fatores críticos para a manutenção 

do sistema de gestão da qualidade, de forma que este continue a apresentar ao longo do tempo 

os resultados esperados com a sua implantação. 

 

 

1.6 QUESTÕES 

 

 

− Como reduzir ocorrências indesejáveis na implementação e na manutenção do sistema de 

gestão unificado de laboratórios de ensaio e calibração ao longo do tempo? 

− Quais são os fatores críticos para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de 

gestão da qualidade contemplando múltiplos laboratórios? 

− Quais são as características dos laboratórios com sistema de gestão da qualidade 

unificado? 

− Quais as ações adotadas para evitar que a inclusão de um novo laboratório comprometa a 

integridade do sistema de gestão? 

− Quais são os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que os laboratórios têm 

maior dificuldade para implementar? 
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1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 Esse estudo foi desenvolvido com base na estrutura proposta por Teixeira & Brasil 

(2009). 

 

 O capítulo 1 (um) apresenta a contextualização do tema, a formulação do problema, os 

objetivos da pesquisa, a delimitação e a relevância do estudo, as questões norteadoras das 

ações da pesquisa e a organização do estudo. 

 

 O capítulo 2 (dois) apresenta a revisão da literatura sobre os temas gestão estratégica 

da qualidade, princípios de gestão da qualidade, sistema de gestão da qualidade,  acreditação 

de laboratórios de ensaio e calibração, gestão de processos e comportamento organizacional 

(comunicação, cultura organizacional e gestão da mudança), que forneceu o instrumental 

analítico para a pesquisa de campo. 

 

 O capítulo 3 (três) apresenta a metodologia utilizada, explicando o desenvolvimento e 

o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, além da limitação do método. 

 

 O capítulo 4 (quatro) apresenta as etapas de desenvolvimento da pesquisa, desde a 

elaboração do questionário utilizado na pesquisa de campo até a sua aplicação e o tratamento 

dos dados. 

 

 O capítulo 5 (cinco) apresenta os resultados da pesquisa de campo, incluindo o perfil 

dos laboratórios de ensaio e calibração participantes, a síntese e a análise dos resultados da 

pesquisa. 

 

 O capítulo 6 (seis) apresenta uma proposta de ações para a implementação de sistemas 

de gestão da qualidade em laboratórios de ensaio e calibração e a relação entre as ações 

propostas e os fatores críticos identificados. 

 

 O capítulo 7 (sete) apresenta as conclusões da pesquisa. 
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 O capítulo 8 (oito) apresenta as considerações finais e as sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

 A sétima parte apresenta as referências bibliográficas que deram suporte a esta 

pesquisa. 

 

 O Apêndice A apresenta a evolução da estrutura da Norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025, o Apêndice B apresenta a relação de signatários de acordos de reconhecimento mútuo 

ILAC, EA e IAAC (ensaios e calibração), o Apêndice C o questionário desenvolvido pela 

autora para o levantamento dos dados utilizados nesta pesquisa, o Apêndice D o texto de 

apresentação do questionário dirigido aos respondentes da pesquisa, o Apêndice E os dados 

referentes ao perfil das instituições participantes da pesquisa, o Apêndice F os fatores críticos 

para todos os grupos de participantes (classificação geral), o Apêndice G os fatores críticos 

para os laboratórios de ensaio e calibração, o Apêndice H os fatores críticos para os 

laboratórios de ensaio, o Apêndice I os fatores críticos para os laboratórios de calibração e o 

Apêndice J os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que apresentam dificuldade 

para implementação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 Para atingir os objetivos desta dissertação foram analisados textos sobre gestão 

estratégica da qualidade, princípios de gestão da qualidade, sistema de gestão da qualidade, 

sistema de gestão da qualidade de laboratórios de ensaio e calibração, acreditação, gestão de 

processos e comportamento organizacional (comunicação, cultura organizacional e gestão da 

mudança). 

 

 

2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE 

 

 

 Segundo Garvin (2002), o conceito de qualidade surgiu há milênios. No entanto, só 

recentemente surgiu como função da gerência. Originalmente essa função era relativa e 

voltada para a inspeção; hoje, as atividades relacionadas com a qualidade se ampliaram e são 

consideradas essenciais para o sucesso estratégico. O Quadro 01 apresenta a evolução do 

conceito de qualidade até 1992. 
 

Etapa do Movimento da Qualidade 
Identificação de 
características Inspeção 

Controle Estatístico da 
Qualidade 

Garantia da Qualidade 

Preocupação básica Verificação Controle Coordenação 

Visão da qualidade 
Um processo a ser 

resolvido 
Um problema a ser 

resolvido 
Um problema a ser resolvido, mas que 

seja enfrentado proativamente 

Ênfase 
Uniformidade dos 

produtos 
Uniformidade do produto 

com menos inspeção 

Toda a cadeia de produção, desde o 
projeto até o mercado, e a contribuição 

de todos os grupos funcionais, 
especialmente dos projetistas, para 

prevenir falhas da qualidade 

Métodos 
Aparelhos de medidas 

e mensuração 
Instrumentos e técnicas 

estatísticas 
Programas e sistemas 

Papel dos profissionais 
da qualidade 

Inspeção, 
classificação, 

contagem e avaliação 

Solução de problemas e a 
aplicação de métodos 

estatísticos 

Mensuração da qualidade, planejamento 
da qualidade e projeto de programas 

Quem é responsável 
pela qualidade 

O departamento de 
inspeção 

Os departamentos de 
fabricação e engenharia 

Todos os departamentos, embora a alta 
gerência só se envolva perifericamente 

com os projetos, o planejamento e a 
execução das políticas da qualidade. 

Orientação e abordagem 
“Inspeciona” a 

qualidade 
“Controla” a qualidade “Constrói” a qualidade 

Quadro 01 – Da inspeção à garantia da qualidade 
Fonte: Garvin (1992, p. 44) 
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 Marshall (2005, p.18) acrescenta que a visão estratégica da qualidade 

 

leva a uma percepção dinâmica e ampliada da qualidade, sinalizando a integração 
com diversas outras áreas do conhecimento humano, em função do tipo de produto 
gerado e das expectativas, exigências e maturidade dos clientes e consumidores, em 
sintonia com os interesses mercadológicos estabelecidos. 

 

 Ainda segundo Marshall (2005), a qualidade passou a ser percebida como uma 

disciplina estratégica, principalmente nas duas últimas décadas do século XX. Com a 

assimilação dos princípios da gestão pela qualidade total (GQT), disseminados a partir de 

1950, a qualidade passou a ser discutida no plano estratégico do negócio e a ser valorizada no 

mercado. Essa mudança trouxe problemas para as organizações que hesitaram em adotá-la de 

forma estratégica ou que ficaram focadas apenas nos processos de controle da qualidade. 

Além disso, as legislações de defesa do consumidor e as normas internacionais amplas e 

aplicáveis na cadeia de interação cliente-fornecedor, como a família ISO 9000, corroboraram 

para a consolidação da qualidade em um amplo espectro, incluindo empresas de todos os 

portes e de diferentes ramos de negócios, públicas e privadas. 

 

 A abordagem atual da qualidade está relacionada às necessidades e aos anseios dos 

clientes e os produtos e bens de consumo estão cada vez mais parecidos, em termos de função 

e desempenho. Por essa razão, atualmente, a qualidade está muito associada à percepção de 

excelência nos serviços, que depende da atuação de pessoas, sendo o elemento humano e sua 

qualidade o grande diferencial contemporâneo. 

 

 Para laboratórios de ensaio e calibração, prestadores de serviço, esse conceito também 

é válido, especialmente pelo fato de que a disseminação do conhecimento ocorre rapidamente 

e o diferencial competitivo é focado na competência técnica e na excelência do serviço 

prestado, que precisa ser mantida permanentemente, o que demanda agilidade na 

internalização do conhecimento técnico. 

 

 Garvin (1992) ressalta que a maioria dos programas de qualidade tem como objetivo 

obter o compromisso de toda a organização para com a qualidade e que para atingir esse 

compromisso tem sido adotada a participação da alta gerência, o treinamento generalizado e a 

formação de equipes. No entanto, se não houver uma mudança de atitude nos vários níveis da 
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empresa, a qualidade não será internalizada e continuará sendo vista pelos empregados como 

função do departamento de qualidade e não como responsabilidade de todos. É necessário que 

haja uma compreensão mais ampla e um envolvimento pessoal para a melhoria. Muitas 

empresas dão treinamento das técnicas de controle da qualidade, mas não conseguem 

transmitir a relação entre qualidade e os objetivos básicos da empresa, falhando em motivação 

e finalidade. 

 

 Para apoiar a perspectiva estratégica, a qualidade é muitas vezes incluída 

explicitamente no processo de planejamento estratégico, estabelecendo-se metas anuais, 

específicas e viáveis, para a melhoria de qualidade. Essa inclusão é realizada de tal forma que 

a qualidade tenha um impacto demonstrável sobre a base dos negócios através da associação 

de medidas-chave do desempenho empresarial, como o custo, a participação no mercado e a 

rentabilidade. Sem uma perspectiva estratégica, perderia o seu atrativo.  

 

 Essa abordagem demanda alteração do perfil do profissional da área da qualidade, que 

além da especialização técnica desejável, precisa compreender os objetivos estratégicos da 

empresa, com responsabilidades pela educação e a capacitação, assim como a avaliação de 

programas, o estabelecimento de objetivos e a integração com outros departamentos. 

 

 Ainda segundo Garvin (1992), apesar de haver um consenso entre os especialistas em 

qualidade de que o sucesso das ações de qualidade requer uma gerência dedicada a tal meta, 

se não houver comprometimento nos níveis mais altos, outros objetivos (por exemplo, 

operacionais e financeiros, como prazo de entrega e custo) serão sempre priorizados. No 

entanto, se a alta gerência apoia a qualidade essas tensões são minimizadas. 

 

 Os conceitos estabelecidos por Garvin continuam muito atuais. A visualização da 

qualidade como função de um departamento é um comportamento que ainda pode ser 

observado em muitas empresas. Trabalhos mais recentes, como, por exemplo, Bruno (2000, 

p. 104), mencionam a necessidade de os profissionais da qualidade compreenderem os 

objetivos estratégicos da organização e da qualidade estar inserida no processo de 

planejamento estratégico.  
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 No caso específico de manutenção de um sistema de gestão da qualidade que 

contempla múltiplos laboratórios, no qual atuam diversas equipes, é essencial que os 

profissionais estejam comprometidos e conscientes da importância de suas atividades, para 

que suas ações contribuam para os objetivos da qualidade. Por outro lado, os profissionais da 

área de qualidade precisam acompanhar o ambiente de negócios, para que as ações da 

qualidade possam contribuir para a melhoria do desempenho da empresa. 

 

 Apesar da evolução do conceito para a visão estratégica da qualidade, esse tema ainda 

é considerado por algumas pessoas como controle, remetendo à “fiscalização” das atividades 

realizadas, sem associar essas ações à estratégia da empresa e aos resultados do negócio. 

 

 Segundo Algarte (2000, p. 81), 

 

no Brasil não houve uma revolução, mas uma evolução lenta, consciente e segura 
quanto à importância da qualidade. Até a década de 80, a qualidade era uma questão 
técnica e, portanto, restrita aos técnicos. A partir de então, a qualidade ganhou 
importância vital e estratégica para a sobrevivência e perenidade das empresas, 
passando a ser responsabilidade de toda a administração. 

 

 

2.2 PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 

 A Norma ABNT NBR ISO 9000 (ABNT, 2005a, p. v) apresenta oito Princípios de 

gestão da qualidade, relacionados no Quadro 02, a seguir, que formam a base para as normas 

de sistema de gestão da qualidade na família ABNT NBR ISO 9000 e que podem ser 

utilizados para conduzir a organização à melhoria do seu desempenho: 
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Princípios Descrição 

Foco no cliente 
As organizações dependem de seus clientes e convém que entendam as necessidades 
atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas expectativas. 

Liderança 
Os líderes estabelecem unidade de propósito e o rumo da organização e convém que os 
líderes criem e mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas possam estar 
totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. 

Envolvimento de 
pessoas 

Pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização e seu total envolvimento 
possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização. 

Abordagem de 
processo 

Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os 
recursos relacionados são gerenciados como um processo. 

Abordagem 
sistêmica para a 

gestão 

Identificar, entender e gerenciar processos inter-relacionados como um sistema contribui 
para a eficácia e eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos. 

Melhoria contínua 
Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo 
permanente. 

Abordagem factual 
para tomada de 

decisão 
Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. 

Benefícios mútuos 
nas relações com 
os fornecedores 

Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e, por essa razão, uma relação 
de benefícios mútuos aumenta a habilidade de ambos em agregar valor. 

Quadro 02 – Princípios da Qualidade 

 

 

2.3 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 Para tratar os fatores críticos para a manutenção do sistema de gestão da qualidade em 

laboratórios de ensaio e calibração é fundamental considerar conceitos, o histórico da Norma 

ISO 9001 e textos que abordam a implementação de sistema de gestão da qualidade. 

 

 

2.3.1 Conceitos 

 

 

 Segundo a Norma ABNT NBR ISO 9000 (ABNT, 2005a, p. 1), 

 

o sistema de gestão da qualidade representa a parte do sistema de gestão da 
organização cujo enfoque é alcançar resultados em relação aos objetivos da 
qualidade para satisfazer às necessidades, expectativas e requisitos das partes 
interessadas, conforme apropriado. 
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 A abordagem da Norma ABNT NBR ISO 9000 

 

incentiva as organizações a analisar os requisitos do cliente, definir os processos que 
contribuem para a obtenção de um produto que é aceitável para o cliente e manter 
estes processos sob controle, fornecendo a estrutura para melhoria contínua com o 
objetivo de aumentar a probabilidade de ampliar a satisfação do cliente e de outras 
partes interessadas (ABNT, 2005a, p. 7). 

 

 A abordagem de sistema de gestão da qualidade considera a percepção do cliente 

quanto à qualidade do produto/serviço e o impacto nos resultados da organização, sendo 

essencial que esteja associada à sua estratégia, de forma que a qualidade não seja um sistema 

paralelo, apenas para efeitos de certificação e sim um elemento intrínseco às atividades das 

organizações. 

 

 Muitas organizações adotam diversos padrões normativos simultaneamente e podem 

optar pelo sistema de gestão integrado. Segundo Cerqueira (2006, p.23), 

 

diversos padrões normativos possuem requisitos comuns que podem ser 
compartilhados pelos diferentes sistemas de gestão, sendo tendência atual os 
sistemas de gestão integrada contemplar requisitos de gestão de diversos padrões 
normativos em um único sistema de gestão. 

 

 Podemos citar, por exemplo, sistema de gestão com base nas Normas ABNT NBR 

ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001. A Figura 01 representa o sistema de gestão integrado. 

 

 

Figura 01 – Sistema de Gestão Integrado 
Fonte: Cerqueira (2006, p. 8) 



34 

 

 Cabe ressaltar a distinção entre a implantação e a implementação do sistema de gestão 

da qualidade. Uma vez estabelecido e aprovado, o sistema é operacionalizado, sendo 

necessário mantê-lo e melhorá-lo continuamente. Cerqueira (2006, p. 409) menciona que os 

“sistemas de gestão só estarão implementados quando existirem evidências de que aquilo que 

foi estabelecido está acontecendo de fato na prática do dia-a-dia” e utiliza as definições 

relacionadas a seguir, para esclarecer as diferenças entre implantação e implementação: 

 

a) Implantação 
“Ação de definir, de estabelecer, de analisar criticamente e de aprovar a execução de 
uma atividade, de um sistema, de um processo, de um documento ou de um projeto”. 

 
b) Implementação 

“Ação de operacionalizar uma atividade, um sistema, um processo, um documento 
ou um projeto implantado; apesar de bastante empregado, é um neologismo derivado 
do inglês e não existe no Dicionário da Língua Portuguesa; tem o significado de 
fazer acontecer, fazer funcionar, realizar de fato”. 

 

 Para efeitos desta Pesquisa, a implementação inclui a manutenção da adequação e 

eficácia do sistema de gestão da qualidade unificado ao longo do tempo. 

 

 

2.3.2 Norma ISO 9001 

 

 

 De acordo com Marshall (2005, p. 59), “as Normas ISO possuem um papel muito 

importante no mundo globalizado devido ao seu reconhecimento internacional no que diz 

respeito às relações contratuais entre organizações, sociedades e indivíduos”. 

 

 A Norma de sistema de gestão da qualidade ISO 9001 é a mais conhecida dentre as 

mais de 17500 Normas internacionais já publicadas pela ISO (International Organization for 

Standardization), maior organização mundial de normalização. A ISO é uma organização 

não-governamental, com sede em Genebra, na Suíça, fundada em 1947, que reúne institutos 

de normalização de 162 (cento e sessenta e dois) países, com um membro por país e forma 

uma ponte entre os setores público e privado. Muitos dos institutos membros são parte da 

estrutura governamental de seus países ou são mandados por seus governos. Outra parte de 

seus membros é formada pelo setor privado, criados por parceiros nacionais das associações 

de indústria. 
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 A família de Normas ISO 9000, lançada em 1987, foi baseada nas normas britânicas 

de qualidade e nas experiências e contribuições de especialistas e representantes de diversos 

países, que conseguiram superar divergências quanto a terminologia, conceitos e práticas e 

chegar a um resultado que pode ser considerado um marco histórico na evolução da garantia e 

da gestão da qualidade. Em 1994, foi revisada pela primeira vez para melhorar a sua 

interpretação e garantir a inclusão dos aspectos preventivos da garantia da qualidade e em 

2000 pela segunda vez, enfatizando aspectos industriais e de serviços (MARSHAL, 2005, 

p. 62). Segundo Cerqueira (2006, p. 19), o modelo de gestão proposto pela Norma ISO 9001 é 

preventivo e está no terceiro nível de complexidade (foco no sistema) da evolução da gestão 

da qualidade. Em 2008 a Norma ISO 9001 foi novamente revisada. 

 

 A atividade de certificação teve sua origem a partir da necessidade de as empresas 

comunicarem aos seus clientes e ao mercado a adequação de seu sistema da qualidade às 

normas de referência. Certificação é conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo 

independente, sem relação comercial, com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que 

determinado produto ou processo está em conformidade com os requisitos (nacionais, 

estrangeiros ou internacionais) especificados (MARSHALL, 2005, p. 63). 

 

 No final de dezembro de 2008, tinham sido emitidos 982.832 certificados 

ISO 9001:2000 em 176 países e economias, representando um aumento de 31.346 (+3%) de 

certificações em relação ao ano de 2007. Esse total inclui certificados ISO 9001:2000 e ISO 

9001:2008, acumulados em função da publicação da versão 2008, contendo novos requisitos, 

em novembro desse ano. Os países com maior número de certificados são China, Itália, 

Espanha, Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, Estados Unidos, França e República da Corea 

(ISO, 2008). 

 

 Com a crescente adoção de sistemas de gestão da qualidade com base no modelo 

proposto pela norma ABNT NBR ISO 9001 (ABNT, 2000), há uma demanda cada vez maior 

por serviços de laboratórios que possuam um sistema de gestão compatível com essa Norma, 

como a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. 
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2.3.3 Implementação de sistema de gestão da qualidade 

 

 

 A maioria dos artigos sobre sistema de gestão da qualidade refere-se à fase de 

planejamento e documentação do sistema até a obtenção da certificação. De acordo com Van 

de Water (2000), há muita literatura sobre Normas ISO, mas pouco sobre o período posterior 

à obtenção do certificado, surgindo o questionamento sobre como preservar o sistema da 

qualidade. Wahid & Corner (2009) corroboram com esse autor, mencionando que a maioria 

dos artigos publicados sobre ISO 9000 nas revistas de gestão da qualidade focam em como 

obter a certificação e o impacto da certificação nas organizações. Para subsidiar a resposta 

para essa questão é necessário entender as barreiras e os fatores críticos para a manutenção da 

adequação e eficácia do sistema de gestão ao longo do tempo. 

 

 Valle (2003) afirma que, independentemente das inúmeras razões que podem afetar o 

sistema de gestão, a contínua evolução dos requisitos para os sistemas acarreta uma 

degradação da conformidade do sistema de gestão aos novos requisitos. A alteração das 

necessidades das partes interessadas (clientes, acionistas, dirigentes, etc.) é outra situação que 

demanda a necessidade de evolução do sistema de gestão para atendimento destes novos 

requisitos. 

 

 Valle (2003) menciona, ainda, que a competência dos auditores internos de um 

laboratório é fundamental para que o seu sistema de gestão comprove sua eficácia e 

demonstre o nível de confiança desejado. Essa competência é também imprescindível para 

que, através de auditorias internas, o sistema de gestão seja aprimorado de forma que o 

atendimento aos requisitos estabelecidos seja consistente ao longo do tempo. 

 

 Sampaio, et al. (2009) chegaram à conclusão, a partir da análise crítica da literatura 

sobre sistema de gestão da qualidade, que a falta de envolvimento da alta direção é 

considerado o principal obstáculo enfrentado durante a implementação e a certificação ISO 

9001 e que, após a obtenção da certificação, há um aparente desgaste dos benefícios 

percebidos com a implantação do sistema de gestão ao longo do tempo. 
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 Fuentes, et al. (2000) mencionam que os sistemas são implementados de maneiras 

diferentes e há variação na efetividade dos mesmos e que a falta de foco estratégico leva as 

organizações a enfrentarem dificuldades que poderiam ter sido previstas e evitadas. Enfatizam 

que os principais obstáculos para a implementação efetiva estão dentro da organização: falta 

de comunicação, falta de envolvimento e realocação de responsabilidades e um conjunto de 

impedimentos organizacionais relacionados à estrutura, processos e à cultura do negócio, 

como resistência à mudança por parte dos empregados e falta de treinamento.  

 

 O resultado da pesquisa realizada por Fuentes, et al. (2000) indica que as principais 

barreiras são as dificuldades de cooperação entre gerentes, a comunicação de novas tarefas, a 

resistência a novas responsabilidades e a falta de envolvimento dos empregados e dos 

gerentes. Complementam relatando elementos facilitadores sugeridos pela literatura: o 

comprometimento dos gerentes seniores, o envolvimento e a participação dos empregados e o 

papel dos gerentes intermediários como motivadores e comunicadores. O resultado desse 

trabalho demonstra que as principais barreiras são internas e basicamente relacionadas a 

recursos humanos. 

 

 Shih & Gurnani (1997) também listam algumas das principais causas de falhas na 

implementação de sistema de gestão da qualidade por eles observadas. A primeira é a falta ou 

algumas vezes, até mesmo, a excessiva participação e suporte da gerência sênior. Segundo 

esses autores, é muito comum na fase inicial, as companhias designarem um gerente júnior 

(normalmente, abandonado pelo gerente sênior, sob o argumento de autonomia e 

empowerment), para negociar suporte dos gerentes funcionais de hierarquia superior para a 

introdução de mudanças complexas. 

 

 Farias Filho (1996, p. 92) menciona que “agir numa organização com relação à 

qualidade é agir na base de poder da mesma”, logo é fácil perceber que não é uma tarefa 

simples, que possa ser delegada para profissionais iniciantes sem o poder de decisão 

necessário a essa missão. 

 

 Voltando à Shih & Gurnani (1997), também, podem ocorrer problemas quando o 

gerente sênior participa intensamente, decisão correta considerando a necessidade de 

negociações entre funções na gestão da qualidade. Nesse caso, o primeiro problema deve-se 
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ao fato de que o gerente sênior acredita que, sendo a qualidade uma função da motivação do 

empregado, ninguém ousaria estar desmotivado sabendo do seu envolvimento. Partindo dessa 

premissa, estabelece metas inalcançáveis, que levam os empregados a acharem que estas não 

são factíveis e, consequentemente, nada muda na organização. O segundo problema é a falta 

de coerência. Gerentes seniores falam muito a respeito de empowerment e delegação de 

autonomia e autoridade, mas são os primeiros a requerer poder e controle. Também é comum 

priorizarem produção em detrimento da qualidade, apesar de maravilhosas declarações de 

comprometimento total com a qualidade. Essa mistura dos sinais transmitidos para as 

hierarquias inferiores comunica a mensagem de que o comprometimento com a qualidade na 

organização é falado, mas não verdadeiro. 

 

 A segunda causa de falha apontada por esses autores é a excessiva confiança de 

mudança cultural através de campanhas em massa abstratas, mudando o conhecimento e 

pensamento dos empregados através de educação e treinamento, como se fosse suficiente para 

desenvolver novas atitudes e alinhar o comportamento às necessidades de qualidade da 

organização. No entanto, essa prática precisa de tempo para apresentar resultados e a 

rotatividade da força de trabalho pode fazer com que essa ação não produza qualquer 

mudança significativa.  

 

 Shih & Gurnani (1997) defendem a necessidade de mudar os sistemas gerenciais, de 

forma que tenham, no mínimo, objetivos a serem atingidos em um tempo específico, um 

sistema de avaliação e monitoração de desempenho e um sistema de reconhecimento, 

recompensa e punição, baseados nas novas idéias e valores, além de um sistema de carreira 

adaptado às novas práticas e papéis demandados pela nova cultura. Outro aspecto relevante 

mencionado é o fato de que no início de uma mudança cultural produzida por uma forte 

ênfase na gestão participativa e no trabalho em equipe, os supervisores e gerentes identificam 

ameaças para o seu poder e autoridade. Segundo esses autores, a pouca iniciativa ou até 

mesmo a sabotagem silenciosa da gerência intermediária é o principal obstáculo observado 

em companhias brasileiras. 

 

 A terceira causa de falha relatada é a visão parcial e a falta de entendimento do que 

constitui um sistema de gestão da qualidade. A quarta é a falta de integração entre o sistema 

de gestão da qualidade e as outras funções da organização, fato que acarreta a falha de muitos 
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programas, porque são vistos como independentes e isolados e não há o entendimento de que 

a falta da correta integração com a estratégia da companhia acarreta a perda de foco dos 

esforços da qualidade. Essa constatação corrobora com a visão estratégica da qualidade, 

defendida por Garvin (1992). A quinta causa de falha mencionada é a manutenção de sistemas 

da qualidade, tema desta pesquisa, o que segundo os autores, ocorre devido ao entendimento 

inadequado do mecanismo de renovação e revigoramento desses sistemas. 

 

 Shih & Gurnani (1997) esclarecem que existem outras causas importantes, que não 

foram objeto do estudo deles, como a seleção inadequada do gerente da qualidade, problemas 

tecnológicos, onde máquinas e equipamentos não são capazes de satisfazer às especificações 

de qualidade e sistema de educação e treinamento ineficaz. 

 

 Para Cheng & Tummala (1998), a atitude e o comportamento dos empregados são 

críticos para a obtenção da certificação ISO 9000 e para a manutenção do sistema da 

qualidade certificado, sendo necessário o envolvimento de todos os empregados, uma vez que 

a maneira como se comportam, estão envolvidos no processo e mudam suas atitudes em 

direção ao desenvolvimento e aplicação de políticas, procedimentos e instruções de trabalho, 

afeta o sucesso no estabelecimento, implantação e, posteriormente, na manutenção do sistema 

da qualidade, prevenindo quaisquer ocorrências de desvios das sistemáticas documentadas.  

 

 Esses autores ressaltam a importância dos canais de comunicação no estágio de 

manutenção do sistema da qualidade e mencionam seis elementos para o envolvimento dos 

empregados, na seguinte ordem de importância: 

– comprometimento, envolvimento e suporte da alta direção; 

– desenvolvimento de canais de comunicação; 

– treinamento e educação; 

– estabelecimento de time de auditores, análises críticas da gestão e/ou outras equipes de 

trabalho; 

– formação de equipes de melhoria da qualidade; 

– adoção de habilidades apropriadas de liderança. 
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 Pesquisa realizada por Chin, et al. (2000) sobre os fatores críticos de sucesso para a 

manutenção e melhoria do sistema da qualidade identificou que as principais medidas 

utilizadas pelas indústrias de manufatura de Hong-Kong para manter a efetividade da 

ISO 9000 são a auditoria interna e a intensificação da cultura de melhoria pela equipe de 

trabalho, seguidas pela participação e suporte da gestão, treinamento/educação, análise crítica 

da gestão periódica, melhoria da comunicação dos empregados e ações corretivas e 

preventivas efetivas. Os principais elementos da ISO 9000 para a manutenção do sistema de 

gestão, identificados pela pesquisa, foram ações corretiva e preventiva, controle de dados e 

documentos, auditorias internas da qualidade, sistema da qualidade e responsabilidade da 

gestão. Essa pesquisa identificou, também, que o comprometimento da direção, o trabalho em 

equipe e a disseminação do conhecimento sobre o sistema da qualidade ISO 9000 em toda 

companhia são fatores críticos de sucesso para a manutenção do sistema de gestão. 

 

 Quanto ao primeiro fator crítico, Chin, et al. (2000) mencionam que a direção deve 

desenvolver a estabilidade da manutenção do sistema em toda organização, por meio do 

contínuo reconhecimento dos benefícios da certificação ISO 9000 e do entendimento de como 

ele alinha e fornece suporte aos objetivos da companhia. Enfatizam que muitas falhas são 

atribuídas à falta de constância no comprometimento e envolvimento da direção, que deve ser 

percebida como a “dona” do sistema da qualidade ISO 9000 e que essa responsabilidade não 

deve ser transferida para o gerente da qualidade. Também não deve ser vista como uma 

necessidade do departamento da qualidade para desenvolver procedimentos disciplinares para 

a manutenção das práticas, procedimentos e documentação. Essa conclusão corrobora com 

Garvin (1992) no que concerne à visão estratégica da qualidade e com Shih & Gurnani (1997) 

quanto ao comprometimento da gerência sênior e a coerência de suas ações para que a 

implementação do sistema seja uma realidade e não apenas tema de discurso e um conjunto de 

sistemáticas documentadas, mas não utilizadas. 

 

 O segundo fator crítico citado, trabalho em equipe, requer conscientização, 

envolvimento, comprometimento e apropriação do sistema pelos empregados. 

Conscientização para que os empregados entendam a política da qualidade e a situação do 

sistema da qualidade na companhia. Quanto ao comprometimento, é necessário que a direção, 

primeiro, defina os objetivos e papéis, de forma que cada empregado possa entender o que é 

esperado dele e como seguir esses requisitos. A apropriação do sistema significa a aceitação 
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dos objetivos da qualidade como seus e a construção de suas próprias decisões para ações 

corretivas. O principal elemento para isso é dar poderes aos empregados. A expectativa é de 

que as não conformidades do sistema possam ser identificadas e eliminadas em um estágio 

inicial como resultado do envolvimento do empregado com base no trabalho em equipe.  

 

 O terceiro fator crítico, disseminação do conhecimento do sistema da qualidade 

ISO 9000 em toda companhia (informações para os empregados sobre a ISO 9000 e o sistema 

de gestão da qualidade), é necessário envolver a equipe de trabalho na fase de manutenção. 

 

 Segundo Wahid & Corner (2009), o estágio de manutenção requer ênfase na melhoria 

contínua e nas ações preventivas. O resultado da pesquisa realizada por esses autores 

identificou que os fatores críticos para a manutenção do sistema de gestão são 

comprometimento e suporte da alta direção, envolvimento e participação dos empregados, 

trabalho em equipe, melhoria contínua, sistema de recompensa, entendimento da ISO 9000, 

medição de desempenho e comunicação. 

 

 Para Lee, et al. (2009) é razoável acreditar que alguns fatores contextuais, tais como: 

visão corporativa, cultura, competitividade, habilidades em técnicas de gestão da qualidade, 

entre outros, devem ter influência crucial na estratégia de implementação da ISO 9000 e que 

os pesquisadores podem explorar os papéis desses fatores nessa fase. Enfatizam que para 

obter desempenho superior, as organizações não devem considerar a certificação como um 

simples projeto e nem a manutenção da norma como um processo de rotina. Os gerentes 

devem estar comprometidos com a implementação dos princípios da 

ISO 9000 e adotar outras iniciativas de qualidade como benchmarking para manter um alto 

comprometimento com a qualidade, lembrando que a ênfase dada a cada princípio da norma, 

quando da formulação de estratégias para a sua implementação, pode variar, em função dos 

ambientes interno e externo de cada organização. 

 

 Reforçando as idéias desses autores, Low & Omar (1997) mencionam que, se a 

principal motivação para iniciar um sistema de gestão da qualidade é a obtenção da 

certificação, há uma tendência para o retorno de velhos hábitos, devido à ênfase no 

desenvolvimento de procedimentos e ferramentas em detrimento aos aspectos socioculturais 

de desenvolvimento das habilidades comportamentais humanas. É necessária a correta 
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manutenção do sistema de gestão da qualidade, uma vez que este deve ser dinâmico, para 

melhorar a qualidade dos serviços internos e externos e que uma medida de melhoria da 

qualidade pode ser a forma como o sistema de gestão da qualidade é mantido. Para esses 

autores, a falta de envolvimento e suporte da alta direção, a falta de comunicação, a falta de 

treinamento, a falta de envolvimento dos empregados e dos gerentes, a falta de recursos, a 

estrutura organizacional e a supervisão inadequada são barreiras para a manutenção do 

sistema de gestão da qualidade. 

 

 Carvalho (2004) menciona que grande parte da alta administração dos laboratórios tem 

dado prioridade às atividades relacionadas a requisitos técnicos da norma, relegando a 

segundo plano a implementação de um efetivo sistema de treinamento e qualificação de 

pessoal, bem como de um efetivo sistema de controle do sistema de gestão da qualidade 

(análise crítica pela gerência e auditoria interna). Os laboratórios que adotam esta política 

equivocada terão grandes dificuldades para implementar e manter o seu sistema de gestão da 

qualidade em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A priorização das 

atividades técnicas equivale à priorização da produção mencionada por Shih & Gurnani 

(1997), citados anteriormente. 

 

 Alguns autores mencionam as ações para a manutenção do sistema de gestão da 

qualidade ISO 9000. Segundo Low & Omar (1997), essas ações incluem uso da 

documentação, de ações corretivas e preventivas, auditoria interna, treinamento e análise 

crítica da gestão. 

 

 Chin, et al. (2000) citam ênfase na auditoria interna, participação e suporte da gestão, 

treinamento, análises críticas regulares, melhoria da comunicação com o empregado, adoção 

da cultura de melhoria pela equipe de trabalho, ações corretivas e preventivas efetivas e 

recursos adicionais. Para Wahid & Corner (2009) essas ações incluem melhoria das equipes 

de projeto, desenvolvimento das habilidades dos empregados através do treinamento, 

melhoria dos processos de trabalho, melhoria dos fornecedores e subcontratados e uso da 

medição do desempenho e sistema de monitoração. 
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 Convém destacar o fato de há uma convergência entre os resultados dos diversos 

trabalhos. Para facilitar a observação dos aspectos em comum, os fatores críticos e barreiras 

mencionadas pelos autores citados anteriormente estão relacionados no Quadro 03 a seguir. 

 

AUTORES 
FATORES CRÍTICOS 

1 2 3 4 5 6 7 
Comprometimento e suporte da direção        
Atitude e comportamento dos empregados        
Trabalho em equipe        
Disseminação do conhecimento sobre o sistema da 
qualidade em toda a organização 

       

Melhoria contínua        
Sistema de recompensa        
Entendimento da ISO 9000        
Medição do desempenho        
Comunicação        

BARREIRAS 1 2 3 4 5 6 7 
Falta de envolvimento e suporte da alta direção        
Falta de foco estratégico        
Pouca iniciativa ou até mesmo sabotagem silenciosa da 
gerência intermediária. 

       

Falta de comunicação        
Realocação de responsabilidades        
Resistência à mudança        
Falta de treinamento        
Dificuldade de cooperação entre gerentes        
Comunicação de novas tarefas        
Resistências a novas responsabilidades        
Falta de envolvimento dos empregados e dos gerentes        
Estrutura organizacional        
Falta de recursos        
Supervisão inadequada        

1 Sampaio, et al. 5 Chin, et al. 

2 Fuentes, et al. 6 Wahid & Corner 

3 Shih & Gurnani 7 Low & Omar 

4 Cheng & Tummala 

Quadro 03 – Fatores críticos e barreiras na implementação do sistema de gestão da qualidade 
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 Comprometimento e suporte da direção, atitude e comprometimento dos empregados e 

trabalho em equipe são fatores críticos recorrentes nos trabalhos analisados. De fato, são 

aspectos amplamente mencionados na literatura e sem os quais não há como manter o sistema 

de gestão da qualidade. Se a Alta Direção não estiver envolvida e as equipes não estiverem 

comprometidas com a adequação e eficácia do sistema, não há como mantê-lo. A qualidade 

necessita sinergia de esforços em todos os níveis da hierarquia organizacional. 

 

 Por sua vez, as barreiras recorrentes nos trabalhos mencionados, a saber, falta de 

envolvimento e suporte da alta direção, falta de envolvimento dos empregados e gerentes e 

falta de comunicação, estão associadas a esses fatores críticos. A comunicação é essencial 

para a integração dos esforços dos diversos atores, condição fundamental para os resultados 

do sistema de gestão. 

 

 

2.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E 

CALIBRAÇÃO 

 

 

Essa seção contextualiza o sistema de gestão da qualidade em laboratórios de ensaio e 

calibração e apresenta a evolução dos requisitos da Norma ABNT ISO/IEC 17025. 

 

 

2.4.1 Contextualização 

 

 

 O sistema de gestão normalmente utilizado por laboratórios de calibração e ensaio é o 

proposto pela Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, que inclui requisitos referentes à 

competência técnica para a realização de calibrações e ensaios. Esse sistema permite 

demonstrar que os laboratórios possuem um sistema de gestão da qualidade compatível com a 

Norma ABNT NBR ISO 90011 e que, além disso, são tecnicamente competentes para 

                                                 

1 Deve-se observar que a conformidade do sistema de gestão da qualidade sob o qual o laboratório opera com os 
requisitos da Norma ABNT NBR ISO 9001 por si só não demonstra a competência do laboratório, pelo fato 
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produzir resultados válidos. Além disso, ao implementar essa Norma os laboratórios podem 

demonstrar que são fornecedores qualificados e ser acreditado por um Organismo de 

Acreditação independente, podendo ter o seu mercado ampliado por ter seus resultados 

reconhecidos pelos países que mantém acordo de reconhecimento mútuo com o Organismo de 

Acreditação. 

 

 Instituições que possuem diversos laboratórios podem adotar sistemas de gestão da 

qualidade individuais ou um sistema de gestão da qualidade único para todos os laboratórios. 

Quando a instituição adota sistemas de gestão da qualidade individuais, cada laboratório 

possui sistemáticas próprias para atender os requisitos da Norma. No caso de um sistema de 

gestão da qualidade unificado, contemplando diversos laboratórios, que atendem a um único 

padrão normativo, a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, há uma gestão centralizada e 

uniforme em todos os laboratórios.  

 

 Adotar um sistema de gestão unificado significa utilizar sistemática única para a 

gestão, como, por exemplo, realização de análise crítica e auditorias internas da qualidade e 

registro de ações corretivas e preventivas. Essa opção reduz a quantidade de documentação, 

uma vez que há um único manual da qualidade e todos utilizam os mesmos procedimentos 

sistêmicos. A implantação desse sistema, de forma geral, também, agiliza e reduz os custos 

dos processos de acreditação. 

 

 No entanto, esse tipo de sistema necessita de atenção especial para garantir a eficácia e 

eficiência do sistema de gestão em todos os laboratórios que o compõe, principalmente nos 

casos em que contempla laboratórios localizados em diferentes locais, porque as dificuldades 

para o monitoramento e controle do sistema podem ser potencializadas. Embora, atualmente, 

a acreditação só seja concedida por unidade geográfica, existe a possibilidade, em um futuro 

próximo, de ser possível a acreditação multilocal, como ocorre em outros países. Caso esse 

tipo de acreditação torne-se realidade, será necessária uma avaliação criteriosa da relação 

custo benefício para subsidiar a tomada de decisão quanto a sua implantação, considerando 

que sua adoção será opcional. Apesar dos benefícios do sistema unificado, essa opção acarreta 

                                                                                                                                               

desta norma não abranger muitos requisitos de competência técnica cobertos pela Norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025. Da mesma forma, a conformidade com essa norma não implica conformidade com todos os requisitos 
da Norma ABNT NBR ISO 9001. 
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risco de perda da acreditação, nas unidades que compõem o sistema unificado, caso ocorra 

não conformidade sistêmica. 

 

 Dizadji & Anklam (2004), ao comentarem sobre a Norma ISO/IEC 17025, mencionam 

o poder desse documento para o nivelamento da normalização internacional e a harmonização 

de práticas de laboratório, além de prover uma boa base para avaliação da competência dos 

laboratórios envolvidos em ensaios. Essa opinião é corroborada por Squirrell (2008) quando 

menciona que a Norma ISO/IEC 17025 sozinha pode não ser suficiente para cobrir todas as 

necessidades dos laboratórios, mas não há como criticar a norma em si, uma vez que nenhuma 

norma pode cobrir completamente a grande quantidade de medições executadas 

mundialmente no dia a dia. Mas ela serve ao propósito essencial de prover a parte mais 

importante dos requisitos gerais e uma base sólida para a avaliação da competência do 

laboratório. 

 

 Os artigos tratam de diferentes versões dessa Norma, 2001 e 2005, respectivamente, o 

que demonstra que esse documento mantém a sua importância ao longo do tempo. 

 

 Para melhor entender como a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 chegou ao estágio 

atual é necessário analisar as mudanças que ocorreram desde a emissão da sua versão inicial, 

em 1978, ainda como um Guia, sob o título ISO Guide 25. A evolução esse documento é 

descrita no próximo item. 

 

 

2.4.2 Evolução dos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 

 

 

 A Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 tem sua origem no documento produzido pela 

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), emitido em 01 de outubro de 

1978 como um Guia da International Organization for Standardization (ISO), intitulado ISO 

Guide 25: Guidelines for assessing the technical competence of testing laboratories (ISO, 

1978).  

 



47 

 

 O prefácio desse documento informava que os guias ISO são planejados para uso 

interno dos seus comitês ou, em alguns casos, para a orientação de organismos membros 

quando lidando com questões normalmente não sujeitas a uma Norma internacional. Como 

pode ser observado pelo título do documento, esse Guia aplicava-se apenas a laboratórios de 

ensaio. A seção “escopo e campo de aplicação” informava que esse documento estabelecia os 

requisitos gerais que os laboratórios de ensaio deveriam atender para ter a sua competência 

técnica reconhecida, mas previa a possibilidade de serem especificados requisitos adicionais 

pela organização ou autoridade que concedesse esse reconhecimento, dependendo das 

características específicas das atividades do laboratório. No entanto, essa organização ou 

autoridade deveria especificar os procedimentos para a obtenção do reconhecimento, as 

razões pelas quais o mesmo poderia ser revogado e como o monitoramento seria executado. 

 

 Essa versão do Guide contemplava requisitos de organização, equipe, proteção, 

equipamento de medição e ensaio, calibração, procedimentos e métodos de ensaio, ambiente, 

segurança, manuseio de itens a ser ensaiado, registros e relatórios de ensaio. 

 

 Esse Guia foi substituído em 12 de dezembro de 1982 pelo ISO/IEC Guide 25: 

General requirements for the technical competence of testing laboratories (ISO, 1982), ainda 

aplicando-se somente a laboratórios de ensaios, mas já como um documento da ISO e da 

International Electrotechnical Commission (IEC).  

 

 A seção “escopo e aplicação” dessa versão mencionava que esse documento poderia 

ser utilizado por organismos de acreditação, organismos de certificação e outros organismos 

governamentais e não-governamentais, afetos à competência técnica de laboratórios de 

ensaio. Esse documento contemplava requisitos de organização, sistema da qualidade, equipe, 

equipamento de medição e ensaio, calibração, procedimentos e métodos de ensaio, ambiente, 

manuseio de itens a ser ensaiado, registros e relatórios de ensaio.  

 

 A terceira edição desse documento foi emitida em 1990 como ISO/IEC Guide 25: 

General requirements for the competence of calibration and testing laboratories e foi a 

primeira a ser traduzida para o português em 1993 como ABNT ISO/IEC Guia 25: Requisitos 

gerais para a capacitação de laboratórios de calibração e de ensaios (ABNT, 1993). Essa 
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versão ampliou a aplicação do Guia para os laboratórios de calibração e apresentava uma série 

de considerações sobre a elaboração do documento e sua aplicação. 

 

 O Prefácio informava sobre o sistema de normalização composto pela ISO e pela IEC, 

a data de aprovação pelo Conselho da IEC em outubro de 1990 e pelo Conselho da ISO em 

dezembro de 1990 e que os documentos emitidos pelo Council Committee on Conformity 

Assessment (CASCO) são emitidos como Guias e seguem as regras gerais para 

desenvolvimento e promulgação de Normas ISO/IEC, exceto pelo fato de que são o resultado 

de um consenso obtido dentro do Comitê consultivo e endossado pelos Conselhos da ISO e da 

IEC. Mencionava, ainda, que o trabalho do ISO/CASCO na preparação de Guias utiliza como 

base o princípio de que os sistemas de certificação de terceira parte devem, sempre que 

possível, ser baseados em Normas e procedimentos acordados internacionalmente e que as 

resoluções do conselho enfatizavam essa prática para que os sistemas nacionais fossem 

compatíveis entre si para facilitar os acordos bilaterais e multilaterais. No final dessa seção 

havia uma explicação informando que devido ao fato dos países terem a opção de adotar os 

Guias diretamente, estes são escritos utilizando palavras como “shall” para indicar os 

aspectos que seriam mandatórios. 

 

 Nessa versão foi incluída a seção “introdução” com uma série de considerações sobre 

o documento, como o aumento significativo de sistemas da qualidade em laboratórios desde a 

revisão anterior do Guide, em 1982, com muitos países adotando esse documento para 

estabelecer o sistema da qualidade nos laboratórios e reconhecer a competência técnica dos 

mesmos, por meio, por exemplo, da acreditação. Comentava que o desenvolvimento no 

campo da garantia da qualidade acarretou a necessidade de revisão do Guia 25 para refletir as 

mudanças, com especial atenção para as atividades de ensaio e calibração e considerando 

outros requisitos para a competência de laboratórios, tais como o Código de Boas Práticas 

Laboratoriais da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e as 

Normas da série ISO 9000. 

 

 Essa seção ressaltava que o Guia deveria prover um mecanismo para promover a 

confiança nos laboratórios de ensaio e calibração que pudessem mostrar que operavam de 

acordo com os requisitos desse Guia e que a aceitação dos resultados de ensaio e calibração 

entre países facilitaria a remoção de barreiras não tarifárias ao comércio. Enfatizava, ainda, 
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que o Guia era específico para laboratórios de ensaio e calibração e que os laboratórios que 

atendessem os requisitos desse Guia atenderiam os requisitos das Normas da série ISO 9000. 

 

 Na seção “escopo” a alteração em relação à versão anterior foi a indicação de que o 

Guia era para uso de laboratórios de ensaio e calibração no desenvolvimento e implementação 

de seus sistemas da qualidade. Essa versão do Guia 25 contemplava requisitos de organização 

e gerenciamento, sistema da qualidade, auditoria e análise crítica, pessoal, acomodações e 

ambiente, equipamentos e materiais de referência, rastreabilidade da medição e calibração, 

calibração e métodos de ensaio, manuseio de itens de calibração e de ensaio, registros e 

certificados e relatórios. 

 

 Em 1999 o Guia foi emitido como a Norma ISO/IEC 17025: General requirements for 

the competence of testing and calibration laboratories, cuja versão em português foi emitida 

em janeiro de 2001 como NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para competência de 

laboratórios de ensaio e calibração. A transição desse documento de Guia para Norma foi um 

processo árduo. 

 

 Leemput (2000), que participou da elaboração da Norma, descreveu o histórico desse 

processo, iniciado em 1993 quando o CEN/CLC TC1 (the European Technical Committee on 

Conformity Assessment) solicitou à ISO que revisasse o ISO/IEC Guide 25. A Norma 

européia EN 45001: General Criteria for the operation of testing laboratories, de 1989, tinha 

sido escrita em um período muito curto e misturava requisitos para laboratórios com 

requisitos específicos de acreditação. A ISO decidiu investigar se a revisão seria útil e 

necessária, através de uma audiência organizada pelo CASCO em janeiro de 1994 com todas 

as partes interessadas. Baseada na recomendação resultante desse encontro o ISO/CASCO 

decidiu em junho de 1994 iniciar a revisão do ISO/IEC Guide 25, estabelecendo o grupo de 

trabalho WG 10. 

 

 O primeiro encontro do CASCO WG 10 ocorreu em março de 1995 e contou com a 

participação de vinte e cinco especialistas, sendo formado um grupo de redação com dois 

representantes da comunidade de acreditação e dois representantes da comunidade de 

laboratórios, dedicados a discutir as bases para início da revisão. As principais bases foram: 
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– O resultado do Guia seria direcionado principalmente para os laboratórios que desejassem 

demonstrar competência e poderia ser utilizado como critério para acreditação; 

– O texto resultante deveria substituir a EN 45001 para que fossem mantidos documentos 

idênticos no nível internacional e regional; 

– A relação com a ISO 9001/2 deveria ser clara e sem ambiguidades; 

– O escopo deveria ser ampliado para contemplar também amostragem, desenvolvimento de 

novos métodos (e, consequentemente, validação) e julgamento profissional. 

 

 O grupo de redação tinha preparado uma minuta que foi discutida no segundo 

encontro do CASCO WG 10 em outubro de 1995. Nesse estágio já era consenso o 

agrupamento dos requisitos em gerenciais e técnicos e que o novo Guia deveria cobrir todos 

os elementos das Normas ISO 9001/2. Uma nova minuta foi discutida detalhadamente no 

terceiro encontro do ISO/CASCO WG 10 em março de 1996, quando houve um alto grau de 

consenso e o documento foi enviado para consulta pública pelos membros do ISO/CASCO.  

 

 Posteriormente, o documento foi encaminhado pela secretaria geral da ISO para 

comentários dos membros do CASCO em janeiro de 1997 e para os membros do CEN/CLC 

TC1 em março de 1997. 

 

 Durante o período para comentários (seis meses), o Conselho da ISO concedeu ao 

ISO/CASCO a possibilidade de desenvolver, além de Guias, Normas Internacionais e 

Relatórios Técnicos. Desde o primeiro encontro do ISO/CASCO WG 10, os seus membros 

achavam que o Guia revisado deveria ser publicado como uma Norma internacional. O 

ISO/IEC Guide 25 de 1990 tinha sido escrito como uma Norma, pois já continha as palavras 

“shall” e “must” ao invés de “should” e “may”. Esse desejo foi consolidado na plenária do 

ISO/CASCO realizada em maio de 1997 quando foi decidido que a revisão do Guia seria 

publicada como uma Norma Internacional (ISO 17025). Para a Europa essa decisão foi muito 

importante, uma vez que a publicação do documento como uma Norma internacional 

acarretaria a aplicação do acordo de Viena e o European Commitee for Standardization (CEN) 

não desenvolveria uma Norma que não estivesse alinhada com uma Norma internacional. 
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 A grande quantidade de comentários recebida resultou em um documento de 131 

páginas e foram necessários dois encontros do grupo de redação, nos meses de outubro e 

dezembro de 1997 para a preparação de uma nova minuta. Houve uma nova reunião do 

ISO/CASCO WG 10 em fevereiro de 1998, quando foram aceitas as muitas solicitações para 

retirar as cláusulas sobre julgamento profissional. Entretanto, em dois aspectos não houve 

acordo: 

1. Requisitos de rastreabilidade para laboratórios de calibração, para o qual foi decidido 

seguir a orientação de um membro do BIPM; 

2. O tratamento da incerteza de medição quando este era decisivo para definir se o resultado 

atendia ou não a especificação. Como era um aspecto tratado em outros documentos foi 

decidido pela retirada desse parágrafo. 

 

 O documento já como ISO/DIS 17025 foi enviado para o ISO CS em março de 1998 e 

publicado no início de julho de 1998 para votação por um período de cinco meses. Essa 

versão do documento recebeu sete votos negativos: Estados Unidos da América, Austrália, 

Nova Zelândia, Japão, África do Sul, Áustria e Espanha. 

 

 Em fevereiro de 1999, o grupo de redação trabalhou a grande quantidade de 

comentários recebidos e preparou o quinto encontro do ISO/CASCO WG 10, que ocorreu em 

março de 1999 e durante o qual foi obtido consenso em quase todas as cláusulas. Foi 

decidido, ainda, que se a IEC aprovasse a Norma o prefixo seria ISO/IEC.  

 

 A ISO/IEC FDIS 17025 foi distribuída em setembro de 1999 para votação até 

novembro de 1999. Essa versão teve uma aceitação de 95%, com votos negativos da Áustria, 

da Colômbia e dos Estados Unidos da América e a abstenção da Alemanha, sendo a Norma 

ISO/IEC 17025 oficialmente emitida em dezembro de 1999. 

 

 Durante os estágios Committee Draft (CD), Draft International Standard (DIS) e Final 

Draft International Standard (FDIS) houve comentário sobre a publicação da nova versão da 

ISO 9001 em 2000. Entretanto, havia uma grande necessidade de publicação da ISO/IEC 

17025 em 1999, que já estava atrasada e não havia como basear esse documento em uma 

Norma que ainda não tinha sido publicada, no caso a ISO 9001 versão 2000. A publicação 

dessa versão facilitou o funcionamento do Acordo de Reconhecimento Multilateral da ILAC, 
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criado em 2000. Se não tivesse sido publicada, os laboratórios europeus teriam convivido 

ainda com dois documentos diferentes: a EN 45001 para atender o mercado europeu e o 

ISO/IEC Guide 25 para atender os demais mercados.  

 

 As principais alterações do documento em relação à versão anterior foram a 

transformação do Guia em uma Norma internacional, possibilitando a sua utilização como 

critério de acreditação e a ampliação do escopo cobrindo amostragem e desenvolvimento e 

validação de novos métodos. 

 

 A estrutura de Norma Internacional e o agrupamento dos requisitos em gerenciais e 

técnicos, facilitam as avaliações e auditorias, considerando que, normalmente, os aspectos 

gerenciais e técnicos são avaliados por pessoas diferentes. Outro aspecto importante foi o fato 

de a nova estrutura fornecer mais detalhes e notas orientativas que diminuíram ou até mesmo 

eliminaram a necessidade de documentos adicionais de interpretação e aplicação. No Brasil, o 

Organismo de acreditação adotava um documento de requisitos adicionais, que deveria ser 

atendido, em conjunto com o ISO/IEC Guia 25. 

 

 Leemput (2000) também relacionou as principais alterações realizadas em cada seção 

da Norma, relacionadas a seguir. 

 

 Na seção Escopo (1) foi esclarecido que a Norma cobria as atividades técnicas e os 

aspectos gerenciais e organizacionais para desempenhar as atividades técnicas com 

competência e que alguns requisitos podiam não ser aplicados a todos os laboratórios. No 

entanto, essa exceção só podia ser aplicada a atividades que o laboratório não realizava, como, 

por exemplo, amostragem e desenvolvimento de novos métodos. Foi incluída, também, 

explicação sobre o papel das notas, esclarecendo que elas não eram parte integrante da 

Norma. Isso significava que eram informativas e não requisitos. Essa seção incluiu, também, a 

informação de que se o laboratório atendia aos requisitos da ISO/IEC 17025 ele operava um 

sistema da qualidade compatível com os requisitos da ISO 9001:1994 ou ISO 9002:1994. 

 

 Na seção Referências Normativas (2) foi incluído texto sobre o fato das referências 

estarem atualizadas no momento da publicação da Norma, mas que poderiam ser revisadas 

posteriormente. Na seção Definições (3) as definições foram substituídas por referência a 
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publicações ISO: o ABNT ISO/IEC Guia 2, Termos gerais e suas definições referentes à 

Normalização e atividades correlatas e o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM). 

Como este documento passou a citar as publicações de origem das definições, as alterações 

nas mesmas deixaram de impactar o conteúdo da Norma ABNT ISO/IEC 17025, uma vez que 

eliminou a necessidade de atualizar as definições no mesmo. 

 

 A seção Requisitos de gestão (4) surgiu do agrupamento dos requisitos, conforme 

mencionado anteriormente. Apesar do título, os requisitos dessa seção são aplicados às 

atividades técnicas, também, como, por exemplo, no caso de registros de ensaios. A seção 

Organização (4.1), de forma geral, possuía os mesmos itens do ISO/IEC Guia 25, de forma 

menos prescritiva e incluía a identificação de potenciais conflitos de interesse. Assim como a 

seção anterior, a seção Sistema da Qualidade (4.2), de forma geral, possuía os mesmos itens 

do ISO/IEC Guia 25, de forma menos prescritiva, mas sem relacionar o conteúdo do Manual 

da Qualidade e incluía requisitos detalhados para a declaração da Política da Qualidade. 

 

 O conteúdo da seção Controle de documentos (4.3) foi alinhado à ISO 9001:1994, 

sendo incluídos requisitos mais específicos para análise crítica, aprovação emissão e revisão 

de documentos. A seção Análise crítica de pedidos, propostas e contratos (4.4) incluiu 

requisitos da ISO 9001 (a identificação das necessidades dos clientes e assegurar que o 

laboratório tem capacidade de atender essas necessidades), além de contemplar mudanças e 

desvios de pedidos, propostas e contratos. A seção Subcontratação de ensaios e calibração 

(4.5) passou a cobrir subcontratação continuada, como, por exemplo, subcontratação 

permanente, agência ou acordo de franquia. 

 

 A seção Serviços de aquisição e fornecedores (4.6) era uma versão simplificada das 

cláusulas equivalentes da ISO 9001:1994. Na seção Serviço ao cliente (4.7) foi incluído 

requisito para cooperação com os clientes e novos exemplos em algumas notas. Na seção 

Controle de não conformidade em trabalhos de ensaio e calibração (4.9) foram agrupados 

itens que estavam distribuídos em várias partes do ISO/IEC Guia 25, como, por exemplo, o 

item 5.2 o. Foi incluído, ainda, requisito sobre procedimentos específicos para lidar com 

resultados e trabalhos não-conformes e o conteúdo dessa seção foi alinhado à Norma ISO 

9001:1994. O conteúdo da seção Ações corretivas (4.10) foi alinhado à Norma ISO 

9001:1994, além de ter incluído um requisito para procedimentos específicos para análise de 
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causa, seleção e implementação de ações corretivas, subsequente monitoramento e auditorias 

de acompanhamento.  

 

 A seção Ações preventivas (4.11) era nova para laboratórios e lidava com o processo 

de melhoria e potenciais problemas e trabalho não-conforme. A seção Controle de registros 

(4.12) tinha basicamente o mesmo conteúdo do ISO/IEC Guia 25, melhorado e alinhado à 

ISO 9001:1994, com atenção especial para registros armazenados eletronicamente. A seção 

Análise crítica da gestão (4.14) especificava os aspectos que precisavam ser considerados 

durante a análise crítica do sistema de gestão. 

 

 Na seção Requisitos técnicos (5) os requisitos estavam descritos de forma mais 

detalhada do que no ISO/IEC Guia 25. Um dos motivos dessa alteração foi o fato de muitos 

Organismos de Acreditação ter especificado esses critérios por si mesmos, mas nem sempre 

de forma consistente e algumas vezes contrariando a intenção original dos autores.  

 

 A seção Generalidades (5.1) listava os fatores que contribuem para a precisão e 

confiabilidade dos ensaios e calibrações descritos nas seções 5.2 a 5.8 da Norma ISO/IEC 

17025. Na seção pessoal (5.2) foi incluída a possibilidade de o laboratório ter, além do 

pessoal empregado, pessoal sob contrato, desde que garantisse que este estava adequadamente 

treinado e era supervisionado. 

 

 Na seção Métodos de ensaio e calibração e validação de métodos (5.4) foram incluídos 

requisitos para a seleção de métodos, métodos desenvolvidos pelo laboratório e métodos 

não-normalizados e validação de métodos. Leemput (2000) destacou dois itens que geraram 

longos debates durante o processo de revisão do documento. O primeiro foi a validação de 

métodos, cujo texto precisava ter a extensão necessária para que a validação fosse suficiente, 

sem requerer custos e capacidades em excesso. O segundo foi a estimativa de incerteza de 

medição, cujo conceito era bem aceito e conhecido dos laboratórios de calibração, mas 

desconhecido em muitas áreas de ensaio, o que gerou maior dificuldade de implantação em 

algumas dessas áreas e a necessidade de considerar o fator custo.  
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 A seção Equipamento (5.5) incluiu referência à equipamento utilizado para 

amostragem e o uso de equipamento que estava fora do controle permanente do laboratório 

(emprestado, alugado ou arrendado). A seção Rastreabilidade de medição (5.6) apresentava 

distinção entre laboratórios de ensaio e calibração e oito notas para explicar certos aspectos 

dos requisitos, como, por exemplo, notas referentes aos Institutos Nacionais de Metrologia e a 

laboratórios de calibração acreditados. Os requisitos da seção Amostragem (5.7) eram novos.  

 

 Na seção Apresentação de resultados (5.10) os requisitos foram mais detalhados, mas 

eram mais flexíveis. Para clientes internos e no caso de acordos documentados com o cliente 

os resultados podiam se relatados de forma simplificada e foi permitida a inclusão de opiniões 

e interpretações no relatório de ensaio, desde que fossem claramente identificadas. 

 

 O Anexo A apresentava uma referência cruzada entre os requisitos da Norma ISO/IEC 

17025 e das Normas ISO 9001:1994 e ISO 9002:1994 e o Anexo B apresentava algumas 

diretrizes para aplicação de certos requisitos, esclarecendo que as aplicações não incluíam 

requisitos adicionais à Norma ISO/IEC 17025. 

 

 A seção Bibliografia continha referências dos documentos relacionados. As seções 

Reclamações (4.8), Auditorias internas (4.13), Acomodações e condições ambientais (5.3), 

Manuseio de itens de ensaio e calibração (5.8) e Garantia da qualidade de resultados de 

ensaios e calibração (5.9) não apresentavam alterações significativas em relação ao 

ISO/IEC Guia 25. 

 

 Em 2005, a Norma ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories foi revisada e a versão em português foi emitida no 

mesmo ano como ABNT NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para competência de 

laboratórios de ensaio e calibração. Essa revisão contemplou poucas alterações alinhando os 

requisitos de gestão à versão 2000 da Norma ISO 9001. Na seção Organização (4.1) foram 

incluídos dois novos requisitos. A necessidade de o laboratório assegurar que o seu pessoal 

está consciente da pertinência e importância de suas atividades e de como eles contribuem 

para alcançar os objetivos do sistema de gestão e a necessidade de a alta direção assegurar que 

os processos adequados de comunicação sejam estabelecidos no laboratório e que haja 

comunicação a respeito da eficácia do sistema de gestão.  
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 O título da seção 4.2 foi alterado de sistema da qualidade para sistema de gestão. 

Nessa seção foram incluídos requisitos adicionais para a alta direção. Segundo estes, a alta 

direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e 

implementação do sistema de gestão e com a melhoria contínua de sua eficácia, comunicar à 

organização a importância de atender aos requisitos do cliente, assim como aos requisitos 

estatutários e regulamentares e assegurar que a integridade do sistema de gestão seja mantida 

quando são planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão. 

 

 Foi incluído um novo item, melhoria (4.10) segundo o qual laboratório deve aprimorar 

continuamente a eficácia do seu sistema de gestão por meio do uso da política da qualidade, 

objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise dos dados, ações corretivas e 

preventivas e análise crítica pela direção. Os itens subsequentes da seção 4 foram 

renumerados, em função da inclusão desse novo item. No item 4.15.1 foi acrescentado o item 

recomendações para melhoria na relação de assuntos que a análise crítica deve considerar.  

 

 No item 5.2.2 foi acrescentada a necessidade de avaliar a eficácia das ações de 

treinamento implementadas. Na seção Garantia da qualidade de resultados de ensaio e 

calibração (5.9) foi incluído o item 5.9.2 segundo o qual os dados do controle de qualidade 

devem ser analisados e, quando estiverem fora dos critérios pré-definidos, a ação planejada 

deve ser implementada para corrigir o problema e evitar que resultados incorretos sejam 

relatados. 

 

 Em 2004, a ILAC realizou uma pesquisa (ILAC, 2004) para verificar a extensão na 

qual os laboratórios enfrentaram problemas com a implantação da Norma ISO/IEC 17025. 

Laboratórios de cinquenta e um países, entre os quais o Brasil, participaram da pesquisa e o 

resultado indicou que as maiores dificuldades na transição da acreditação com base no Guide 

25 ou na EN 45001 para a acreditação com base na ISO/IEC 17025 foram em relação à 

estimativa de incerteza de medição, gestão do laboratório, validação de método e 

rastreabilidade e que havia maior necessidade de treinamento e assistência para os itens 

incerteza de medição, validação de métodos, comparações interlaboratoriais e rastreabilidade. 

 

 O Apêndice A apresenta uma representação visual da evolução da estrutura da Norma 

17025, desde a sua primeira versão, ainda como Guia 25, em 1978 até a versão atual, 2005. 
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2.5 ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO CALIBRAÇÃO 

 

 

Essa seção apresenta o cenário atual e o processo de acreditação, resultados de pesquisas 

sobre não conformidades em processo de acreditação, além de informações sobre os acordos 

de reconhecimento mútuo mantidos entre a CGCRE e outros organismos de acreditação. 

 

 

2.5.1 Cenário atual 

 

 

 A acreditação é a “atestação realizada por terceira parte relativa a um organismo de 

avaliação de conformidade, exprimindo demonstração formal de sua competência para 

realizar tarefas específicas de avaliação de conformidade” (ABNT, 2005c, p.5). No Brasil 

essa atestação por terceira parte é realizada pela CGCRE, que concede a acreditação aos 

laboratórios para realizar ensaios e calibrações específicos, relacionados no escopo da 

acreditação, documento que formaliza os serviços avaliados para fins de acreditação.  

 

 A acreditação é de caráter voluntário e não discriminatória, ou seja, é opcional e pode 

ser concedida para qualquer laboratório de ensaio e/ou calibração, público ou privado, 

independente do seu porte, desde que sejam atendidos os critérios para acreditação. No 

entanto, a economia globalizada contribuiu para o aumento da demanda de serviços realizados 

por laboratórios acreditados e, consequentemente, para o aumento da importância da 

acreditação. Os acordos de reconhecimento mútuo realizados entre os Organismos de 

acreditação facilitam o comércio entre os países, uma vez que os resultados emitidos por 

laboratórios acreditados são aceitos nos países signatários desses acordos. 

 

 Entre as principais vantagens da acreditação estão a avaliação por um grupo de 

avaliadores, independentes e tecnicamente competentes, a confiança dos usuários nos serviços 

prestados, além do fortalecimento de esquemas confiáveis de auto-regulação do próprio 

mercado (INMETRO, 2010). Para os usuários dos serviços, a avaliação do laboratório por um 

organismo independente e competente elimina a necessidade de avaliações adicionais para a 

qualificação desse laboratório como seu fornecedor, o que reduz os custos desses usuários, 
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que ainda podem utilizar os resultados emitidos por esses laboratórios nos países com os quais 

o Organismo acreditador mantém acordo de reconhecimento mútuo. 

 

 Existem aproximadamente 30.000 laboratórios acreditados por algum membro da 

International Laboratory Accreditation Cooperation, ou seja, por um organismo de 

acreditação signatário de acordo de reconhecimento mútuo da ILAC (SQUIRRELL, 2008).  

 

 Segundo o Relatório Anual da Acreditação (INMETRO, 2008), em 2008 o número 

total de laboratórios acreditados no Brasil chegou a 557, sendo 315 laboratórios de ensaio e 

242 de calibração (Ver Figura 02). Esse número representa um aumento de 18,26 % em 

relação ao número de laboratórios acreditados em 2007, fato significativo, principalmente se 

considerarmos que as acreditações de laboratórios de uma mesma empresa, sob um único 

sistema de gestão da qualidade, estão sendo unificados. Dessa forma, na prática, uma única 

acreditação pode contemplar serviços de um conjunto de laboratórios dessa empresa. Em um 

passado recente a acreditação era concedida para cada um dos laboratórios dessa empresa e, 

se essa regra fosse válida atualmente, o número de acreditações seria ainda maior.  

 

 

 

Figura 02 – Número total de laboratórios de ensaio e calibração acreditados 

Fonte: Relatório Anual da Acreditação (INMETRO, 2008). 
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2.5.2 Processo de acreditação 

 

 

 Para obter o reconhecimento formal da competência técnica por meio da acreditação é 

necessário que o laboratório tenha um sistema de gestão da qualidade implementado e faça 

uma solicitação formal ao Organismo de acreditação de laboratórios, indicando os serviços 

para os quais deseja obter a acreditação, para seja iniciado o processo demonstrado na 

Figura 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Etapas do Fluxo Operacional do Processo de acreditação 

Fonte: Site do INMETRO (2010) 

 

 De acordo com o documento DOQ-CGCRE-001 (INMETRO, 2010), a solicitação é 

analisada criticamente para verificar se a coordenação geral de acreditação do INMETRO 

dispõe dos recursos necessários para o início imediato do processo. Caso positivo, é 

designado um Gestor de Acreditação (GA), que será o responsável pelo gerenciamento do 

processo e contatos com o laboratório. 
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 Na etapa seguinte, há a definição da equipe de avaliação, em função do escopo 

solicitado e da disponibilidade de avaliador/especialista para realizar o trabalho. Essa equipe é 

submetida à aprovação do laboratório, que pode contestar a indicação de 

avaliadores/especialistas, mediante justificativa. 

 

 A etapa de pré-avaliação é opcional e depende de uma solicitação do laboratório, 

analisada pela Divisão de acreditação de laboratórios, que decide quanto à sua realização, mas 

não se constitui uma atividade de consultoria. 

 

 Na etapa de análise da documentação, a equipe analisa a documentação encaminhada 

pelo laboratório, com base nos requisitos estabelecidos pela CGCRE. Pode ser solicitado ao 

laboratório o envio de documentos complementares com o intuito de esclarecer detalhes e/ou 

auxiliar a equipe na preparação da visita de avaliação. Caso sejam constatadas 

não conformidades, estas são registradas em um relatório, encaminhado ao solicitante da 

acreditação, para que este implemente as ações corretivas necessárias. A visita de avaliação 

ocorre em prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data em que o laboratório 

informa que concluiu a implementação das ações e que está pronto para ser avaliado. 

 

 A etapa de auditoria de medição é uma comparação interlaboratorial, organizada pelo 

Setor de Confiabilidade Metrológica (Secme), da Divisão de acreditação de laboratórios 

(Dicla), utilizada pela equipe de avaliação para avaliar a competência técnica dos laboratórios 

para realizar calibrações, incluindo as calibrações internas. Essa etapa pode ser substituída por 

atividades de ensaio de proficiência equivalentes. 

 

 A avaliação inicial consiste de uma visita da equipe de avaliação às instalações objeto 

da solicitação da acreditação e às instalações associadas, com o objetivo de verificar por meio 

de evidências objetivas a implementação do sistema de gestão estabelecido no Manual da 

Qualidade e na documentação associada, atendendo aos requisitos da acreditação e a 

competência técnica do laboratório para realizar os serviços para os quais solicitou a 

acreditação. 
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 A duração de uma avaliação inicial depende do escopo solicitado, dos tipos de 

instalações a serem visitadas e da complexidade do sistema de gestão do laboratório ou da 

organização. Normalmente, a avaliação varia de dois a cinco dias, período durante o qual é 

verificado o atendimento aos requisitos Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e da acreditação 

e são acompanhadas as calibrações e/ou ensaios para os quais o laboratório solicitou a 

acreditação. 

 

 A decisão sobre a concessão da acreditação cabe ao Coordenador da Cgcre, que 

considera as recomendações da equipe de avaliação, do Gestor de Acreditação, do Chefe de 

Núcleo e da Comissão da Acreditação. Essa decisão é formalizada por meio de Ofício enviado 

ao laboratório, acompanhado do Certificado e do Escopo da Acreditação, emitidos pela Cgcre, 

do Símbolo da Acreditação e da autorização para seu uso. Nesse momento, os dados do 

laboratório são inseridos na relação de laboratórios acreditados, disponível no sítio do 

INMETRO na Internet. 

 

 O laboratório acreditado atende aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 

e documentos normativos da Cgcre, sendo submetido a avaliações periódicas para a 

manutenção da acreditação, com o objetivo de verificar se o laboratório continua atendendo 

aos requisitos da acreditação. A primeira reavaliação ocorre em até 12 (doze) meses a contar 

da data da acreditação e as demais em até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

última reavaliação. Nas reavaliações são avaliados todos os requisitos aplicáveis da Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 e da acreditação, os tipos de instalações acreditadas e instalações 

associadas e são acompanhados serviços acreditados, de forma a abranger todo o escopo da 

acreditação. 

 

 Caso sejam constatadas não conformidades durante as reavaliações, as correções e as 

ações corretivas são acordadas com o laboratório e, se for necessário, pode ocorrer uma 

avaliação extraordinária para evidenciar a implementação de ações corretivas. Além das 

reavaliações periódicas, é realizado o monitoramento da acreditação, por meio de análise de 

documentos, como, por exemplo, relatórios de participação em atividades de ensaio de 

proficiência. O resultado destas avaliações pode acarretar a alteração do escopo da 

acreditação, incluindo suspensão parcial ou total, redução ou cancelamento da acreditação. 
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 Para ampliar o escopo de serviços acreditados é necessário solicitar a extensão da 

acreditação, um processo similar ao da acreditação, podendo ser dispensada, em algum casos, 

a visita de avaliação e a auditoria de medição. A extensão permite a inclusão de um novo 

grupo de serviços de calibração, de uma nova área de atividade, ou uma nova classe de 

ensaios, itens de serviços em grupos de serviços de calibração, áreas de atividades, ou classes 

de ensaio já acreditados e em instalações para as quais já estão acreditados, novos tipos de 

instalações, além da inclusão ou alteração de métodos e/ou procedimentos, ampliação da faixa 

de medição e aprimoramento da melhor capacidade de medição dos serviços de calibração. 

 

 O laboratório deve informar sempre que ocorrer mudanças na acreditação, como, por 

exemplo, mudança das instalações do laboratório, incluindo instalações móveis e associadas, 

mudança do responsável técnico, do gerente da qualidade, mudança de todos os signatários 

autorizados. 

 

 A acreditação de um laboratório pode ser suspensa, parcial ou totalmente, cancelada 

ou ter seu escopo reduzido, por decisão da Cgcre quando o laboratório deixar de cumprir os 

requisitos da acreditação e os documentos normativos estabelecidos pela Cgcre. A suspensão 

da acreditação pode ser precedida de uma advertência ao laboratório acreditado. O laboratório 

também pode, a qualquer momento, solicitar suspensão parcial ou total da acreditação, a 

redução de seu escopo ou o cancelamento da acreditação. Nos casos de suspensão, a sua 

interrupção deve ser solicitada pelo laboratório ao Gestor de Acreditação, para que seja 

avaliada a necessidade de análise documental e/ou avaliação extraordinária. 

 

 

2.5.3 Não conformidades em processos de acreditação 

 

 

 Coutinho (2004) comparou não conformidades identificadas por um Organismo de 

acreditação dos Estados Unidos (A2LA) e pelo Organismo de acreditação do Brasil (Cgcre), 

com o objetivo de verificar a harmonização na implementação da norma do sistema de gestão 

entre países participantes de acordos de reconhecimento mútuo. Para isso utilizou o trabalho 

de uma gerente de operações da A2LA, que conduziu um estudo para determinar as 

deficiências mais comuns nas avaliações realizadas pela A2LA, com base em dados de 299 
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relatórios de avaliações e de 81 avaliadores (ADAMS, 2002) e analisou os dados dos 

processos de acreditação de 50 (cinquenta) laboratórios acreditados e postulantes à 

acreditação pela Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. As seis áreas mais críticas resultantes 

da comparação realizada são apresentadas no Quadro 04 a seguir: 

 
A2LA CGCRE/INMETRO 

5.4 Métodos de ensaio e calibração e 
validação de métodos 

5.4 Métodos de ensaio e calibração e 
validação de métodos 

5.5 Equipamentos 5.5 Equipamentos 

---- 4.2 Sistema da qualidade 

4.3 Controle dos documentos 4.3 Controle dos documentos 

5.6 Rastreabilidade da medição 5.6 Rastreabilidade da medição 

4.6 Aquisição de serviços e suprimentos ---- 

5.10 Apresentação de resultados 5.10 Apresentação de resultados 

Quadro 04 – Comparação entre requisitos mais críticos identificados pela A2LA e a CGCRE 

Fonte: Coutinho (2004, p. 105). 

 
 Coutinho relacionou as principais dificuldades apontadas pelos laboratórios durante 

pesquisa de campo com relação aos itens em comum da comparação A2LA e CGCRE. No 

requisito métodos de ensaio e calibração e validação de métodos, os pontos críticos foram a 

estimativa de incerteza de medição e os métodos.  

 

 As dificuldades em relação à estimativa da incerteza de medição (requisito 5.4.6) 

ocorreram devido ao fato de o assunto ser novo quando da implantação da Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 17025:2001 e das informações estarem dispersas, havendo à época poucos 

profissionais experientes na área e escassez de documentos orientativos, além de falta de 

recursos do laboratório para contratação de especialistas e consultores. Havia também 

dificuldade para identificar as fontes de incerteza de medição para cada método (fontes 

oriundas de diversos aspectos como: operador, equipamentos e erros inerentes aos ensaios 

causavam dificuldade para atribuir valor a cada um desses parâmetros) e dificuldades para a 

elaboração do modelo matemático e sua validação, além de falta de metodologia específica 

para cada ensaio. 
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 Na área de ensaios químicos havia diferentes interpretações do ISO GUM e do 

Eurachem. Na área de ensaios, em geral, os técnicos responsáveis pelos ensaios não tinham 

entendimento da metodologia devido à falta de experiência e de exemplos de aplicação que 

ajudariam a ilustrar a aplicabilidade do método em diferentes situações. As normas técnicas 

não tinham sido elaboradas considerando o conceito de incerteza de medição associado ao 

resultado da medição. A preocupação era indicar, apenas, a exatidão do instrumento sem 

analisar o impacto dessa escolha no resultado final. Como nem todas as variáveis medidas são 

utilizadas para determinar a incerteza do mensurando, havia dificuldade para o entendimento 

da sua função e da sua contribuição no resultado final. Segundo Coutinho (2004), a maior 

dificuldade estava no item 5.4.6.3 da Norma devido à necessidade de considerar todos os 

componentes de incerteza que são importantes para uma determinada situação utilizando 

métodos de análises apropriados. 

 

 Quanto aos métodos de ensaio e calibração (requisito 5.4.4), requisito com a maior 

ocorrência de não conformidades nos processos pesquisados, uma das dificuldades 

relacionadas era a elaboração de procedimento por pessoas que não realizavam calibração, o 

que fazia com que o técnico não seguisse o procedimento ou o utilizasse parcialmente. 

 

 Em relação à validação de métodos (requisito 5.4.7), foram relacionadas a falta de 

ensaios de proficiência para todas as áreas no País (o Inmetro não possuía programas de 

comparação regulares para todas as áreas e os laboratórios tinham dificuldade para organizar 

programas interlaboratoriais) e a identificação das causas do problema quando o laboratório 

apresentava resultados incompatíveis nas auditorias de medição. Atualmente, ainda não 

existem ensaios de proficiência para todas as áreas, uma vez que implementá-los não é uma 

tarefa simples, considerando a diversidade de áreas nas quais os laboratórios atuam. 

 

 Em relação aos equipamentos (requisito 5.5), a falta de rastreabilidade à Rede 

Brasileira de Calibração (RBC), os custos e prazos maiores para calibração pela RBC, o custo 

elevado do gerenciamento dos equipamentos, a falta de financiamento para aquisição de 

equipamentos novos, geralmente importados e o alto grau de exigência da Norma para 

garantir os resultados de medição estavam entre as dificuldades mencionadas. Foi 

identificada, também, dificuldade em relação à correção dos dados, ponto crítico, 

particularmente no caso de laboratórios com uma quantidade significativa de equipamentos.  
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 No entanto, o principal problema mencionado na pesquisa foi a elaboração, 

implementação e manutenção do plano de calibração que inclui: seleção do equipamento 

adequado aos ensaios/calibrações em que será utilizado; a seleção de laboratórios acreditados; 

a periodicidade de calibração; os pontos/faixa a serem calibrados; a análise crítica dos 

certificados de calibração; a definição e implementação de ações corretivas e preventivas e a 

compreensão pela administração e técnicos em geral da necessidade e importância desse 

controle, devido aos custos envolvidos. 

 
 As dificuldades referentes ao sistema da qualidade (requisito 4.2) estavam 

relacionadas à implementação de políticas e procedimentos, ou seja, seguir, o que foi 

documentado e à documentação de todas as políticas exigidas pela Norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025 e das atribuições da gerência técnica e do gerente da qualidade, de forma a 

contemplar todos os itens descritos na Norma. 

 

 Em relação ao controle de documentos (requisito 4.3), as dificuldades identificadas 

pela pesquisa foram o grande volume de documentos, a falta de pessoal dedicado às tarefas 

gerenciais, a compreensão da Norma por parte do gerente da qualidade, a operacionalização 

da análise crítica, a dificuldade do pessoal do laboratório se adaptar a tarefa gerencial, pelo 

fato desse pessoal ser muito técnico e falta de controle de documentos externos. 

 

 Quanto à rastreabilidade da medição (requisito 5.6), havia dificuldades devido aos 

altos custos para o laboratório manter a rastreabilidade de seus padrões, à falta de registro das 

verificações intermediárias, à falta de rastreabilidade na RBC e de programas para ensaios de 

proficiência organizados pelo Inmetro, aos longos prazos do Inmetro para realizar calibrações, 

ao não cumprimento do programa de calibração, incluindo todos os padrões e materiais de 

referência utilizados para calibração e/ou ensaio, a falta da etiqueta com a indicação do 

“status” de calibração do instrumento, aos intervalos entre calibrações maiores do que o 

estabelecido durante o processo de acreditação, sem evidência da avaliação do histórico do 

instrumento pelo avaliador técnico e a ausência de procedimento para o manuseio e transporte 

de padrões, quando aplicável. 
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 Entre os problemas relacionados à apresentação de resultados (requisito 5.10), estavam 

o uso indevido da logomarca da RBC em Certificados, que continham serviços que não 

faziam parte do escopo da acreditação, a falta de rastreabilidade em pontos da faixa de 

medição ou, ainda, declaração no Certificado de calibração de estimativa de incerteza da 

medição menor do que a melhor capacidade de medição para a qual o laboratório estava 

acreditado e emissão de Certificados que não atendiam a todos os itens previstos na Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025. 

 

 Dos itens mencionados, a incerteza de medição em ensaios foi e ainda é um tema 

bastante polêmico para os laboratórios de ensaio. Pode-se citar, por exemplo, o relato de 

Visser (2004), que apesar de reconhecer que o objetivo da discussão sobre a estimativa de 

incerteza de medição na Norma ISO/IEC 17025 é fornecer informação sobre a confiabilidade 

dos resultados de ensaio para demonstrar que os resultados de ensaios são adequados ao seu 

propósito, relaciona várias dificuldades encontradas por laboratórios analíticos acreditados ao 

preparar procedimento para estimar a incerteza de medição. 

 

 Visser (2004) menciona a falta de familiaridade dos químicos com o tema, a 

possibilidade de diferentes interpretações da ISO/IEC 17025, a falta de um procedimento 

padrão disponível, uma vez que o Guia de incerteza de medição é um documento mais teórico 

do que prático, o fato de a “Bíblia” de incerteza preparada pelo Eurachem ser volumosa e 

difícil de ler, a dificuldade de implementação dos procedimentos em laboratório químico, a 

dificuldade de comparação devido às diferentes maneiras de estimar incerteza e as 

consideráveis diferenças nas interpretações dos vários organismos de acreditação, apesar de 

existir um documento de interpretação da ILAC, o que dificultava as soluções para os 

problemas citados. 

 

 

2.5.4 Acordos de reconhecimento mútuo 

 

 

 Os acordos de reconhecimento mútuo entre organismos de acreditação permitem que 

os resultados de ensaios e calibração sejam aceitos por organismos de acreditação signatários 
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desses acordos, facilitando o comércio internacional pelo fato de eliminar a necessidade de 

repetir ensaios e calibrações nos países importadores.  

 

 Atualmente, a Coordenação Geral de Acreditação/Inmetro mantém os seguintes 

acordos de reconhecimento mútuo para laboratórios de ensaios e calibração (INMETRO, 

2010): 

 

a) acordo multilateral com a International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 

desde 2000; 

b) acordo bilateral com a European Co-operation for Accreditation (EA) desde 2001; 

c) acordo multilateral com a Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) desde 2002. 

 

 Pode-se perceber a importância desses acordos pela quantidade de países signatários. 

São 52 (cinquenta e dois) países, com 65 (sessenta e cinco) Organismos de Acreditação 

(cinquenta e dois para ensaios e calibração, onze somente para ensaios e dois somente para 

calibração), signatários do acordo multilateral da ILAC (ILAC, 2010). São 26 (vinte e seis) 

países, com 28 (vinte e oito) Organismos de Acreditação (vinte e três para ensaios e 

calibração, três somente para ensaios e dois somente para calibração) do acordo multilateral e 

8 (oito) países com 8 (oito) Organismos de Acreditação (todos para ensaios e calibração) do 

acordo bilateral da EA (EA, 2010). São 8 (oito) países, com 11 (onze) Organismos de 

Acreditação (nove para ensaios e calibração e dois somente para ensaios) do acordo 

multilateral da IAAC (IAAC, 2010). A relação dos signatários de cada acordo encontra-se no 

Apêndice B. 

 

 

2.6 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 

 Segundo Cerqueira (2006, p. 91), "a adequação do sistema de gestão depende de uma 

estratégia eficaz, da definição clara da política de gestão e de seus objetivos, e da efetividade 

dos processos que impactam esses objetivos". Ainda de acordo com Cerqueira (2006, p. 182), 

"os processos do sistema de gestão da qualidade, incluem os processos que fazem parte da 
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cadeia de valor ao cliente, processos relativos às atividades de gestão, processos de apoio e 

provisão de recursos e processos de monitoramento e medição”. 

 

 Como as propostas oriundas deste trabalho têm como objetivo viabilizar um sistema 

de gestão da qualidade de laboratórios de calibração e ensaios eficaz e eficiente, a abordagem 

de gestão de processos apresenta-se pertinente quando tratamos de sistemas de gestão de 

múltiplos laboratórios, incluindo, em alguns casos, diferentes locais, com características 

próprias, considerando que o desempenho individual das partes pode não ser mantido no 

sistema unificado, em que há de prevalecer a perspectiva sistêmica. 

 

 A importância da gestão de processos pode ser percebida observando-se os princípios 

de gestão da qualidade que formam a base para as normas de sistema de gestão da qualidade 

da família ABNT NBR ISO 9000. Dos oito princípios, dois são relacionados a processos: 

abordagem de processos e abordagem sistêmica.  

 

 De acordo com o documento ISO/TC 176/SC2/N 544R3 (ISO, 2008), a abordagem de 

processos introduz a gestão horizontal, eliminando as barreiras entre as diferentes unidades 

funcionais e unificando o foco para os principais objetivos da organização e entre os 

benefícios que proporciona estão a integração e o alinhamento dos processos para possibilitar 

obter os resultados desejados, as oportunidades para iniciativas de melhoria focadas e 

priorizadas e o estímulo para o envolvimento de pessoas e informação sobre suas 

responsabilidades. Ainda segundo esse documento, o desempenho da organização pode ser 

melhorado através do uso dessa abordagem, na qual os processos são gerenciados como um 

sistema, pela criação e compreensão de uma rede de processos e suas interações e pela 

identificação de oportunidades de melhoria com base no resultado da análise das informações 

do processo. 

 

 Carmignani (2008) menciona que um sistema de gestão da qualidade requer que sejam 

definidos política e objetivos da qualidade, que esses objetivos sejam alcançados e 

preservados ao longo do tempo e que constantemente a sua efetividade seja melhorada. Como 

um sistema, ele é um complexo de processos interrelacionados, que contribuem 

significativamente para os negócios da empresa. Para esse autor, entender o significado global 

dos diferentes elementos que compõem esse sistema e reinterpretar a estrutura da empresa em 
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todos os níveis, leva a uma melhoria da qualidade decisiva, não apenas para efeito de 

certificação, mas de estabilidade estrutural, gerencial e econômica, aumentando a consciência 

da situação atual, dos objetivos projetados e do modo como alcançá-los. 

 

 Islin & Andersen (2008) ao tratarem da análise crítica pela direção, afirmam que ela é 

essencial para o sistema de gestão do laboratório e que o uso da abordagem de processo 

assegura a melhoria contínua e o melhor desempenho ao incluir a identificação dos processos, 

entrada de dados de qualidade e um bem conduzido processo de análise crítica.  

 

 No entanto, é necessário mais do que documentar processos. Palmberg (2009) alerta 

sobre o risco de perda da visão geral do negócio, quando o foco concentra-se apenas na 

atividade de estabelecer e documentar os processos organizacionais, sem observar o 

alinhamento com a estratégia da empresa, ressaltando a necessidade de iniciar os esforços 

com uma discussão estratégica de como a gestão de processos pode contribuir para o 

desempenho do negócio. Posição corroborada por Oliveira (2006, p. 13), que afirma que 

 

toda decisão deve estar orientada para a eficiência no uso dos recursos e para a 
eficácia no atingimento dos resultados desejados. O conjunto de técnicas utilizadas e 
os diferentes estilos de abordagens que podem ser adotados pelos modelos de gestão 
não devem ser compreendidos isoladamente. Na realidade a evolução da visão da 
qualidade intrínseca dos produtos atingiu uma dimensão mais abrangente que coloca 
em evidência a própria qualidade da gestão. 

 

 

2.7 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

 Como a implementação do sistema de gestão preconiza a melhoria contínua é 

inevitável a realização de mudanças. Além disso, as alterações no ambiente de negócios, 

também, frequentemente acarretam necessidade de mudanças no sistema de gestão. Portanto, 

é importante considerar os fundamentos do comportamento organizacional, analisando 

aspectos de comunicação, cultura organizacional e de resistência a mudanças, considerando a 

relação entre os mesmos, mencionada por diversos autores. 
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2.7.1 Comunicação 

 

 

 Para atender à Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 é necessário estabelecer processos 

adequados de comunicação e, portanto, é fundamental transpor as barreiras à comunicação 

eficaz, elemento crítico para conscientização da equipe sobre como ela contribui para alcançar 

os objetivos do sistema de gestão. Ferreira (2004, p. 9) afirma que “a comunicação é condição 

e não resultado do programa de qualidade.” 

 

 Diversos autores enfatizam que o processo de comunicação deve possibilitar a 

compreensão do significado da mensagem. Segundo Robbins (2004, p. 119) "a comunicação 

precisa incluir a transferência e a compreensão do significado”. De acordo com 

Schermerhorn, et al. (1999, p. 240) “para que a mensagem seja recebida com o impacto 

desejado, precisa ser compreendida”, mas a decodificação depende de diversos fatores, como 

o conhecimento e a experiência do receptor e seu relacionamento com a pessoa que está 

transmitindo a mensagem. Essa compreensão é fundamental quando implementamos 

requisitos de Norma, uma vez que ao não compreender as sistemáticas documentadas e não 

entender o significado de dados e informações, as pessoas envolvidas no sistema de gestão da 

qualidade podem adotar atitudes e ações que acarretam não conformidades. 

 

 Garvin (1992) menciona que, embora algumas mensagens sobre a qualidade sejam 

mais eficazes que outras, pouco se sabe sobre como os empregados fazem distinção entre elas. 

O autor questiona se políticas estabelecidas são suficientes para demonstrar a seriedade da 

gerência, se slogans e bandeiras são suficientes ou, ainda, se há necessidade de ações 

tangíveis e participação pessoal para que a qualidade melhore.  

 

 Segundo Schermerhorn, et al. (1999), a diferença no efeito dessas mensagens pode 

ocorrer em função da escolha do canal, uma vez que algumas pessoas utilizam melhor alguns 

canais do que outros e canais específicos apresentam melhor resultado para determinadas 

mensagens. Os autores alertam, no entanto, para a diferença entre comunicação eficaz, na qual 

o significado percebido pelo receptor da mensagem é o mesmo pretendido pela fonte e a 

comunicação eficiente, na qual o custo é mínimo em relação aos recursos dispendidos. Nem 

sempre uma comunicação eficiente é eficaz e eles citam como exemplo, a comunicação sobre 
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uma mudança de política da empresa por e-mail, que economiza o recurso tempo, mas que 

pode não ser eficaz quanto ao impacto desejado sobre o receptor. A comunicação eficaz 

também pode ser ineficiente, quando o seu custo é proibitivo. Identificar as características dos 

membros das equipes e como absorvem as mensagens é fundamental para a seleção dos 

canais mais adequados para o processo de comunicação. 

 

 De acordo com Ferreira (2004), subestimar ou ignorar a importância da comunicação 

pode, em pouco tempo, dificultar a obtenção dos resultados desejados, porque a organização 

não consegue manter o envolvimento das pessoas. O autor menciona que as diferenças de 

desempenho podem ser decorrentes da qualidade dos processos de comunicação utilizados em 

cada organização. Segundo o autor, a experiência e a observação da atividade industrial, no 

País e no Exterior, evidenciam que o descuido da comunicação ou a má administração de 

sistemas de comunicação são a principal causa dos fracassos dos programas de qualidade e 

produtividade. Por essa razão é essencial dominar esse processo. Apesar da importância da 

comunicação para o sucesso dos planos da qualidade ser reconhecida pelos profissionais que 

coordenam os processos de qualidade, esse é um processo que ainda precisa ser aprendido.  

 

 Dessa forma, é essencial analisar as barreiras para a comunicação eficaz discutidas por 

diversos autores. Bartolomé (1999, p. XIII-XVI) enfatiza o intimo relacionamento entre fluxo 

de informação e tomada de decisão e relaciona cinco obstáculos ao fluxo eficaz de 

informações nas organizações: 

 

a) Padrões disfuncionais de comportamento: muitos líderes ao tentarem 
desenvolver uma cultura de livre fluxo de informações, esbarram na dificuldade 
da organização desenvolver uma cultura diferente daquela dominante e precisam 
criar uma contracultura que desafia os costumes do ambiente social. Muitas 
tentativas de melhoria da comunicação não consideram a atitude de resistência às 
mudanças ou, então, forçam a mudança ignorando o poder ou mesmo o valor do 
conflito, da ambigüidade e do desacordo. 

b) Falta de visão e liderança organizacional: A criação de uma cultura de 
comunicação eficaz, abrangente para toda uma empresa ou mesmo a um 
departamento isolado, requer um alto nível de criatividade e determinação de 
líderes com uma visão realista intuitiva, porém baseada em informações 
externas. 
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c) Barreiras estruturais e geográficas: hierarquias rígidas dificultam a comunicação 
entre o escalão mais baixo com o mais alto; múltiplos estratos hierárquicos 
retardam o fluxo da comunicação e distorcem as informações; especialização, 
departamentalização e outras formas de diferenciação organizacional tendem a 
isolar as pessoas e a impedir que se comuniquem, o que dificulta o 
estabelecimento de sistemas integrados eficazes. A distância física é uma 
barreira natural à comunicação, não havendo um substituto eletrônico perfeito, 
apesar das enormes conquistas tecnológicas no setor de comunicações. 

d) Barreiras interculturais: os gerentes têm o desafio de aprender a gerenciar uma 
força de trabalho diversificada, pois constantemente são criadas novas 
subculturas nas organizações – subculturas de profissionais (engenheiros, 
programadores de computadores, pesquisadores, etc.), na qual cada um utiliza 
seu próprio jargão, rituais, valores característicos e ideais. 

e) Excesso de dados: estamos em contato com uma quantidade de informações 
muito maior do que podemos processar de modo eficaz. 

 

 Segundo Robbins (2004, p. 128, 129), as barreiras para comunicação são: 

 

a) Filtragem: manipulação da informação pelo emissor, para que ela seja vista de 
maneira mais favorável pelo receptor, cujo principal determinante é o número de 
níveis da estrutura da organização. Quanto maior a quantidade de níveis 
hierárquicos verticais, maior a oportunidade de a filtragem ocorrer. O temor de 
anunciar más notícias ou o desejo de agradar ao chefe pode levar o funcionário a 
dizer a seus superiores apenas aquilo que acredita que eles querem ouvir, 
distorcendo a comunicação ascendente. 

b) Percepção seletiva: o receptor vê e escuta seletivamente, com base em suas 
próprias necessidades, motivações, experiências, histórico e outras características 
pessoais. 

c) Sobrecarga de informação: quando os dados com que temos que trabalhar 
excedem nossa capacidade de processamento, o que leva as pessoas a selecionar, 
ignorar ou esquecer informações, resultando na perda de informações e 
comprometendo a eficácia da informação. 

 

 Schermerhorn, et al. (1999, p. 244-246) mencionam as seguintes barreiras à 

comunicação: 

 

a) Distrações físicas: telefone tocando, pessoas interrompendo, que podem ser 
minimizadas com definição de prioridades e planejamento. 

b) Problemas de semântica: má escolha e/ou uso das palavras. 
c) Diferenças culturais: tendência a considerar a sua própria cultura e valores 

superiores aos dos outros, com má vontade em escutar e tentar entender pontos 
de vista diferentes e os valores em que se baseiam. 

d) Ausência de feedback: comunicação apenas do transmissor para o receptor, sem 
feedback direto e imediato do receptor. 

e) Efeitos do status: diferenças de status entre posições na hierarquia de autoridade 
podem levar os subordinados a filtrar as informações para torná-las mais 
positivas ou contar aos superiores apenas o que eles querem ouvir, tendo como 
resultado informações inadequadas ou incompletas para o nível hierárquico mais 
alto, que pode tomar decisões erradas ao considerar essas informações. 
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 É importante observar que, entre os diversos autores, são barreiras recorrentes a 

sobrecarga de informação, os efeitos dos estratos hierárquicos e a cultura organizacional. 

 

 Quanto às barreiras culturais, Ferreira (2004, p.38) afirma ser “necessário manter um 

mínimo de compatibilidade dos veículos e do plano de comunicação com o visual cultural da 

empresa e os valores que o estão determinando”. Segundo o autor, algumas das principais 

causas do retrabalho de informação e ameaças à integridade do processo de comunicação são 

as informações falsas, equivocadas, insuficientes ou complexas, a subjetividade, o 

vocabulário impreciso, a vulgaridade, o excesso de informações e/ou dados, o ambiente hostil 

à comunicação, o condicionamento pessoal e profissional, o duplo sentido, a informação 

desestruturada e o despreparo para ouvir. O autor enfatiza, ainda, que os assuntos podem ser 

complexos, mas a comunicação sempre deve ser simples e direta.  

 

 Outro item de destaque é o condicionamento pessoal e profissional. Segundo Ferreira 

(2004, p.48), as características individuais e profissionais das pessoas podem acarretar 

diferentes interpretações para as palavras e expressões e 

 

a compreensão pode variar segundo a formação profissional, a origem social e 
étnica, e até mesmo a atividade exercida num determinado momento. Estes 
significados diferentes e as distorções que elas criam para o processo da 
comunicação estão relacionados a fatores sociais que não podem ser modificados 
pelos programas de qualidade, mas que devem ser bem conhecidos e estudados para 
que, tanto na forma quanto no conteúdo, a comunicação interna evite o risco de 
provocações involuntárias. 

 

 A falta de compreensão do vocabulário utilizado pode causar resistência à participação 

das pessoas. Pode-se citar como exemplo o termo “não conformidade”, que por definição 

significa não atendimento a um requisito de norma, mas é tratado por alguns como algo 

pejorativo, com caráter acusador.  

 

 Rogers (1999) menciona que temos um impulso para avaliar declarações 

emocionalmente significativas a partir do nosso próprio ponto de vista, o que bloqueia a 

comunicação interpessoal. É necessário ouvir compreendendo. Ver as idéias e opiniões da 

outra pessoa do mesmo ponto de vista dela e entender o seu referencial sobre o assunto que 

está sendo discutido. Ao considerarmos o nosso público, sua experiência e formação, 

podemos identificar estratégias de comunicação que adaptem a linguagem e conteúdo, de 
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forma a facilitar a comunicação de temas que, normalmente, geram resistência, como, por 

exemplo, mudanças no sistema de gestão. 

 

 Segundo Davis (1999), comunicar-se com o funcionário e fazer com que ele se 

comunique depende da eficácia da comunicação gerencial, sendo necessários canais formais e 

informais, estes últimos particularmente negligenciados da comunicação gerencial. Segundo 

esse autor, os executivos precisam tentar compreendê-la, porque apesar de não ser possível 

controlá-la é possível influenciá-la. De acordo com Schermerhorn, et al. (1999), os canais 

informais de comunicação, criados a partir dos relacionamentos interpessoais, podem afetar 

substancialmente os fluxos de informações na empresa.  

 

 Islin & Andersen (2008, p.160) ao tratarem da análise crítica pela direção, ressaltam a 

importância de comunicar os planos de melhoria e o seu efeito nos processos e recursos para 

que toda a equipe entenda completamente e participe nos planos e responsabilidades. É 

fundamental que não ocorra a filtragem da informação mencionada por Robbins (2004) e 

Schermerhorn, et al. (1999) durante a análise crítica pela direção, porque pode comprometer o 

resultado da análise e a tomada de decisão. 

 

 Schermerhorn, et al. (1999) mencionam que o aumento da comunicação eletrônica nos 

locais de trabalho tem um papel importante na forma pela qual a informação é compartilhada 

e utilizada, requer a atualização das pessoas quanto aos avanços tecnológicos e a redefinição 

dos papéis e dos relacionamentos das pessoas que a utiliza, alertando que a tecnologia sozinha 

não garante que as necessidades de comunicação da empresa sejam atendidas, é necessária 

uma cultura de confiança que incentive o livre fluxo de informações, idéias e sugestões. 

 

 De acordo com Cheng & Tummala (1998), no estágio de manutenção do sistema de 

gestão da qualidade, os canais de comunicação são necessários para comunicar a mensagem 

efetivamente, de forma que todos saibam o que é esperado e o que é necessário para manter 

um sistema da qualidade certificado.  
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2.7.2 Cultura organizacional 

 

 

 Como pode ser visto no item anterior, há um forte relacionamento entre comunicação 

e cultura organizacional, podendo esta ser uma barreira à comunicação eficaz. 

 Ott apud Lima e Bressan (2003, p. 34) menciona que a cultura organizacional 

 

consiste de crenças, valores, premissas, percepções, normas, artefatos e padrões de 
comportamento. É a força invisível e inobservável que está sempre por trás das 
atividades organizacionais que podem ser vistas e observadas [... ] é a energia social 
que move as pessoas a agirem. 

 

 Para Schermerhorn, et al. (1999, p. 206), “a cultura corporativa pode ajudar a reagir 

tanto à questão de adaptação externa quanto à questão de integração interna”. 

 

 De acordo com Robbins (2004, p. 241, 242), 

 

o reconhecimento de que a cultura organizacional possui propriedades comuns não 
significa, no entanto, que não pode haver subculturas na organização. [... ] As 
subculturas tendem a se desenvolver para refletir problemas, situações ou 
experiências comuns a alguns membros; podem ser definidas por designações de 
departamentos e por separação geográfica. [...] Mais uma vez, os valores essenciais 
têm seus fundamentos mantidos, mas são modificados para refletir a situação 
específica da unidade. [...] a cultura cumpre diversas funções em uma organização: 
desempenha o papel de definidora de fronteiras, criando distinções entre uma 
organização e outra, proporciona um senso de identidade aos membros, facilita o 
comprometimento com algo que se sobrepõe aos interesses individuais e estimula a 
estabilidade do sistema social.  

 

 Schermerhorn, et al. (1999) mencionam que a cultura forte e o sistema de valores 

podem dificultar a realização de mudanças drásticas na organização e enfatizam o fato de que 

a cultura deve ser considerada tão fundamental quanto a estrutura e a estratégia na definição 

das bases da organização para um alto desempenho e que os bons gerentes devem ser capazes 

de apoiar e reforçar uma boa cultura e ajudar a criar culturas novas. Esses autores alertam que 

resistências à mudança podem estar relacionadas ao fato de as modificações contrariarem 

valores importantes da empresa e que para manter a cultura atualizada e competitiva, o 

desafio é se engajar em um processo de constante auto-avaliação e mudança planejada, a fim 

de estar à frente de problemas e oportunidades de um ambiente complexo e exigente.  
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 Para Ambroz (2004) a força da cultura corporativa é um aspecto essencial a ser 

discutido na construção de significados compartilhados a respeito de qualidade e processos de 

tomada de decisão. Executivos geralmente atuam como disseminadores da cultura corporativa 

e esquecem que as subculturas na organização não podem ser universalmente representadas. 

Quando a gestão decide a respeito da missão e da visão da qualidade de uma organização, ela 

deve ter certeza de definir o que qualidade significa para os empregados e como eles vêem 

seu crescimento e realização pessoal. A realidade pluralista das organizações modernas 

resulta em diferentes subculturas (opinião que corrobora com Robbins, 2004) e diferentes 

percepções de qualidade. 

 

 Para Farias Filho (1996, p. 94), 

 

Todo o processo de melhoria contínua através da gestão pela qualidade total 
necessita e é formulado para os indivíduos e terá o reflexo que ocorrer na 
organização. Se no processo de implantação os indivíduos estiverem apenas 
envolvidos e não comprometidos em suas tarefas básicas, não haverá ambiente 
propício à implantação e à implementação do mesmo. 

 

 O autor menciona, ainda que “a base da qualidade está nas pessoas. O processo da 

qualidade deve primar pela eficiência das pessoas, ajudando e selecionando pessoas que 

tenham maiores facilidades em aprender e se adequar melhor ao fator mudança” (FARIAS 

FILHO, 1996, p. 118). 

 

 Para Lima & Bressan (2003, p. 34), “mudanças na cultura organizacional são uma 

exigência em transformações radicais ou descontínuas, mas podem ser também necessárias 

em processos de mudança contínua, de larga escala e que afetam principalmente o trabalho, 

dentro de uma organização”. 

 

 

2.7.3 Gestão da mudança 

 

 

 A Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 requer que a Alta Direção assegure a 

integridade do sistema de gestão quando são planejadas e implementadas mudanças nesse 

sistema. Estas, por sua vez, de forma geral, podem ser oriundas de ações de melhorias, da 
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necessidade de alinhamento aos objetivos estratégicos da organização, decorrentes de 

mudanças organizacionais ou, ainda, devido a não implementação adequada do sistema de 

gestão. 

 

 Mudanças organizacionais, segundo Lima & Bressan  (2003), são sustentadas por duas 

hipóteses: a existência de uma relação entre mudança organizacional e sustentabilidade 

institucional, baseada na adaptação da organização ao seu ambiente e a obtenção de maior 

eficiência organizacional. Em um mundo globalizado, o monitoramento do ambiente de 

negócios é permanente e, muitas vezes, acarreta mudanças para manter a competitividade da 

organização. 

 

 Para Schermerhorn, et al. (1999) quando os gerentes não conseguem monitorar seu 

ambiente, reconhecer as tendências importantes ou perceber a necessidade de mudança, suas 

organizações podem, em pouco tempo, perder a competitividade. Sendo a constante 

necessidade de mudança um fato incontestável atualmente, o grande desafio para os 

responsáveis pelo sistema de gestão da qualidade é evitar que a mudança necessária para a 

manutenção da competitividade tenha impacto negativo no desempenho desse sistema, além 

de viabilizar as alterações necessárias para a sua atualização em tempo hábil. De acordo com 

Bastos & Borges-Andrade (2002, p. 32), “as organizações, pressionadas por intensas 

mudanças, encontram-se em um processo acelerado e diferenciado de transformação de sua 

estrutura, formas de organização do trabalho e, em especial, estilos de gerenciar as relações 

sociais em seu interior”. 

 

 Segundo o conceito proposto por Lima & Bressan (2003, p. 25), 

 

mudança organizacional é qualquer alteração, planejada ou não, nos componentes 
organizacionais – pessoas, trabalho, estrutura formal, cultura – ou nas relações entre 
a organização e seu ambiente, que possam ter consequências relevantes, de natureza 
positiva ou negativa, para a eficiência, eficácia e/ou sustentabilidade organizacional. 

 

 Essas autoras partem da premissa de que existe uma relação entre mudança, gestão da 

mudança e o êxito da mudança para afirmar que “é possível perceber a relevância de 

diferentes tipos de mudança e, consequentemente, da diferenciação das estratégias gerenciais 
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e técnicas para lidar com cada tipo de mudança”. Os principais tipos de mudança 

organizacional são apresentados no Quadro 05. 

 

Referência Tipos de mudança 

Silva (1999) 
Incremental/organizacional 

Aumento da eficiência e do uso dos recursos, 
mudança na arquitetura da empresa. 

Transformacional/institucional 
Questionamento  e mudança da missão, 

natureza e objetivo da organização. 

Weick & 
Quinn 
(1999) 

Contínua 
Mudança constante, cumulativa e evolutiva. 
Podem ser pequenos avanços que ocorrem 

cotidianamente em toda a organização, cujo 
acúmulo pode propiciar uma mudança 

significativa na organização. 

Episódica 
Mudança pouco frequente, descontínua e 

intencional, que ocorre durante períodos de 
divergência, quando as empresas saem de 

sua condição de equilíbrio. 

Robbins 
(1999) 

1a ordem 
Mudança linear e contínua. Não implica 

mudanças fundamentais nas pressuposições dos 
funcionários sobre o ambiente e sobre aspectos 

que podem causar melhorias na empresa. 

2a ordem 
Mudança multidimensional, multinível, 

descontínua e radical, que envolve 
reenquadramento de pressupostos sobre a 

empresa e o ambiente em que ela se insere. 

Nadler et alli 
(1994) 

Incremental/contínua 
Continuidade do padrão existente. Pode ter 

dimensões diferentes, mas é realizada dentro do 
contexto atual da empresa. 

Descontínua 
Mudança do padrão existente, que ocorre 
em períodos de desequilíbrio e envolve 

uma ou várias reestruturações de 
características da empresa. 

Porras & 
Robertson 

(1992) 

1a ordem 
É uma mudança linear e contínua, que envolve 
alterações nas características dos sistemas, sem 

causar quebras em aspectos-chave para a 
organização. 

2a ordem 
É uma mudança multidimensional, 

multinível, radical e descontínua, que 
envolve quebra de paradigmas 

organizacionais. 

Greenwood 
& Hinings 

(1996) 

Convergente 
Ajuste fino na orientação organizacional 

existente. 

Radical 
Ruptura com a orientação existente e 

transformação da organização. 

Quadro 05 - Tipos de mudança organizacional 

Fonte: Lima & Bressan (2003, p. 26) 

 

 Ainda, de acordo com Lima & Bressan (2003), a tipologia mais amplamente divulgada 

refere-se à mudança “transformacional” e “incremental”. A mudança “transformacional” 

envolve uma ruptura de padrões anteriores, atinge a organização como um todo, incluindo o 

seu redirecionamento em função de grandes alterações em seu ambiente, rompendo com os 

seus pressupostos básicos de funcionamento e impondo novos valores, normas, objetivos e 

metas. A mudança “incremental” altera apenas alguns aspectos da organização, realizando 

pequenos ajustes de forma contínua e ocorre em situações em que o ambiente é mais estável, 

realizando modificações que convergem para os mesmos preceitos do ambiente institucional 

da organização. 
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 As mudanças do tipo incremental são mais frequentes, menos abrangentes e 

traumáticas para a organização como um todo e incluem a introdução de novos produtos, 

novas tecnologias e novos sistemas e processos, sendo a capacidade de melhorar 

continuamente por meio de mudança incremental um ativo importante em qualquer ambiente. 

No entanto, os processos de melhoria contínua necessitam permanente atenção para 

identificar as lacunas de desempenho (problemas e oportunidades) e implementar ações para 

resolvê-las (SCHERMERHON, et al., 1999). 

 

 Ações de melhoria do sistema de gestão da qualidade, normalmente, geram mudanças 

incrementais. Mas a realização dessas mudanças requer uma série de ações para que essa 

mudança não comprometa o desempenho da equipe no momento inicial, como, por exemplo, 

no caso de implantação de sistemas informatizados, alterando completamente a forma de 

executar e registrar as atividades diárias. Outras ações do sistema de gestão da qualidade 

também geram mudanças. Chin, et al. (2000) enfatizam a necessidade do comprometimento 

da gestão para obter respostas positivas do pessoal relevante, quando ações corretivas e 

preventivas estão relacionadas à mudança em sistemas e processos críticos. 

 

 Nadler (1995) e Nadler & Nadler (1998) apud Lima & Bressan (2003, p.49) propõem 

que sejam desenvolvidas ações em sistemas organizacionais para “motivar a mudança, alinhar 

a dinâmica política do sistema à necessidade de mudança e administrar a transição entre o 

estado atual e o estado alterado do sistema, para que a implementação de uma mudança de 

natureza abrangente seja bem sucedida”. Segundo esses autores, para atingir esses objetivos 

podem ser executadas as seguintes ações: 

 

– criação de insatisfação com o atual estado através de ações destinadas a persuadir os 
diferentes grupos envolvidos na mudança de que o atual estado é insatisfatório; 

– criação de comprometimento pela participação no planejamento e execução da 
mudança; 

– compreensão dos benefícios com a mudança pelo esclarecimento de todos os 
envolvidos acerca dos benefícios que podem esperar da mesma; 

– uso de vários pontos de equilíbrio durante a implementação. É importante lembrar e 
entender bem o antigo funcionamento do sistema, dirigindo à intervenção não para 
um único foco, mas considerando também outras mudanças que devem ser 
implementadas para garantir a mudança transformacional; 

– gestão da mudança pela determinação de responsabilidades, por ações necessárias à 
sua implementação, pelo estabelecimento de um cronograma e pela 
definição/obtenção dos recursos necessários; 
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– monitoramento da mudança como forma de manter o suporte, o comprometimento, e 
também, de corrigir os rumos da mudança, sendo fundamental o planejamento de 
ações para seu monitoramento e a comunicação com todos os envolvidos na 
iniciativa da mudança. 

 

 Low & Omar (1997) alertam sobre a necessidade de divulgação de qualquer mudança 

e inovação a ser implementada na organização, assim que a decisão é tomada, para que haja 

tempo hábil para a preparação e planejamento para garantir que a implementação será bem 

sucedida. O autor ressalta, no entanto, que a mudança só será efetiva, se houver o suporte da 

alta direção. 

 

 A reação dos empregados a incertezas geradas pelas mudanças corresponde a diversas 

formas de resistência, conforme apresentado no Quadro 06 a seguir: 

 

Orientada Difusa Aceitação da 
resistência Facilitativa De oposição Facilitativa De oposição 

Autorizada 
Manifestação de 

desacordo 
Recusa em 
participar 

Piadas sobre a 
mudança e seus 

agentes 

Concordância 
aparente com 

amudança 

Não-autorizada 
Desobediência a 

(novas) regras, que 
prejudica o trabalho 

Sabotagem do 
processo de 

mudança 

Crítica a gerentes 
envolvidos na 

mudança 

Chegar atrasado a 
todas as 

convocações 
sobre mudança 

Quadro 06 – Exemplos de formas de resistência à mudança, conforme dimensões da 

resistência. 

Fonte: Lima & Bressan (2003, p. 56), adaptado de Ashforth & Mael (1998). 

 

 Para Schermerhorn, et al. (1999) o sucesso da mudança depende em parte dos agentes 

de mudança, que são as pessoas ou grupos que conduzem e apóiam os processos de mudança, 

assumindo a responsabilidade de mudar os padrões existentes de comportamento de outras 

pessoas ou sistemas sociais. Quando esses agentes atuam com uma compreensão sólida dos 

conceitos e da dinâmica da mudança, quase sempre a mudança planejada traz melhorias de 

longa duração. 
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 A atuação dos atores é fundamental para a implementação da mudança. Os 

empregados não são receptores passivos da mudança, eles podem estabelecer conclusões e 

agir de acordo com seu entendimento. Em mudanças organizacionais complexas, podem 

existir múltiplas razões para a mudança e os empregados podem não acreditar, ouvir, entender 

ou recordar as explicações fornecidas pelos gerentes. De qualquer forma, uma mesma 

intervenção de mudança pode ter diferentes interpretações entre os empregados. Mesmo que 

os gerentes possam prestar esclarecimentos sobre suas ações, vários fatores podem formar o 

processamento de informações do empregado em relação à mudança, como a opinião dos 

colegas de trabalho e experiências anteriores com a gestão. Os empregados escutam diferentes 

mensagens da gerência, dependendo da natureza de seu relacionamento com a organização 

(ROSSEAU & TIJORIWALA, 1999).  

 

 Nesse aspecto, destaca-se a importância da coerência entre ações e discurso, 

garantindo credibilidade às palavras, o que reforça a confiança dos empregados na gerência. A 

palavra qualidade tem um peso significativo e remete a ideais elevados. Portanto, a confiança 

transmitida pela gerência é fundamental para diminuir a resistência durante a implantação de 

mudanças no sistema de gestão da qualidade. 

 

 Para Bastos & Borges-Andrade (2002, p. 32, 33),  

 

o processo de mudança – econômica, tecnológica, cultural – é altamente heterogêneo 
em seu desdobramento e nas consequências para os trabalhadores [...] o êxito das 
mudanças pretendidas depende, em grande parte, da forma como as organizações 
lidam com o envolvimento do trabalhador mediante estratégias que assegurem o 
compartilhamento de valores, de objetivos e de políticas que garantam trocas 
equânimes entre as partes. 

 

 Olson & Zanna (1993) apontam que os valores são vistos como determinantes 

potenciais de preferências e atitudes, pois influenciariam o comportamento dos indivíduos 

através da determinação das atitudes. Pilati (2003) ressalta a importância de considerar o fato 

de que o comprometimento é influenciado por valores e pelo contrato psicológico, definido 

como uma avaliação que o sujeito executa sobre o cumprimento das obrigações pelas partes 

envolvidas na relação profissional, rigorosamente influenciado pelo ambiente da organização. 

À medida que a mudança organizacional proporcionaria mudanças no ambiente de trabalho, o 
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empregado mudaria sua avaliação subjetiva sobre o cumprimento do contrato pelas partes 

envolvidas. Dessa forma, o papel do contrato psicológico do trabalhador enquanto mediador 

na estruturação do comprometimento no trabalho necessita especial atenção, uma vez que o 

conjunto de crenças que o indivíduo constrói sobre sua vida no trabalho norteia suas atitudes e 

sua percepção de justiça e dos ganhos que ele pode obter em um processo de mudança 

organizacional. Rosseau & Tijoriwala (1999) afirmam que um fator que motiva a mudança é a 

percepção dos benefícios que podem ser obtidos com a implementação da mudança. 

 

 Diferentes tipos de mudança podem ocasionar impactos diversos no comprometimento 

do trabalhador e a própria hierarquia de vínculos do trabalhador com seu trabalho pode ser um 

fator determinante do sucesso ou fracasso da mudança organizacional. As organizações 

modernas passam por mudanças incrementais – com a adoção de novos processos de trabalho 

ou a inserção de novas tecnologias – ou radicais, quando existe a necessidade de 

redirecionamento total das diretrizes, frequentemente, muitos desses processos fracassam. Um 

dos motivos é o pouco reconhecimento do componente humano. Como uma mudança exige 

modificação das atitudes dos funcionários, é essencial para o gestor conhecer o perfil de seus 

funcionários para aumentar as chances de êxito na mudança organizacional, ao possibilitar a 

utilização de práticas de implementação da mudança mais adequadas às atitudes dos 

empregados. O gestor pode criar, também, situações na organização que possibilitem o 

redirecionamento do vínculo do trabalhador, permitindo que este tenha condições de passar 

por qualquer tipo de processo de mudança. Portanto, é fundamental que os atores 

organizacionais tenham em mente a importância da compreensão das atitudes dos envolvidos 

em um processo de mudança, considerando que, entre os fatores de êxito, está a adequação do 

comprometimento dos trabalhadores, aspecto relacionado com as questões que cada 

profissional vivencia (LIMA & BRESSAN, 2003). 

 

 Os resultados de uma pesquisa realizada por Coyle-Shapiro (1999, p. 439) envolvendo 

empregados de uma empresa inglesa, em três momentos distintos da introdução do 

gerenciamento pela qualidade (seis meses antes, nove e trinta e dois meses depois), sugerem 

que o estilo participativo dos supervisores é positivamente relacionado à participação do 

empregado. A extensão da participação do empregado é positivamente relacionada à 

avaliação dos benefícios do gerenciamento pela qualidade. No entanto, a participação inicial 

não significa participação nas fases subsequentes, sendo de grande importância a avaliação 
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dos empregados sobre a sua experiência inicial com o gerenciamento da qualidade e sobre os 

benefícios desse gerenciamento.  

 

 Segundo Chaudhry, et al. (2009), entender o ponto de vista do empregado em relação 

à mudança, no mínimo, mitigaria as atitudes e comportamentos negativos dos empregados em 

resposta às percepções de mudanças desfavoráveis ao contrato psicológico e asseguraria o 

sucesso do programa de mudança. Prestando atenção aos fatores que sincronizam o senso de 

sentido do empregado em relação à mudança, as organizações podem gerenciar proativamente 

esses fatores. 

 

 A comunicação eficaz mencionada no item 2.7.1 também é particularmente importante 

no caso de mudanças no sistema de gestão, em função das várias fontes de resistência à 

mudança. Robbins (2004) classifica-as em individuais (segurança, medo do desconhecido, 

processamento seletivo de informações, entre outras) e organizacionais (foco limitado de 

mudança, ameaças às relações de poder estabelecidas, entre outras). Essa classificação tem 

muito em comum com as fontes relacionadas por Schermerhorn, et al. (1999, p.287) que 

relacionam “medo do desconhecido, falta de boas informações, medo de perda de segurança, 

nenhuma razão para mudança, medo de perda de poder, falta de recursos e época inoportuna”. 

 

 De acordo com Fuentes, et al. (2000), a literatura enfatiza a resistência à mudança por 

parte dos empregados, que temem perder a influência sobre a tomada de decisão, geralmente 

aqueles que são gerentes intermediários, cujo principal papel é supervisionar o trabalho dos 

outros e resolver problemas e aqueles que assumem alguma responsabilidade de tomada de 

decisão, como os trabalhadores de frente de linha que podem resistir a novas tarefas e mais 

responsabilidade. 

 

 Para Chaudhry, et al. (2009), a incerteza relacionada ao evento de mudança é um fator 

contextual, que pode focar a atenção do empregado no que mudou no seu relacionamento com 

o emprego. No entanto, essa incerteza pode ser reduzida ou até mesmo eliminada, através da 

disponibilização de informação correta, no tempo certo, a respeito da intencionalidade do 

processo de mudança, assim como a sua justificativa. Essa ação permite mitigar as reações 

negativas e fomentar reações positivas. Esses autores argumentam que entender o ponto de 

vista do empregado, no mínimo, reduziria atitudes e comportamentos negativos em resposta à 
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percepção desfavorável do processo de mudança e asseguraria o sucesso do programa de 

mudança. 

 

 Ambroz (2004) argumenta que dependendo da efetividade da comunicação, a 

mudança nas percepções da qualidade no local de trabalho será aceita ou rejeitada. 

 

 Dunphy & Stace (1990 apud Abraham, 1999, p.116) mencionam os tipos de 

participação apropriados ao processo de mudança e citam a corrente que acredita que a força 

de trabalho deve ser envolvida no estabelecimento dos principais objetivos organizacionais, 

assim como na sua implementação. Chaudhry, et al. (2009, p.515), corroboram com essa 

corrente, sugerindo que o envolvimento do empregado contribui para o sucesso da 

implementação da mudança.  

 

 Os atores do sistema de gestão precisam participar e ser informados das alterações e 

suas motivações e precisam compreender as novas sistemáticas adotadas para evitar a 

ocorrência de não conformidades. O sistema de gestão precisa se adequar às mudanças na 

estratégia da empresa para mantê-la competitiva e às mudanças relacionadas à implantação de 

ações de melhoria. Não importa o tipo de mudança necessária, se transformacional ou 

incremental, a atuação das equipes dos diferentes laboratórios deve ser norteada pela visão 

sistêmica, ainda que esta contrarie interesses individuais, para que seja mantida a integridade 

do sistema de gestão. 

 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE O REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Há pouca literatura sobre a implementação do sistema de gestão da qualidade ao longo 

do tempo. Fato comentado por autores como Low & Omar (1997) e observado durante 

consulta ao portal da base CAPES. Autores dos poucos trabalhos sobre o tema como Wahid & 

Corner (2009) mencionam que a maioria dos artigos publicados focam a obtenção e o impacto 

da certificação ISO 9001.  
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 O mesmo ocorre em relação aos artigos que tratam do sistema de gestão laboratorial, 

que abordam a experiência de implantação e as etapas e ações até a obtenção da acreditação. 

A maioria dos artigos é encontrada na publicação “Accreditation and Quality Assurance 

Journal for Quality Comparability and Reliability in Chemical Measurement.” No Brasil, as 

dissertações relacionadas a esse tema, de forma geral, são escritas por profissionais do 

Organismo de Acreditação: CARVALHO (2004), COUTINHO (2004), VALLE (2003). 
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3 METODOLOGIA 

 

 Essa seção descreve o desenvolvimento, o tipo, o universo e amostra, a limitação do 

método e os aspectos éticos da pesquisa. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi planejada e desenvolvida conforme a Figura 04 a seguir. 

 

Figura 04 – Desenvolvimento da pesquisa 

 

 A revisão da literatura contemplou textos sobre gestão estratégica da qualidade, 

sistemas de gestão da qualidade, acreditação de laboratórios, gestão de processos e 

comportamento organizacional em periódicos nacionais e internacionais e dissertações, 

disponíveis na base CAPES, documentos emitidos por organismos de acreditação, livros e 

documentos elaborados por organismos de normalização, para subsidiar a elaboração do 

questionário, encaminhado aos laboratórios e as propostas de ações da pesquisa. 
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 A seleção dos princípios de gestão da qualidade e temas para o referencial teórico teve 

início com a análise dos requisitos da Norma ABNT ISO/IEC 17025 (ABNT, 2005) para 

identificar aqueles, cuja implementação requer atenção especial em sistemas de gestão da 

qualidade que contemplam múltiplos laboratórios de ensaio e calibração. O Quadro 07 

apresenta os requisitos selecionados e as motivações para a escolha dos mesmos. 

 

Requisito Justificativa 

Assegurar que seu pessoal está consciente da 
pertinência e importância de suas atividades e de 
como eles contribuem para alcançar os objetivos do 
sistema de gestão (4.1.5 k). 

Conscientizar as pessoas sobre a sua contribuição 
para os objetivos do sistema de gestão é essencial 
para a obtenção do comprometimento com a visão 
estratégica da qualidade, ação que exige um esforço 
maior na estrutura com vários laboratórios. 

A Alta Direção deve assegurar que os processos 
adequados de comunicação sejam estabelecidos no 
laboratório e que haja comunicação a respeito da 
eficácia do sistema de gestão (4.1.6). 

Os processos de comunicação precisam proporcionar 
a compreensão e não apenas a ciência do conteúdo. 

A Alta Direção deve assegurar que a integridade do 
sistema de gestão seja mantida quando são planejadas 
e implementadas mudanças no sistema de gestão 
(4.2.7). 

A realização de mudanças em sistemas de gestão com 
múltiplos laboratórios tende a ser mais complexa, 
uma vez que precisam ser comunicadas e 
implementadas  por um número maior de pessoas, que 
podem ser receptivas ou não às mesmas. 

O laboratório deve, periodicamente, e de acordo com 
um cronograma e um procedimento predeterminados, 
realizar auditorias internas das suas atividades para 
verificar se suas operações continuam a atender os 
requisitos do sistema de gestão e da Norma ABNT 
NBR ISO/IEC 17025 (4.14.1) 

A auditoria interna é fundamental para a manutenção 
da conformidade aos requisitos do sistema de gestão e 
da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. 

De acordo com um cronograma e um procedimento 
predeterminados, a Alta Direção do laboratório deve 
realizar periodicamente uma análise crítica do 
sistema de gestão do laboratório e das atividades de 
ensaio e/ou calibração, para assegurar sua contínua 
adequação e eficácia, e para introduzir mudanças ou 
melhorias necessárias. (4.15). 

A análise crítica verifica as ações necessárias para a 
contínua adequação do sistema de gestão e é essencial 
em qualquer sistema de gestão. 

Quadro 07 – Justificativas para a escolha dos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025 

 

 Essa seleção não está relacionada à importância dos requisitos da Norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025. Os requisitos foram selecionados, única e exclusivamente, por dependerem 

fortemente da atuação integrada da equipe envolvida no sistema. 
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 Os requisitos selecionados foram associados a Princípios de Gestão da Qualidade, que 

podem ser utilizados para conduzir a organização à melhoria do seu desempenho, e a temas 

relacionados ao conteúdo dos mesmos, conforme Quadro 08 a seguir, para subsidiar a 

proposta de fatores críticos relacionados no questionário. 

 

Requisito Princípio de Gestão da Qualidade Tema 

O laboratório deve assegurar que 
seu pessoal está consciente da 
pertinência e importância de suas 
atividades e de como eles 
contribuem para alcançar os 
objetivos do sistema de gestão 
(4.1.5 k). 

Liderança: líderes estabelecem unidade de propósito 
e o rumo da organização e convém que criem e 
mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas 
possam estar totalmente envolvidas no propósito de 
atingir os objetivos da organização. 
Envolvimento de pessoas: pessoas de todos os níveis 
são a essência de uma organização e seu total 
envolvimento possibilita que as suas habilidades 
sejam usadas para o benefício da organização. 

Comunicação 
Cultura 

organizacional 

A Alta Direção deve assegurar que 
os processos adequados de 
comunicação sejam estabelecidos 
no laboratório e que haja 
comunicação a respeito da eficácia 
do sistema de gestão (4.1.6). 

Liderança: líderes estabelecem unidade de propósito 
e o rumo da organização e convém que criem e 
mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas 
possam estar totalmente envolvidas no propósito de 
atingir os objetivos da organização. 

Comunicação 

A Alta Direção deve assegurar que 
a integridade do sistema de gestão 
seja mantida quando são planejadas 
e implementadas mudanças no 
sistema de gestão (4.2.7). 
O laboratório deve, periodicamente, 
e de acordo com um cronograma e 
um procedimento predeterminados, 
realizar auditorias internas das suas 
atividades para verificar se suas 
operações continuam a atender os 
requisitos do sistema de gestão e da 
Norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025 (4.14.1) 
De acordo com um cronograma e 
um procedimento predeterminados, 
a Alta Direção do laboratório deve 
realizar periodicamente uma análise 
crítica do sistema de gestão do 
laboratório e das atividades de 
ensaio e/ou calibração, para 
assegurar sua contínua adequação e 
eficácia, e para introduzir mudanças 
ou melhorias necessárias. (4.15). 

Liderança: líderes estabelecem unidade de propósito 
e o rumo da organização e convém que criem e 
mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas 
possam estar totalmente envolvidas no propósito de 
atingir os objetivos da organização. 
Abordagem de processo: um resultado desejado é 
alcançado mais eficientemente quando as atividades e 
os recursos relacionados são gerenciados como um 
processo. 
Abordagem sistêmica para a gestão: identificar, 
entender e gerenciar processos interrelacionados 
como um sistema contribui para a eficácia e 
eficiência da organização no sentido desta atingir os 
seus objetivos. 
Melhoria contínua: a melhoria contínua do 
desempenho global da organização deve ser seu 
objetivo permanente.  
Abordagem factual para tomada de decisão: decisões 
eficazes são baseadas na análise de dados e 
informações. 

Gestão de 
Processos 
Gestão da 
mudança 
Cultura 

organizacional 
Comunicação 

Quadro 08 – Princípios e temas selecionados para subsidiar a proposta de fatores críticos para 

a implementação do sistema de gestão 
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 A proposta de fatores críticos considerou, além dos temas indicados no Quadro 07, 

temas relacionados à qualidade (gestão estratégica da qualidade, sistema de gestão da 

qualidade e sistema de gestão da qualidade de laboratórios de ensaio e calibração). A Figura 

05 a seguir apresenta o relacionamento entre os temas, os princípios de gestão da qualidade e 

a proposta de fatores críticos para a implementação do sistema de gestão. 

 

 

Figura 05 – Relacionamento entre os temas e princípios de gestão da qualidade e a proposta 

de fatores críticos para a implementação do sistema de gestão 

 

 Laboratórios de ensaios e calibração acreditados têm o reconhecimento de sua 

competência técnica, o que inclui a adequação do seu sistema de gestão. No entanto, a 

manutenção da acreditação requer a contínua adequação e melhoria desse sistema. No caso de 

sistemas de gestão da qualidade que contemplam múltiplos laboratórios, objeto desta 

pesquisa, há o envolvimento de várias equipes, cuja atuação é essencial para a manutenção do 
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sistema de gestão em conformidade aos requisitos da Norma. A comunicação e a influência da 

cultura organizacional são temas importantes para a comunicação das políticas e objetivos do 

sistema de gestão e a conscientização das equipes sobre a importância das atividades 

individuais para o sistema.  

 

 No mundo globalizado, cada vez mais competitivo, o ambiente de negócios requer 

constantes mudanças e o próprio sistema de gestão requer melhoria contínua, o que acarreta a 

necessidade de mudanças. Portanto, a realização de mudanças, quer seja acarretada pela 

necessidade de adaptação ao ambiente de negócios ou em decorrência de ações provenientes 

da análise crítica pela direção, requer atenção especial para que não haja comprometimento da 

visão sistêmica e, consequentemente, do próprio sistema de gestão.  

 

 As dificuldades referentes à implementação de requisitos da Norma foram levantadas 

com base em dissertação, que identificou os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 

que apresentam maior incidência de não conformidades nos processos de acreditação e em 

artigos da base Capes que citam dificuldades na implementação de requisitos dessa Norma e 

de dificuldades em gestão da qualidade, além das respostas dos laboratórios. Dessa forma, foi 

possível verificar se as dificuldades em relação ao atendimento dos requisitos foram mantidas 

ou não. 

 

 O levantamento dos dados foi realizado por meio de questionários, encaminhados a 

gerentes da qualidade de instituições que possuem um sistema de gestão único contemplando 

diversos laboratórios de ensaio e calibração acreditados. O objetivo desse levantamento foi 

identificar as características dos laboratórios que possuem sistema de gestão unificado, os 

fatores críticos e as principais ações para a manutenção da contínua adequação do sistema de 

gestão qualidade de múltiplos laboratórios de ensaio e calibração e os requisitos da Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025, que continuam apresentando dificuldade para implementação, 

após nove anos da emissão de sua primeira versão brasileira. 
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3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

 

 O trabalho utiliza a taxionomia para classificação da pesquisa proposta por Vergara 

(2007) que utiliza dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

 

 Quanto aos fins a pesquisa é exploratória, por ser “realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado” (VERGARA, 2007, p. 47), considerando que a 

maioria dos artigos refere-se a sistema de gestão da qualidade com base na Norma ISO 9001. 

Segundo Cooper & Schindler (2003, p.131), “através da exploração, os pesquisadores 

desenvolvem conceitos de forma mais clara, estabelecem prioridades, desenvolvem definições 

operacionais e melhoram o planejamento final da pesquisa”. 

 

 Quantos aos meios de investigação, inicialmente foi utilizada a pesquisa bibliográfica, 

com a análise de material publicado em livros, revistas e redes eletrônicas, que forneceu o 

instrumental analítico para a pesquisa de campo. Esta foi utilizada por envolver “investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo” (VERGARA, 2007, p. 48), uma vez que incluiu aplicação de questionários 

para gerentes da qualidade das instituições objeto da pesquisa. Para aumentar a taxa de 

retorno foi realizado contato telefônico reforçando a importância da participação para atingir 

os objetivos da pesquisa. 

 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

 O universo da pesquisa são laboratórios de ensaio e calibração. A amostra é composta 

por laboratórios de ensaio e calibração acreditados que possuem sistema de gestão da 

qualidade unificado, identificados através de consulta ao sítio do INMETRO. A amostragem 

utilizada é não-probabilística, por tipicidade. Segundo Vergara (2007, p. 51) essa amostragem 

é “constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos da 

população-alvo, o que requer profundo conhecimento dessa população”. Como a pesquisadora 
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atua na área da qualidade laboratorial, pode-se afirmar que detém o conhecimento do universo 

e do subgrupo selecionado. 

 

 A escolha de laboratórios acreditados se deve ao fato destes terem o reconhecimento 

da sua competência técnica, por um órgão independente, o que inclui o reconhecimento da 

adequação do sistema de gestão desses laboratórios. Esse aspecto é fundamental para a 

proposta da pesquisa de identificar fatores críticos para a manutenção da adequação e eficácia 

do sistema de gestão. A opção por laboratórios com sistema de gestão da qualidade unificado 

deve-se a maior complexidade desse tipo de sistema, por contemplar múltiplos laboratórios. 

 

 

3.4 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

 A pesquisa tem como limitações, o fato de a amostra não contemplar laboratórios de 

ensaios e calibração internacionais e de que a pesquisa por e-mail, de forma geral, apresenta 

uma baixa taxa de retorno. Para minimizar esse efeito foi realizado o acompanhamento das 

respostas e contato telefônico ressaltando a importância da participação. 

 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

 No desenvolvimento desta pesquisa foi dada especial atenção aos aspectos éticos. De 

acordo com Cooper & Schindler (2003, p.110) ética “são normas ou padrões de 

comportamento que guiam as escolhas morais referentes ao nosso comportamento e nossa 

relação com as outras pessoas. O objetivo da ética na pesquisa é assegurar que ninguém seja 

prejudicado ou sofra consequências adversas devido às atividades de pesquisa”. Segundo 

esses autores, a garantia de privacidade é importante para preservar a validade da pesquisa, e, 

também, para proteger os respondentes. Ressaltam que a confidencialidade da pesquisa é um 

aspecto importante do direito à privacidade dos respondentes e que um meio de o pesquisador 

proteger a confidencialidade é restringindo o acesso à identificação do respondente e não 

revelando os subconjuntos de dados. 
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 Nesta pesquisa os questionários respondidos foram imediatamente codificados, 

seguindo uma numeração sequencial, seguida de uma letra para identificação do tipo de 

instituição (C para instituições com laboratórios de calibração, E para instituições com 

laboratórios de ensaios e CE para instituições com laboratórios de calibração e ensaio). 

 

 Os dados foram transferidos para uma planilha eletrônica, identificados apenas pela 

codificação mencionada e ao longo de todo o texto desta dissertação não há nenhuma 

referência nominal às instituições participantes. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 Essa seção descreve a elaboração e a aplicação do questionário e a sistemática 

utilizada para tratamento dos dados da pesquisa. 

 

 

4.1 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 O questionário para levantamento dos dados possui três partes, definidas em função 

dos objetivos dessa dissertação, com questões organizadas de forma a facilitar e motivar os 

respondentes. Foram utilizadas questões fechadas, com a opção de inclusão de itens 

adicionais, que limitam os respondentes à escolha das alternativas dadas, exceto pela 

possibilidade de inclusão de itens adicionais, mas demandam tempo menor para seu 

preenchimento, e questões abertas que oferecem a possibilidade de respostas livres, mas 

demandam um tempo maior para o seu preenchimento. Dessa forma, associa-se a vantagem 

de respostas rápidas nas questões fechadas à liberdade de resposta nas questões abertas 

(FORZA, 2002). 

 

 A primeira parte refere-se ao perfil dos laboratórios de ensaio e calibração 

participantes da pesquisa para identificar a quantidade de classes de ensaios e de áreas de 

calibração dos respondentes e de laboratórios e de pessoas envolvidas nos sistemas de gestão 

com múltiplos laboratórios. O perfil apresenta ainda informações sobre o tempo que os 

laboratórios possuem sistemas de gestão unificados e sobre os sistemas de informação 

utilizados. O tratamento dessas informações proporciona uma visão das características das 

instituições que possuem sistema de gestão da qualidade contemplando múltiplos 

laboratórios. 

 

 A segunda parte aborda os fatores críticos para a manutenção do sistema de gestão da 

qualidade unificado e questionamentos sobre as ações mais relevantes, adotadas pelo 

laboratório, para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de gestão unificado ao 
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longo do tempo e sobre a sistemática utilizada para incluir um laboratório no sistema de 

gestão. Os fatores críticos relacionados foram elaborados com base no referencial teórico 

sobre os princípios de gestão da qualidade e os temas relacionados na Figura 05. Foi prevista, 

ainda, a possibilidade do participante da pesquisa relacionar fatores críticos adicionais. 

 

 Essa seção do questionário apresenta fatores críticos e suas manifestações, 

considerando o conceito de Ahire, et al. (1996), segundo o qual, os construtos são variáveis 

latentes, ou seja, não podem ser medidos diretamente, citando como exemplo, o 

comprometimento da alta direção, o qual, no entanto, pode ser avaliado em função das 

manifestações desse comprometimento, como, por exemplo, pela alocação de recursos para as 

ações de melhoria. A utilização desse conceito permite identificar, não só os fatores críticos, 

mas, também, as manifestações mais relevantes para manter a adequação do sistema de gestão 

da qualidade ao longo do tempo. 

 

 A terceira parte contém os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 para a 

identificação dos requisitos que apresentam maior dificuldade para implementação. 

 

 Foi utilizada a escala de múltipla escolha, com resposta múltipla, que permite ao 

respondente selecionar uma ou várias alternativas que atenda(m) as questões formuladas e 

gera dados nominais, cuja quantificação é o número de casos em cada categoria (distribuição 

de frequência), que são especialmente úteis no estudo exploratório. Sua característica 

cumulativa pode ser benéfica quando se deseja um quadro completo das escolhas dos 

participantes (COOPER & SCHINDLER, 2003). 

 

Para validação do instrumento, o conteúdo do questionário foi submetido a um pré-teste do 

pesquisador, conforme proposta de Cooper & Schindler (2003), no qual foi analisado por 

cinco profissionais da área de qualidade e as sugestões de melhoria apresentadas foram 

discutidas para adequação de conteúdo, eliminando terminologia dúbia e itens não aderentes 

ao objetivo do trabalho e incluindo itens. A versão final do questionário encontra-se no 

Apêndice C. 
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4.2 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 Inicialmente, foram identificadas as instituições que possuem sistema de gestão da 

qualidade único para múltiplos laboratórios, a partir de uma consulta à relação de laboratórios 

de ensaios e calibração acreditados pelo INMETRO disponível no sítio 

www.inmetro.gov.br/acreditação/laboratórios de ensaio e calibração acreditados. 

 

 Após o filtro inicial, foi realizada consulta aos sítios das empresas para verificar e/ou 

confirmar a existência de vários laboratórios. Em alguns casos, tratava-se de um laboratório 

único com várias áreas de atuação. Em outros, existiam vários laboratórios com diferentes 

sistemas de gestão. Esses casos foram excluídos por não atenderem a condição da amostra 

para a pesquisa. Desta forma, foram identificadas 93 (noventa e três) instituições com o perfil 

desejado. 

 

 Os questionários foram enviados por e-mail, acompanhado de texto explicativo 

(Apêndice D) sobre os objetivos da pesquisa, a garantia de sigilo dos respondentes e dados 

para contato com a pesquisadora, em caso de dúvidas. Entre as vantagens dessa opção estão o 

custo reduzido em comparação com os outros meios de distribuição, acesso rápido às pessoas 

que sabem lidar com computador, coleta de dados rápida e o fato de que podem ser utilizados 

incentivos para aumentar o índice de respostas. No entanto, entre as desvantagens está o baixo 

índice de respostas (COOPER & SCHINDLER, 2004). 

 

 De acordo com Forza (2002), o pesquisador deve identificar os informantes 

apropriados. Desta forma, os questionários foram direcionados para os gerentes da qualidade 

dos laboratórios pelo fato de ser o profissional que possui a visão sistêmica da gestão dos 

laboratórios e que, segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, independentemente de 

outras atribuições, tem a responsabilidade e autoridade para assegurar que o sistema de gestão 

relacionado à qualidade seja implementado e seguido permanentemente. 
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 Foram aplicados 93 (noventa e três) questionários no período de julho a setembro de 

2010. Conforme mencionado no referencial teórico, inicialmente, a taxa de retorno foi muito 

baixa, em torno de 12%. Para aumentar o número de respostas foi realizado o 

acompanhamento do retorno dos questionários, conforme sugerido por Vergara (2007), por 

meio de contato telefônico, ressaltando a importância do retorno do respondente para atingir 

os objetivos da pesquisa e a contribuição dos resultados para as ações dos profissionais da 

qualidade. Durante o contato, foi proposto que o laboratório respondesse por telefone naquele 

momento ou indicasse o melhor dia e horário para que a pesquisadora retornasse a ligação. 

Desta forma, foram obtidos 38 (trinta e oito) questionários preenchidos, totalizando 40,9% de 

taxa de retorno. A Tabela 01, a seguir, apresenta a taxa de retorno por grupos de laboratórios: 

 
Tabela 01 – Taxa de retorno por tipo de acreditação 

Quantidade 
Grupos de laboratórios 

Enviados Recebidos 
Taxa de retorno 

(%) 

Ensaio 40 13 32,5 

Calibração 34 14 41,2 

Ensaio e calibração 19 11 57,9 

Total 93 38 40,9 
 

 A distribuição geográfica das instituições respondentes está indicada na Figura 06, a 

seguir: 

 
Figura 06 – Distribuição geográfica das instituições participantes da pesquisa 
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4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

 Os dados obtidos na análise de perfil e os fatores críticos foram tratados por 

distribuição de frequência percentual, que sintetiza a frequência percentual dos dados 

correspondentes a cada classe (ANDERSON, et al., 2007, p.24).  

 

 Para efeitos desta pesquisa, foram considerados críticos os fatores indicados por mais 

de 50% de todas as instituições participantes para a classificação geral e os fatores indicados 

por mais de 50% das instituições participantes de cada um dos grupos (laboratórios de ensaios 

e calibração, laboratórios de ensaios e laboratórios de calibração) para as classificações 

estratificadas. 

 

 Os requisitos que ainda apresentam dificuldade para implementação foram 

classificados com base na análise de Pareto, ferramenta de controle da qualidade que 

classifica os dados em ordem descendente da frequência mais alta para a frequência mais 

baixa de ocorrências, sendo a frequência total igual a 100%. Os poucos itens “vitais” ocupam 

uma quantidade substancial (80%) da percentagem cumulativa de ocorrências e os itens 

menos importantes ocupam somente os 20% de ocorrências remanescentes (KARUPPUSAMI 

& GANDHINATHAN, 2006). 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Essa seção apresenta os dados do perfil dos laboratórios de ensaio e calibração 

participantes da pesquisa, dos fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da 

qualidade, dos requisitos da Norma ABNT ISO/IEC 17025 que apresentam dificuldade para a 

implementação e a análise dos resultados da pesquisa. 

 

 

5.1 PERFIL DOS LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

 

5.1.1 Dados da acreditação 

 

 O tempo de acreditação das instituições respondentes varia de 1 (um) a 28 (vinte e 

oito) anos, com média de 15 (quinze) anos. Os dados da distribuição da(s) classe(s) de ensaios 

e/ou área(s) de calibração para as quais os laboratórios das instituições respondentes da 

pesquisa possuem acreditação estão indicados no Apêndice E e representados nos Gráficos 01 

e 02, a seguir: 

 

 

Gráfico 01 – Classes de ensaios para as quais os laboratórios participantes da pesquisa 

possuem acreditação. 
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Gráfico 02 – Áreas de calibração para as quais os laboratórios participantes da pesquisa 

possuem acreditação. 

 

Nota: Como as instituições atuam em várias classes de ensaio e/ou áreas de calibração, o total 

de classes e áreas de calibração é superior ao número de instituições respondentes. 

 

 

5.1.2 Quantidade de laboratórios e composição das equipes 

 

 

 As 38 (trinta e oito) instituições participantes possuem no total 326 (trezentos e vinte e 

seis) laboratórios, sendo 211 (duzentos e onze) acreditados e 115 (cento e quinze) não 

acreditados, conforme a Tabela 02 a seguir: 

 

Tabela 02 – Quantidade de laboratórios 

Quantidade 
Laboratórios 

Total Mín. Máx. Média 
Acreditados 211 1 40 5,6 
Não acreditados 115 0 15 3,0 
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 O tempo que as instituições possuem sistema de gestão da qualidade unificado varia 

de 1 (um) a 21 (vinte e um) anos, com média de 12 (doze) anos. 

 

 Atuam nos laboratórios participantes da pesquisa 2519 (dois mil quinhentos e 

dezenove) pessoas. A composição das equipes desses laboratórios varia conforme Tabela 03 a 

seguir: 

Tabela 03 – Composição das equipes dos laboratórios 

Quantidade 
Função 

Mín. Máx. 
Média 

Gerência técnica 1 30 4 
Gerência da qualidade, quando não acumulada pela gerência técnica 1 30 2 
Técnica 4 450 42 
Administrativa 1 90 10 
Qualidade 1 15 3 

 
 
5.1.3 Utilização de sistemas de informação 

 
 
 Os dados sobre os sistemas de informação utilizados pelas instituições participantes da 

pesquisa estão indicados no Apêndice E e representados no Gráfico 03, a seguir: 

 

Gráfico 03 – Utilização de sistemas de informação 
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5.2 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 

DA QUALIDADE 

 

 

5.2.1 Relação de fatores críticos e seus respectivos códigos 

 

 

 Os Quadros 09 a 17, a seguir, apresentam os fatores críticos e seus respectivos códigos 

para subsidiar a análise das tabelas e gráficos apresentados ao longo desse capítulo. 

 

Comprometimento e suporte da Alta Direção 

Código Descrição 

CD1 Disponibilização dos recursos necessários para a manutenção do sistema.  

CD2 Reconhecimento das contribuições das equipes.  

CD3 
Palavras e ações compatíveis e em consonância com as sistemáticas 
documentadas. 

CD4 
Avaliação de desempenho dos gerentes considerando atuação no sistema de 
gestão da qualidade e o cumprimento dos objetivos da qualidade.  

CD5 
Importância da qualidade em relação à programação de serviços (viabilização de 
condições para a execução de atividades da qualidade em momentos de alta 
demanda de serviços). 

CD6 
Alinhamento entre a política da qualidade e os objetivos estratégicos da 
organização. 

CD7 Retorno sobre as sugestões apresentadas pelos empregados. 

Quadro 09 – Comprometimento e suporte da Alta Direção 
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Participação e envolvimento das pessoas 

Código Descrição 

EP1 
Oportunidade para participação no estabelecimento de diretrizes, sistemáticas e 
mudanças. 

EP2 Ênfase contínua da gerência para a cultura da qualidade. 

EP3 
Compreensão da equipe sobre a importância da contribuição da sua atividade para 
o sistema de gestão da qualidade. 

EP4 
Responsabilidade individual pela identificação e eliminação de potenciais 
não conformidades. 

EP5 Compartilhamento de conhecimento e experiência entre os membros da equipe. 

EP6 
Avaliação de desempenho da equipe considerando atuação no sistema de gestão 
da qualidade e o cumprimento dos objetivos da qualidade. 

EP7 Incentivo a propostas de sugestões por parte dos empregados. 

EP8 Implementação de sugestões dos empregados. 

EP9 Ênfase no treinamento. 

EP10 Atuação das equipes em várias áreas da organização. 

Quadro 10 – Participação e envolvimento das pessoas 

 

Cultura organizacional 

Código Descrição 

CO1 
Respeito à cultura da organização quando da definição de sistemáticas e 
implementação de mudanças, estabelecendo ações que considerem a diversidade 
da força de trabalho. 

CO2 
Respeito à cultura da organização quando da definição dos processos de 
comunicação. 

CO3 Conhecimento sobre as culturas das áreas/grupos. 

Quadro 11 – Cultura organizacional 
 

Abordagem sistêmica 

Código Descrição 

AS1 
Estrutura organizacional direcionada para obtenção dos objetivos corporativos de modo 
eficaz e eficiente. 

AS2 Redução das barreiras entre as áreas da organização. 

AS3 Utilização de gestão de processos. 

AS4 Utilização de sistemas informatizados. 

AS5 
Orientação para a eficiência no uso dos recursos e para a eficácia na obtenção dos 
resultados desejados. 

Quadro 12 – Abordagem sistêmica 
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Comunicação 

Código Descrição 

CM1 Mensagens regulares sobre o sistema de gestão da qualidade. 

CM2 
Tipos de canais utilizados para comunicar assuntos relacionados ao sistema de 
gestão da qualidade. 

CM3 
Realização de reuniões para comunicar resultados dos indicadores do sistema de 
gestão da qualidade e a realização de mudanças. 

CM4 
Meios utilizados para a disponibilização dos dados dos indicadores do sistema de 
gestão da qualidade. 

CM5 Compreensão do significado das sistemáticas e informações. 

CM6 Vocabulário adequado à diversidade da força de trabalho 

CM7 Quantidade de informações e /ou dados. 

CM8 Ambiente organizacional. 

CM9 Condicionamento pessoal e profissional. 

CM10 Estruturação da informação. 

CM11 Gerenciamento de força de trabalho diversificada. 

CM12 Identificação das barreiras para a comunicação. 

Quadro 13 – Comunicação 

 

Gestão da mudança 

Código Descrição 

GM1 Planejamento da mudança. 

GM2 Motivação para a mudança. 

GM3 Administração da transição entre a situação atual e a nova situação do sistema. 

GM4 Manutenção do comprometimento dos empregados. 

GM5 Estilo participativo da supervisão imediata. 

GM6 Vínculos do empregado com seu trabalho. 

GM7 Reconhecimento do componente humano. 

GM8 Conhecimento do perfil dos componentes da equipe. 

GM9 Resistência a mudanças. 

GM10 
Estabelecimento de prazo para implantação de novas sistemáticas, visando tempo 
hábil para ações necessárias (ex.: divulgação das alterações, adequação dos 
sistemas e treinamento das pessoas). 

GM11 Divulgação e/ou treinamento para implantação de novas sistemáticas 

Quadro 14 – Gestão da mudança 
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Medição do desempenho 

Código Descrição 

MD1 Acompanhamento de indicadores. 

MD2 Análise crítica dos resultados de indicadores. 

MD3 Benchmarking. 

Quadro 15 – Medição do desempenho 
 

Abordagem factual para tomada de decisão 

Código Descrição 

AF1 Decisões e ações definidas com base na análise de fatos e dados. 

AF2 Sistemas de informações precisos e confiáveis. 

AF3 Disponibilização de dados e análises de resultados para as pessoas pertinentes. 

Quadro 16 – Abordagem factual para tomada de decisão 
 

Melhoria contínua 

Código Descrição 

MC1 Foco na implementação de ações preventivas. 

MC2 Eficácia das auditorias internas. 

MC3 Eficácia da análise crítica pela direção. 

Quadro 17 – Melhoria contínua 

 

 

5.2.2 Classificação geral 

 

 

 A classificação geral dos fatores críticos para a implementação do sistema de gestão 

da qualidade, considerando sistemas compostos por laboratórios de calibração e ensaio, 

sistemas compostos somente por laboratórios de calibração e sistemas compostos somente por 

laboratórios de ensaio é apresentada no gráfico 04. Os dados que subsidiaram o gráfico 

encontram-se no Apêndice F. 
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Gráfico 04 – Fatores críticos para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 
(Classificação geral) 

 

 Foram identificados, ainda, 14 (catorze) fatores críticos comuns aos sistemas de gestão 

da qualidade laboratorial, independentemente de serem constituídos por laboratórios de ensaio 

e calibração, somente por laboratórios de ensaios ou somente por laboratórios de calibração, 

apresentados nos gráficos 05 e 06. 

 

 

Gráfico 05 – Fatores críticos comuns (10 ao 70)  
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Gráfico 06 - Fatores críticos comuns (80 ao 140) 

 
 
5.2.3 Sistemas de gestão da qualidade (Laboratórios de ensaio e de calibração) 

 
 

 Os fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade composto 

por laboratórios de ensaio e de calibração são apresentados no gráfico 07. Os dados que 

subsidiaram o gráfico encontram-se no Apêndice G. 
 

 

Gráfico 07 – Fatores críticos para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 
(Laboratórios de ensaio e de calibração) 
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5.2.4 Sistemas de gestão da qualidade (Laboratórios de ensaio) 

 

 

 Os fatores críticos para a para a implementação do sistema de gestão da qualidade 

composto por laboratórios de ensaio são apresentados no gráfico 08. Os dados que 

subsidiaram o gráfico encontram-se no Apêndice H. 

 

 

Gráfico 08 – Fatores críticos para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 
(Laboratórios de ensaio) 

 

 

5.2.5 Sistemas de gestão da qualidade (Laboratórios de calibração) 

 

 

 Os fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade composto 

por laboratórios de calibração são apresentados no gráfico 09. Os dados que subsidiaram o 

gráfico encontram-se no Apêndice I. 
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Gráfico 09 – Fatores críticos para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

(Laboratórios de calibração) 

 

 

5.2.6 Ações para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de gestão unificado 

ao longo do tempo 

 

 

 As ações citadas pelas instituições participantes para a manutenção da adequação e 

eficácia do sistema de gestão unificado ao longo do tempo estão relacionadas a seguir, das 

mais para as menos frequentes: 

 

a)  Ênfase em treinamentos constantes, unificados, realizados internamente e externamente e 

formação de técnicos com capacidade de atuar em diversas áreas. Capacitação permanente; 

b) Acompanhamento e análise de indicadores; 

c) Análise crítica periódica eficaz, com a participação expressiva de gerentes técnicos, da 

qualidade e da alta direção e foco na identificação e execução de melhorias, visando a 

otimização do sistema da qualidade, com divulgação das informações para todos os 

envolvidos nos processos. Algumas instituições realizam análises críticas três vezes por 

ano; 
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d) Apoio e participação ativa e permanente da Direção na gestão da qualidade, por meio de 

disponibilização de recursos para a implantação das melhorias no sistema e atitudes 

compatíveis com as políticas do sistema de gestão da qualidade e reconhecimento do 

comprometimento com o sistema. A participação inclui incentivo à divulgação do sistema 

de gestão e o envolvimento dos participantes, mostrando o quanto eles são importantes 

para o bom desempenho do sistema da qualidade; 

e) Ênfase em ações preventivas e de melhoria, com a análise constante das sistemáticas 

adotadas, visando identificar oportunidades e implementar ações de melhoria. Melhoria 

contínua nos processos de gerenciamento e controle e no ciclo de auditorias internas. 

Utilização do método PMBOK para a elaboração de projetos de melhoria e adequação 

ligados a área da qualidade; 

f) Auditorias internas periódicas eficazes, realizada com seriedade, por equipe 

multidisciplinar; 

g) Ações motivacionais para manter o comprometimento com o sistema de gestão da 

qualidade e manter a coesão da equipe em relação aos procedimentos. Envolvimento de 

todos os membros da equipe para uma melhor avaliação, manutenção e melhoria do 

sistema de gestão da qualidade; 

h) Formatação e estruturação do trabalho de forma a favorecer a obtenção de resultados que a 

instituição necessita; 

i) Aplicação de metodologia de mapeamento e análise de processos; 

j) Utilização de estratégia de convergência de sistemas computacionais; 

k) Realização de estudos de incerteza de medição; 

l) Manutenção de um processo de comunicação eficaz; 

m) Utilização do ciclo PDCA; 

n) Leitura e atualização constante de políticas, manual da qualidade e procedimentos para 

readequação das sistemáticas adotadas; 

o) Comprometimento da gerência da qualidade, não medindo esforços para adequação do 

sistema às mudanças nas atividades, decorrentes de melhorias. Sistema de gestão aberto às 

mudanças que podem trazer melhorias; 

p) Eficácia da análise crítica dos pedidos; 

q) Controle das calibrações não conformes; 
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r) Manutenção do comprometimento das pessoas com o sistema de gestão da qualidade, com 

definição clara de papéis e responsabilidades, estimulando o crescimento individual e 

reconhecendo a equipe; 

s) Monitoramento periódico da implementação de todos os requisitos da Norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025; 

t) Ênfase nas atividades de garantia da qualidade de resultados; 

u) Disponibilização de informação no tempo e local certos a todos os envolvidos, 

realimentando quanto aos resultados bons e ruins e sobre o andamento das atividades da 

qualidade; 

v) Atenção ao desdobramento de ações decorrentes da pesquisa de satisfação de clientes; 

w) Eficiência das áreas de apoio dos laboratórios; 

x) Estabelecimento de sistema de remuneração funcional e variável, alinhado com os 

resultados financeiros e estratégicos, permitindo incluir as ações mais importantes para o 

sistema de gestão da qualidade; 

y) Internalização dos procedimentos e sistemáticas previstas no sistema de gestão. 

 

 

5.2.7 Sistemáticas utilizadas para inclusão de laboratórios em sistema de gestão 

implementado 

 

 

 As sistemáticas utilizadas para a inclusão de laboratórios no sistema de gestão já 

implementado, assim como as vantagens e desvantagens do uso das mesmas, mencionadas 

pelos participantes estão relacionadas a seguir: 

 

a) Treinamento nos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e divulgação da 

documentação do sistema de gestão. Elaboração de procedimentos/instruções de trabalho e 

revisão da documentação do sistema de gestão da qualidade. Realização de auditoria 

prevista em programa paralelo ao do sistema já implementado e acompanhamento da 

implementação das ações.  

Vantagem: um desempenho inadequado não compromete o sistema já implementado. 

Desvantagem: o tempo despendido para a adequação do laboratório. 
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b) Realização de uma visita para implantação do sistema de gestão da qualidade, onde 

especialistas em sistemas de gestão NBR ISO 9001 e em NBR ISO/IEC 17025 verificam 

se as práticas e os controles utilizados no laboratório estão aderentes às normas; o produto 

dessa visita é um relatório relacionando todos os pontos verificados e sugerindo a(s) 

ação(ões) que deve(m) ser tomada(s) para sanar possíveis situações não conformes 

encontradas.  

 

c) Adequação do laboratório às sistemáticas gerenciais e técnicas do sistema de gestão com 

apoio da área institucional de gestão da qualidade. Realização de um diagnóstico inicial 

com a participação da direção do laboratório e de uma auditoria interna para verificar o 

trabalho de adequação. Retorno à alta direção para ciência e viabilização de recursos (caso 

necessário) e, ao final, a auditoria externa recomenda a inclusão. 

Vantagem: acesso do laboratório a uma série de facilidades para o trabalho do dia-a-dia. 

Desvantagem: obter a dedicação da equipe do laboratório. No entanto, quando as regras 

institucionais já são aderentes às normas de gestão da qualidade não há desvantagens. 

 

d) Estudo de processos de calibração ou ensaios, bem como do conteúdo da Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025. Elaboração de procedimentos, participação em comparações 

inter e intralaboratoriais. Realização de auditoria interna e solicitação de acreditação. 

Vantagem: o laboratório desenvolve aos poucos seu sistema da qualidade, atentando-se 

sempre à Norma. 

Desvantagem: esse processo é um pouco demorado. 

 

e) Avaliação prévia do laboratório pelo Departamento da Qualidade quanto ao atendimento 

dos requisitos. 

Vantagens: Levantamento prévio de recursos humanos e financeiros necessários para 

atingir os objetivos e para tomada de decisão e otimização de recursos financeiros e 

humanos. 

Desvantagem: Participação de um número pequeno de pessoas na tomada de decisão. 
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f) Inserir todo o pessoal do laboratório no sistema de gestão, através de treinamentos e 

designar atividades voltadas ao sistema de gestão para cada membro do laboratório. 

Vantagem: todos participam e ficam comprometidos. 

Desvantagem: dificuldade para convencer sobre a importância da participação de todos. 

Muitas vezes o pessoal técnico não gosta de trabalhar com a parte burocrática do sistema. 

 

g) Realização de um planejamento conjunto com os responsáveis de cada departamento. 

Vantagens: conhecimento do macro processo, localização fácil de possíveis falhas. 

Desvantagens: treinamentos necessários e dificuldades para a conscientização. 

 

h) Inclusão da área no sistema de gestão e tratamento dos itens organizacionais e técnicos 

(pessoal, equipamentos, métodos, documentação, etc). Capacitação, conscientização, 

acompanhamento do processo de familiarização com o sistema. 

Vantagens: utilizar parte da disponibilidade de tempo de colaboradores com experiência no 

funcionamento do sistema de gestão no auxílio e treinamento dos novos. 

Desvantagens: necessidade de revisar frequentemente a documentação do sistema de 

gestão para incluir as mudanças e de monitorar constantemente os novos colaboradores 

para que respeitem a filosofia e as premissas do sistema de gestão da forma como estão 

descritas. 

 

i) Aproveitamento do trabalho já realizado e da experiência do sistema da qualidade, 

incorporando as informações do laboratório a ser incluído no sistema. 

Vantagem: menor tempo para implementação. 

Desvantagem: talvez, o desperdício da oportunidade de inovar em algum aspecto. 

 

j) Definição clara do papel do laboratório dentro da instituição, sua importância e objetivos. 

Vantagem: padronização, reconhecimento, credibilidade, otimização de processos e etc. 

 

k) Inclusão gradativa e programada para que haja tempo hábil para a elaboração e 

incorporação adequada da documentação do laboratório ao sistema já existente.  

Vantagem: Adequação prévia do laboratório aos requisitos do sistema de gestão da 

qualidade. 
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Desvantagem: Tempo utilizado. Pelo menos 6 (seis) meses para que toda a documentação 

do novo laboratório seja criada e agregada adequadamente ao sistema já existente. 

 

l) Harmonizar a informação referente ao processo para toda a equipe, estabelecer os 

indicadores, obter o comprometimento com os resultados e monitorar. 

 

m) Formação da cultura da gestão com qualidade implementada desde o início, de forma que 

qualquer laboratório novo atenda a política de gestão 

Vantagem: Com diretrizes claras a evolução da equipe caminha sempre de acordo com 

regras já estabelecidas, sem o impacto de mudanças impostas. A solicitação de acreditação 

pode ou não ocorrer, mas os laboratórios novos já operam atendendo aos requisitos do 

sistema de gestão. 

 

 Alguns participantes mencionaram que as sistemáticas para inclusão de laboratórios no 

sistema de gestão unificado só possuem vantagens, porque unificam procedimentos, 

padronizam o fluxo de trabalho, eliminam a diferenciação interna, facilitam os controles, 

melhoram o gerenciamento. 

 

Nota: as sistemáticas comuns, ou seja, que foram mencionadas por várias instituições, foram 

agrupadas nos itens. 

 

 

5.3 REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025 QUE APRESENTAM 

DIFICULDADE PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

 Os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que apresentam dificuldade para 

a implementação são apresentados no gráfico 10. Os dados que subsidiaram o gráfico 

encontram-se no Apêndice J. 
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Gráfico 10 – Requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que apresentam dificuldade 
para implementação 
 

 As dificuldades mencionadas para os requisitos que totalizam aproximadamente 80% 

de frequência acumulada encontram-se relacionadas a seguir, por ordem de requisitos (dos 

mais para os menos citados): 

 

a) Métodos de ensaio e validação de métodos (5.4) 

 

– Estimativa da incerteza de medição, principalmente para ensaios, em particular os da área 

biológica e análises químicas (motivo mais citado); 

– Dificuldade de padronização do cálculo de incerteza de medição; 

– Realização de treinamento técnico em áreas específicas e elaboração de procedimentos; 

– Inexistência de métodos consagrados para todos os setores; 

– Necessidade de técnicos experientes e recursos para realizar comparações entre 

laboratórios para validar métodos; 

– Validação de serviços qualitativos; 

– Dificuldade para acessar normas atualizadas; 

– Falta de normalização e procedimentos específicos; 

– Estabelecimento de metodologia para validar métodos; 

– Especificidade dos métodos. 
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b) Pessoal (5.2) 

 

– Contratação de pessoal técnico capacitado, devido à falta pessoal experiente no mercado; 

– Retirar o pessoal do processo produtivo para treinamento; 

– Realização da atualização sistemática do plano de capacitação e competências do pessoal; 

– Divulgação e conscientização da equipe para o sistema da qualidade; 

– Manutenção do comprometimento das pessoas com o sistema de gestão da qualidade; 

– Qualificação da equipe; 

– Definição dos treinamentos com base na identificação das necessidades; 

– Verificação da eficácia de treinamentos (principalmente para pessoas com elevado grau de 

experiência); 

– Dificuldade para aquisição de treinamento externo; 

– Gestão de recursos humanos no serviço público, falta agilidade para a reposição de pessoal 

em órgãos públicos. 

 

c) Garantia da qualidade de resultados de ensaios e calibração (5.9) 

 

– Carência de Programas de comparação interlaboratorial para diversos serviços, em áreas 

específicas (por ex.: ensaios de pilhas e baterias, ensaios na área de RF/eletromagnetismo e 

eletromédicos e diversos itens de calibração) e de provedores de ensaios de proficiência; 

– Não utilização de outros métodos para atendimento ao requisito, como, por exemplo, 

reensaio de itens, comparação intralaboratorial, etc. Os laboratórios aguardam somente por 

comparações interlaboratoriais; 

– Definição de método apropriado e falta de ensaios de proficiência nos diferentes setores; 

– Obtenção de material de referência certificado (MRC) para os diferentes ensaios em suas 

diferentes matrizes (fornecedores com ISO 17025 e ISO Guide 34, prazos para entrega e 

desembaraço alfandegário dos MRC); 

– Especificidade dos métodos; 

– As legislações dificultam a participação em ensaios de proficiência internacionais. 
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d) Aquisição de serviços e suprimentos (4.6) 

 

– Atendimento de prazos; 

– Sincronização do trabalho do pessoal técnico e do pessoal administrativo; 

– Dependência de outras áreas da instituição; 

– Aplicação da Lei 8.666, legislação que regulamenta as aquisições no serviço público é 

muito restritiva; 

– Desafio para aquisição de serviços e suprimentos face às políticas cada vez mais agressivas 

de redução de custos; 

– Diversidade de sistemas. 

 

e) Rastreabilidade da medição (5.6) 

 

– Carência de laboratórios e prazos longos para calibração de padrões de referência com 

melhor capacidade de medição muito baixa; 

– Obtenção de rastreabilidade em laboratórios acreditados para todas as grandezas (exemplo: 

grandezas na área de rádio frequencia, equipamentos eletro médicos e ensaios de EMC), 

que acarreta a necessidade de envio de equipamentos para o exterior; 

– Obtenção de padrões; 

– Custo elevado de padrões; 

– Contratação de serviços de calibração, em função de restrições legais (exigência de SICAF, 

lei das licitações, por exemplo), processo demorado em órgãos públicos; 

– Dificuldade para importação de materiais de referência. 

 

f) Análise crítica pela direção (4.15) 

 

– Realização e acompanhamento das ações devido a pouca disponibilidade da Direção; 

– Definição do melhor modelo, levando em consideração a cultura de cada organização; 

– Garantir a implementação das ações provenientes da análise crítica dentro dos prazos 

acordados; 

– Implantação de uma sistemática que envolva toda a gerência; 

– Propostas de ações inexequíveis; 

– Detalhamento da análise, como descrito na documentação pertinente. 
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g) Equipamentos (5.5) 

 

– Alto custo dos equipamentos, que muitas vezes não trazem retorno, o que dificulta a 

manutenção dos ativos atualizados, modernos tecnologicamente; 

– Verificações intermediárias, quando há grande quantidade de instrumentos em uso; 

– Desenvolvimento de fornecedores na área de acústica/vibrações e eletricidade; 

– Custo elevado para manutenção e calibração; 

– Lei das licitações para órgãos públicos; 

– Dificuldade em obter recursos para adquirir padrões de qualidade com alta precisão, o que 

acaba impactando na melhor capacidade de medição do laboratório. 

 

h) Ações preventivas (4.12) 

 

– Resistência para registro sistêmico de ação preventiva; 

– Desenvolvimento da cultura de registro de potenciais não conformidades, o pessoal técnico 

trata e executa ações, mas não registra (muitas vezes esses registros são realizados pela 

gerência); 

– Implantação das ações dentro do prazo estabelecido (tanto para o 4.11 quanto para o 4.12); 

– Manutenção da disciplina para a análise crítica de processos visando à prevenção de 

não conformidades. 

 

i) Melhoria (4.10) 

 

– Falta de planejamento das melhorias, as quais normalmente são obtidas visando lucros; 

– Falta cultura de registro, embora normalmente sejam realizadas (muitas vezes esses 

registros são realizados pela gerência); 

– Falta de registro de pequenas alterações (administrativas e técnicas) como processos de 

melhoria; 

– Criação de mecanismos que facilitem o registro de melhorias por parte das equipes 

operacionais. 
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j) Controle de documentos (4.3) 

 

– Gerenciamento do grande volume de documentos, mesmo com um sistema informatizado, 

quando há uma grande quantidade de serviços acreditados; 

– Evitar o uso indevido de documentos obsoletos; 

– Muitas modificações nos procedimentos; 

– Manutenção da atualização e sistema de gerenciamento robusto. 

 

k) Análise crítica de pedidos, propostas e contratos (4.4) 

 

– Comunicação; 

– Falta de conhecimento por parte do cliente no momento da solicitação de calibração e 

ensaios. 

 

l) Reclamações (4.8) 

 

– Falta de retorno imediato e a devida atenção; 

– Criação de indicadores para mensurar as reclamações; 

– Filtrar a reclamação real de solicitações; 

– Discernimento sobre os objetivos da empresa em relação o que é reclamação; 

– Dificilmente todo o tipo de reclamação chega para avaliação (melhoria e ações); 

– Obtenção da fidelidade no registro e o tratamento das reclamações dos clientes. 

 

 A seguir são apresentadas as dificuldades relatadas para os requisitos menos citados. 

 

m) Controle de registros (4.13) 

 

– Gerenciamento do elevado número de registros; 

– Especificar adequadamente os controles de registros a cada departamento. 
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n) Acomodações e condições ambientais (5.3) 

 

– Controle ambiental e pesquisa de local apropriado; 

– Descrição das situações de contorno nas normas técnicas; 

– Disponibilização da condição de temperatura, conforme proposto. 

 

o) Auditorias internas (4.14) 

 

– Falta de pessoal interno capacitado para executar as auditorias; 

– Treinamento de auditores internos; 

– Conciliar as datas de auditoria com as atividades das pessoas envolvidas e manutenção do 

programa de auditorias; 

– O tempo envolvido na realização do processo de auditoria e ações posteriores em 

laboratórios muito grandes. 

 

p) Organização (4.1) 

 

– Comprometimento da Direção com o Sistema de Gestão da Qualidade; 

– O envolvimento participativo da alta administração e não apenas deliberativo. 

 

q) Subcontratação de ensaios e calibrações (4.5) 

 

– Prazos; 

– Aplicação da Lei 8.666; 

– Falta de política clara do Organismo de acreditação a respeito, embora a norma seja clara, 

principalmente quanto às auditorias nestes laboratórios subcontratados, caso não sejam 

RBLE/RBC. 
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r) Controle de trabalhos de ensaios e/ou calibração não conforme (4.9) 

 

– Estabelecimento dos procedimentos através de treinamento; 

– Desenvolvimento da cultura de registro e tratamento de não conformidades não registradas 

durante auditoria. 

 

s) Ação corretiva (4.11) 

 

– Atender os prazos definidos para tomada das ações corretivas. 

 

t) Sistema de gestão (4.2) 

 

– Manutenção dos demais departamentos administrativos afinados com a gestão; 

– Entendimento sobre a qualidade e objetivos. 

 

u) Atendimento ao cliente (4.7) 

 

– Item é muito abrangente e desta forma é difícil você medir se o seu atendimento é 

adequado. 

 

v) Amostragem (5.7) 

 

– Quantidade excessiva de controles de qualidade. 

 

w) Manuseio de itens de ensaio e calibração (5.8) 

 

– Dificuldades de apurar responsabilidades quando existem desvios no processo. 
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5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

5.4.1 Perfil dos laboratórios participantes da pesquisa 

 

 

 A proporção da distribuição geográfica das respostas das instituições participantes 

reflete a distribuição dos laboratórios acreditados: concentrada no Sul e Sudeste. A amostra 

contemplou praticamente todas as classes de ensaio e áreas de calibração previstas na 

acreditação. 

 

 As médias do tempo de acreditação das instituições participantes e do tempo que essas 

instituições possuem sistema de gestão unificado indicam que possuem larga experiência na 

implementação de sistema de gestão ao longo do tempo. 

 

 Cabe ressaltar o fato de que as 38 (trinta e oito) instituições participantes respondem 

por um universo de 326 (trezentos e vinte e seis) laboratórios e 2519 (duas mil quinhentos e 

dezenove) pessoas, o que demonstra a complexidade dos sistemas coordenados pelas mesmas 

e a representatividade das respostas obtidas, uma vez que a amostra inclui instituições com 

número elevado de laboratórios. 

 

 As equipes das áreas de qualidade são pequenas, situação compatível com a função 

atual da área de qualidade: orientação e suporte, concernente com Garvin (1992). A qualidade 

precisa estar inserida nas atividades diárias dos laboratórios e é uma atividade de todos. 

 

 O intenso uso de sistemas informatizados reflete a importância desses recursos para o 

gerenciamento das atividades de diversos laboratórios e suporte à competitividade das 

instituições, com redução de tempo e controle de dados e informações. O sistema unificado 

demanda monitoramento constante para manter o cumprimento de sistemáticas de maneira 

uniforme em todos os laboratórios, assegurando o cumprimento dos requisitos da Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025. 
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 Os sistemas informatizados permitem monitorar em tempo real o cumprimento aos 

requisitos, as atividades executadas e os indicadores, alavancando a competitividade das 

instituições e diminuindo a probabilidade de ocorrência de não conformidades, uma vez que a 

análise dos dados e informações atualizadas facilita a identificação de potenciais 

não conformidades e a tomada de decisão antes que estas venham a ocorrer. 

 

 

5.4.2 Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade: 

Classificação geral 

 

 

 A classificação geral, contemplando as informações de todas as instituições 

participantes indica que as manifestações mais citadas para a implementação do sistema de 

gestão e manutenção de sua adequação e eficácia ao longo do tempo estão relacionadas ao 

comprometimento e suporte da Alta Direção, participação e envolvimento de pessoas, 

abordagem sistêmica, gestão da mudança, melhoria contínua, abordagem factual para tomada 

de decisão e medição de desempenho. As manifestações relacionadas à comunicação e à 

cultura organizacional tiveram resultado menos expressivo. Apenas uma manifestação 

referente à comunicação e uma referente à cultura organizacional estão entre as mais 

mencionadas. 

 

 Esse resultado inclui itens citados nas pesquisas consultadas sobre a manutenção de 

sistemas de gestão ISO 9001, situação coerente, considerando que a Norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025 é compatível com a Norma ABNT ISO 9001, no que se refere aos requisitos 

de gestão. O comprometimento da direção foi mencionado por Chin, et al. (2000); Wahid & 

Corner (2009) e Low & Omar (1997). A participação e envolvimento das pessoas foram 

mencionados por Cheng & Tummala (1998), Chin, et al. (2000) e Wahid & Corner (2009). 

Estes últimos mencionaram, ainda, a melhoria contínua e a medição de desempenho. 

 

 Alguns fatores tinham sido considerados obstáculo por Fuentes (2000), no caso da 

abordagem sistêmica e barreira por Fuentes e Low & Omar (1997), no caso da comunicação. 
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 Os fatores críticos são comentados a seguir, seguindo a ordem dos mais para os menos 

citados. 

 

 A disponibilização dos recursos necessários para a manutenção do sistema (CD1) é 

condição essencial para a sua continuidade. Pode-se obter eficiência na utilização de recursos, 

mas sem recursos financeiros e humanos não há como desenvolver as ações necessárias para a 

manutenção do sistema de gestão da qualidade ao longo do tempo. 

 

 A compreensão da equipe sobre a importância da contribuição da sua atividade para o 

sistema de gestão da qualidade (EP3) é fundamental no caso do objeto desta pesquisa, porque 

trata de sistemas com múltiplos laboratórios, cujas atitudes individuais precisam estar em 

consonância com as políticas e sistemáticas previstas no sistema de gestão. Reincidência de 

ocorrências em requisitos sistêmicos pode comprometer o sistema como um todo e acarretar 

até mesmo a perda da acreditação. 

 

 A análise crítica dos resultados de indicadores (MD2) é citada por Wahid & Corner 

(2009) como um fator crítico e é essencial para a avaliação da manutenção da adequação e 

eficácia do sistema de gestão. Sem parâmetros quantitativos não há como avaliar se os 

resultados esperados serão atingidos. 

 

 O alinhamento entre a política da qualidade e os objetivos estratégicos da organização 

(CD6) é apontado por Shih & Gurnani (1997) como uma das causas de falhas na 

implementação do sistema de gestão e por Fuentes, et al. (2000) como uma das causas que 

levam às empresas a enfrentarem dificuldades que poderiam ser evitadas, além de corroborar 

com os conceitos de Garvin  

 

 A ênfase no treinamento (EP9) é essencial não só para qualificar e manter a 

qualificação, como para formar a base necessária para que a equipe possa realizar 

adequadamente as suas funções e contribuir para a manutenção da adequação do sistema de 

gestão da qualidade. Para Fuentes e Low & Omar a falta de treinamento é uma barreira. 
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 A ênfase contínua da gerência para a cultura da qualidade (EP2) é o elemento indutor 

da sinergia dos esforços para a obtenção dos resultados desejados com o sistema de gestão 

relacionado à qualidade. 

 

 A importância da qualidade em relação à programação de serviços, com a viabilização 

de condições para a execução de atividades da qualidade em momentos de alta demanda de 

serviços (CD5) corrobora com Carvalho (2004). Segundo esse autor, priorizar atividades 

relacionadas aos requisitos técnicos é uma política equivocada que provoca grandes 

dificuldades para a implementação e manutenção do sistema de gestão da qualidade. Shih & 

Gurnani (1997) mencionam que a priorização da produção é um problema. Alterações 

sucessivas na programação de atividades da qualidade (como, por exemplo, auditorias 

internas, treinamento, análises crítica do sistema de gestão), além de colocar em risco a 

adequação do sistema de gestão, sinalizam que qualidade não é prioridade para a instituição. 

Cabe ressaltar, que existem situações, nas quais não há manter a programação inicial, mas as 

alterações não devem ser a primeira opção e devem ser restritas e devidamente justificadas. A 

qualidade precisa estar presente nas atividades diárias, durante a execução de todos os 

serviços.  

 

 A utilização de sistemas informatizados (AS4) é imprescindível para o gerenciamento 

e o acompanhamento de indicadores e elemento de suporte para a competitividade das 

instituições. Em sistemas com múltiplos laboratórios fornece suporte para a unificação de 

sistemáticas, facilitando o gerenciamento e acompanhamento das atividades. 

 

 A indicação de realização de reuniões para comunicar resultados dos indicadores do 

sistema de gestão da qualidade e a realização de mudanças (CM3) demonstra o quanto é 

importante a interação entre as pessoas para a compreensão de resultados, assim como para o 

nivelamento de informações sobre mudanças, que criam expectativas e, muitas vezes, receio, 

que podem afetar adversamente o desempenho das atividades. Informar os objetivos a serem 

atingidos com as mudanças e esclarecer dúvidas diminuem o impacto negativo da mesma e 

fornecem condições para a equipe aplicar novas sistemáticas.  
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 Nem sempre é possível a compreensão de sistemáticas somente através do conteúdo de 

procedimentos documentados. Nesse caso, são necessárias orientações adicionais para que as 

sistemáticas sejam compreendidas e isso não é demérito da documentação. Cabe destacar que 

reuniões não significam necessariamente a utilização de muito tempo. Para comentar 

resultados de indicadores, por exemplo, quinze minutos podem ser suficientes. Robbins 

(2004) comenta que a comunicação precisa incluir a transferência e a compreensão do 

significado. Schermerhorn (1999) também enfatiza a importância da compreensão da 

mensagem para que esta seja recebida com o impacto desejado. Esse autor também enfatiza 

que a tecnologia sozinha não garante o atendimento às necessidades de comunicação, sendo 

necessária uma cultura de confiança que incentive o livre fluxo de informações, idéias e 

sugestões. A comunicação presencial permite dirimir dúvidas sobre os indicadores e seus 

resultados e informar as motivações para as mudanças, além de gerar oportunidade para 

apresentação de sugestões. 

 

 A responsabilidade individual pela identificação e eliminação de potenciais 

não conformidades (EP4) é crítica pelo fato de que todos são responsáveis pela 

implementação e manutenção do sistema de gestão. As potenciais não conformidades podem 

estar presentes em diversos níveis da instituição e a identificação não pode ser restrita a 

pessoas ou momentos específicos. Devem ser registradas a qualquer tempo e por qualquer 

membro da instituição. 

 

 A estrutura organizacional direcionada para obtenção dos objetivos corporativos de 

modo eficaz e eficiente (AS1) facilita a implementação e manutenção do sistema de gestão ao 

longo do tempo por proporcionar a infraestrutura básica necessária para o sistema, sem ter que 

mudar radicalmente a organização e sem ter que lutar contra a estrutura para cumprir os 

requisitos da Norma. Low & Omar (1997) mencionam que a estrutura organizacional pode ser 

uma barreira. Segundo Oliveira (2006) toda decisão deve estar orientada para a eficiência no 

uso dos recursos e para a eficácia no atingimento dos resultados desejados. De forma geral, 

instituições orientadas para objetivos já fornecem as condições essenciais para a 

implementação do sistema de gestão.  
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 A manutenção do comprometimento dos empregados (GM4) no parecer da 

pesquisadora é um dos fatores críticos mais difíceis de ser contornado. No entanto, sem esse 

comprometimento não há como manter a adequação do sistema de gestão. Podem ocorrer 

situações em que os recursos estejam disponíveis, a equipe seja capacitada e treinada, mas 

sistemáticas documentadas não sejam implementadas. Nesses casos, não há empenho e nem 

atitude para atuação em correção de não conformidades e em ações preventivas.  

 

 Segundo Farias Filho (1996) se no processo de implantação da qualidade os indivíduos 

estiverem apenas envolvidos e não comprometidos em suas tarefas básicas, não haverá 

ambiente propício à implantação e à implementação do mesmo, porque a base da qualidade 

está nas pessoas. Coyle-Shapiro (1999) ressalta que a participação inicial do empregado não 

significa participação nas fases subsequentes, sendo de grande importância a avaliação dos 

empregados sobre a sua experiência inicial com o gerenciamento da qualidade e sobre os 

benefícios desse gerenciamento. 

 

 A disponibilização de dados e análises de resultados para as pessoas pertinentes (AF3) 

é fundamental para a análise do desempenho do sistema de gestão da qualidade, a verificação 

de tendências e a definição de ações corretivas e preventivas. 

 

 O foco na implementação de ações preventivas (MC1) é fundamental para a 

manutenção da adequação e eficácia do sistema de gestão ao longo do tempo, porque evita a 

ocorrência de não conformidades que podem comprometer o desempenho do sistema de 

gestão da qualidade. Chin, et al. (2000) mencionam que ações corretivas e preventivas 

efetivas estão entre as principais medidas para manter a efetividade da ISO 9000 e são um dos 

principais elementos dessa Norma para a manutenção do sistema de gestão. Considerando a 

compatibilidade da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 com a Norma ABNT NBR ISO 9000, 

o foco na implementação de ações corretivas também é crítico para o sistema de gestão da 

qualidade laboratorial. 

 

 A eficácia das auditorias internas (MC2) é um elemento essencial para a manutenção 

da adequação e eficácia do sistema de gestão por proporcionar uma avaliação periódica do 

atendimento aos requisitos da Norma, indicando as não conformidades e as oportunidades de 

melhoria. A análise dos resultados dessas auditorias permite avaliar tendências e tomar as 
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ações necessárias para a eliminação de não conformidades mantendo a adequação do sistema 

de gestão. A alteração da sistemática de avaliação do organismo de acreditação, ampliando o 

intervalo de avaliações do laboratório acreditado reforça a importância da eficácia das 

auditorias internas para a manutenção da adequação do sistema de gestão.  

 

 Pesquisa de Chin, et al. (2000) menciona a auditoria interna como uma das principais 

medidas para manter a efetividade do sistema de gestão da qualidade. Valle (2003) menciona 

que a competência dos auditores internos de um laboratório é fundamental para que o seu 

sistema de gestão demonstre o nível de confiança desejado e seja aprimorado de forma que o 

atendimento aos requisitos estabelecidos seja consistente ao longo do tempo. Carvalho (2004) 

reforça a importância da auditoria interna, mencionando que os laboratórios não podem 

relegá-la a segundo plano ou terão dificuldade para implementar e manter o seu sistema de 

gestão da qualidade em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. 

 

 A eficácia da análise crítica pela direção (MC3), assim como a eficácia da auditoria 

interna, foi mencionada por Carvalho (2004) como elemento fundamental para manter a 

conformidade do sistema de gestão da qualidade laboratorial e por Chin, et al. (2000) como 

uma das principais medidas para manter a efetividade do sistema de gestão da qualidade. A 

análise crítica é o momento da avaliação do desempenho do sistema de gestão e da 

identificação das ações necessárias para a manutenção de sua adequação e das oportunidades 

de melhoria, portanto, a sua eficácia é um fator crítico para a manutenção do sistema. 

 

 O estabelecimento de prazo para implantação de novas sistemáticas, visando tempo 

hábil para ações necessárias, como, por ex.: divulgação das alterações, adequação dos 

sistemas e treinamento das pessoas (GM10) corrobora com Low & Omar (1997) que alertam 

sobre a necessidade de divulgação de qualquer mudança e inovação a ser implementada na 

organização, assim que a decisão é tomada, para que haja tempo hábil para a preparação e o 

planejamento, garantindo a implementação bem sucedida. 

 

 O acompanhamento de indicadores (MD1) é fundamental para a medição de 

desempenho, citada por Wahid & Corner (2009) como um fator crítico para a implementação 

do sistema de gestão. Não há como avaliar a situação da gestão sem o acompanhamento e a 

análise crítica do resultado dos indicadores. 
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 O respeito à cultura da organização quando da definição de sistemáticas e 

implementação de mudanças, estabelecendo ações que considerem a diversidade da força de 

trabalho (CO1) foi o único item referente à cultura organizacional presente na classificação 

geral. Isso se deve ao fato de que o foco da pesquisa foi a implementação e manutenção e não 

a implantação de sistema de gestão da qualidade, quando a questão cultural é mais crítica, 

porque, de forma geral, altera significativamente as práticas adotadas, impactando a rotina da 

instituição. No entanto, as questões culturais estão presentes quando da implementação de 

mudanças nos sistemas, particularmente quando há diversidade de força de trabalho, como no 

caso de sistemas com vários laboratórios de ensaios e calibração (pontuação de 81,8%, contra 

57,9% na classificação geral) e são críticas para a manutenção da adequação e eficácia do 

sistema. 

 

 Schermerhorn, et al.(1999) mencionam que resistências às mudanças podem estar 

relacionadas ao fato de as modificações contrariarem valores importantes da empresa e que 

para manter a cultura atualizada e competitiva, o desafio é se engajar em um processo de 

constante auto-avaliação e mudança planejada, a fim de estar à frente de problemas e 

oportunidades de um ambiente complexo e exigente. 

 

 Definir as decisões e ações com base na análise de fatos e dados (AF1) é um fator 

crítico para todas as instituições e não apenas para laboratórios, além de ser um critério 

realista para tomada de decisões, que fornece credibilidade ao sistema de gestão.  

 

 A utilização de sistemas de informações precisos e confiáveis (AF2) é um suporte 

essencial para a abordagem factual para a tomada de decisões. 

 

 A redução das barreiras entre as áreas da organização (AS2) corrobora com Shih & 

Gurnani (1997). Segundo esses autores, a falta de integração entre o sistema de gestão da 

qualidade e as outras funções da organização acarreta a falha de muitos programas da 

qualidade, porque são vistos como independentes e isolados e não há o entendimento de que a 

falta da correta integração com a estratégia da companhia acarreta a perda de foco dos 

esforços da qualidade.  
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 O planejamento da mudança (GM1) é critico porque a gestão da mudança é 

fundamental para determinar as ações necessárias para sua implementação, incluindo a 

viabilização de recursos necessários, responsabilidades e prazos e a administração do impacto 

causado pela mudança. De acordo com Lima & Bressan (2003) existe uma relação entre 

mudança, gestão da mudança e o êxito de mudança. 

 

 A resistência a mudanças (GM9) é um dos obstáculos citados por 

Fuentes, et al. (2000) para a implementação efetiva do sistema de gestão da qualidade, porque 

os empregados temem perder a influência sobre a tomada de decisão ou resistem a novas 

tarefas e mais responsabilidades. 

 

 As manifestações de fatores críticos comuns a todos os grupos, independentemente de 

contemplarem laboratórios de ensaio e calibração, somente laboratórios de ensaios ou 

somente laboratórios de calibração são CD1, EP3, MD2, CD6, EP9, EP2, AS4, CM3, EP4, 

AS1, GM4, MC2, GM10 e AF12. 

 

 

5.4.3 Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade: 

Laboratórios de ensaio e calibração 

 

 

 No caso de sistemas de gestão com laboratórios de ensaio e calibração, destacam-se as 

manifestações dos fatores relacionados à comunicação, gestão da mudança, abordagem 

sistêmica, participação e envolvimento das pessoas, comprometimento e suporte da Alta 

Direção e medição do desempenho. As manifestações referentes à comunicação destacam-se 

nesse grupo. De tal forma, que se sobrepõem à abordagem factual para tomada de decisão e à 

melhoria contínua, destaques na classificação geral e com apenas uma ocorrência de cada no 

grupo composto por laboratórios de ensaio e calibração. 

 

 

                                                 

2 A descrição dos códigos está indicada nos Quadros 09 a 17 na seção 5.2.1. 
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 Pode-se perceber a importância da comunicação para sistemas com laboratórios de 

ensaio e calibração pelo fato de cinco (metade dos fatores sobre comunicação indicados no 

questionário) dos vinte e seis fatores críticos identificados para esse sistema serem referentes 

à comunicação. 

 

 Além da realização de reuniões para comunicar resultados dos indicadores do sistema 

de gestão da qualidade e a realização de mudanças (CM3), comum a todos os tipos de 

sistemas e comentado na classificação geral, encontram-se nessa relação: os tipos de canais 

utilizados para comunicar assuntos relacionados ao sistema de gestão da qualidade (CM2), a 

compreensão do significado das sistemáticas e informações (CM5), o vocabulário adequado à 

diversidade da força de trabalho (CM6) e a identificação das barreiras para a comunicação 

(CM12).  

 

 A comunicação é particularmente crítica nesse sistema devido à diversidade das 

equipes, que possuem formações acadêmicas diferentes e vocabulário próprio, característico 

de sua formação, o que pode dificultar a compreensão do significado das sistemáticas e 

informações. Identificar as manifestações críticas para a comunicação torna-se primordial 

para o estabelecimento de ações que mitiguem a probabilidade de ocorrências de 

não conformidades devido à compreensão inadequada do sistema. Esse resultado corrobora 

com diversos autores conforme relatado a seguir. 

 

 Para Schermerhon, et al. (1999), a escolha do canal de comunicação pode influenciar o 

efeito da mensagem e a identificação das características dos membros das equipes e de como 

absorvem as mensagens é fundamental para a seleção dos canais mais adequados para o 

processo de comunicação.  

 

 Segundo Robbins (2004), a comunicação precisa incluir a transferência e a 

compreensão do significado. De acordo com Schermerhorn, et al.(1999), a mensagem precisa 

ser compreendida para que tenha o impacto desejado, mas a decodificação depende de 

diversos fatores, como o conhecimento e a experiência do receptor e seu relacionamento com 

a pessoa que está transmitindo a mensagem. 
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 Bartolomé (1999) menciona a existência nas organizações de subculturas de 

profissionais que utilizam seu próprio jargão. Schermerhorn, et al. (1999) citam problemas de 

semântica: má escolha e/ou uso das palavras. 

 

 Bartolomé (1999), Robbins (2004) e Schermerhorn (1999) mencionam diversas 

barreiras à comunicação. 

 

 Quanto à gestão da mudança, além da manutenção do comprometimento dos 

empregados (GM4) e do estabelecimento de prazo para implantação de novas sistemáticas, 

visando tempo hábil para ações necessárias, como, por ex.: divulgação das alterações, 

adequação dos sistemas e treinamento das pessoas (GM10), comuns a todos os sistemas e 

comentadas na classificação geral, foram identificadas a administração da transição entre a 

situação atual e a nova situação do sistema quando da implementação de mudanças (GM3) e o 

reconhecimento do componente humano (GM7). 

 

 A administração da transição entre a situação atual e a nova situação do sistema 

quando da implementação de mudanças foi mencionada por Nadler & Nadler (1998) apud 

Lima & Bressan (2003). 

 

 O pouco reconhecimento do componente humano é um dos motivos pelo fracasso das 

mudanças. De acordo com Lima & Bressan (2003), como é necessário mudar as atitudes dos 

funcionários é essencial os atores organizacionais compreenderem a atitude dos envolvidos 

em um processo de mudança, para atuar na adequação do comprometimento dos 

trabalhadores.  

 

 No caso de fatores relacionados à abordagem sistêmica, além da utilização de sistemas 

informatizados (AS4) e a estrutura organizacional direcionada para a obtenção dos objetivos 

corporativos de modo eficaz e eficiente (AS1), fatores comuns a todos os sistemas e a redução 

das barreiras entre as áreas da organização (AS2), todos comentados na classificação geral, foi 

mencionada a utilização de gestão de processos (AS3). 
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 A utilização de gestão de processos facilita a unificação das sistemáticas e o 

gerenciamento da diversidade da força de trabalho, particularmente quando temos múltiplas 

equipes, que, normalmente, tendem a adotar diferentes sistemáticas. Além disso, instituições 

que possuem sistema de gestão da qualidade certificado ISO 9001, além do sistema de gestão 

da qualidade laboratorial com base na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, já adotam a 

abordagem de processos e reconhecem a importância dessa abordagem para a visão sistêmica. 

Para Cerqueira (2006), a adequação do sistema de gestão depende da efetividade dos 

processos que impactam os objetivos da gestão. Para Islin & Andersen (2008), o uso da 

abordagem de processo assegura a melhoria contínua e o melhor desempenho. 

 

 Em relação à participação e envolvimento das pessoas, além da ênfase contínua da 

gerência para a cultura da qualidade (EP2), da compreensão da equipe sobre a importância da 

contribuição da sua atividade para o sistema de gestão da qualidade (EP3), da 

responsabilidade individual pela identificação e eliminação de potenciais não conformidades 

(EP4) e da ênfase no treinamento (EP9), fatores comuns a todos os sistemas de gestão 

laboratorial, comentados na classificação geral, foi mencionada a avaliação de desempenho da 

equipe considerando atuação no sistema de gestão da qualidade e o cumprimento dos 

objetivos da qualidade (EP6). 

 

 A avaliação de desempenho da equipe considerando atuação no sistema de gestão da 

qualidade e o cumprimento dos objetivos da qualidade vai ao encontro de Shih & Gurnani 

(1997), que defendem a necessidade de mudar os sistemas gerenciais, incluindo um sistema 

de avaliação e monitoração de desempenho com um sistema de reconhecimento, recompensa 

e punição para a implementação do sistema de gestão da qualidade. 

 

 Quanto ao comprometimento e suporte da Alta Direção, além da disponibilização dos 

recursos necessários para a manutenção do sistema (CD1) e do alinhamento entre a política da 

qualidade e os objetivos estratégicos da organização (CD6), comuns a todos os sistemas e 

comentados na classificação geral, encontra-se nessa relação à avaliação de desempenho dos 

gerentes considerando a atuação no sistema de gestão da qualidade e o cumprimento dos 

objetivos da qualidade (CD4). 
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 Quanto à avaliação de desempenho dos gerentes considerando a atuação no sistema de 

gestão da qualidade e o cumprimento dos objetivos da qualidade é válida a consideração de 

Shih & Gurnani (1997) mencionada anteriormente sobre a necessidade de mudar os sistemas 

gerenciais, incluindo um sistema de avaliação e monitoração de desempenho com um sistema 

de reconhecimento, recompensa e punição para a implementação do sistema de gestão da 

qualidade. Esses autores mencionam, ainda, que os gerentes identificam ameaças para o seu 

poder e autoridade e que a pouca iniciativa ou até mesmo a sabotagem silenciosa da gerência 

intermediária é o principal obstáculo para a implementação do sistema de gestão da qualidade 

em companhias brasileiras. 

 

 Em relação à melhoria do desempenho, encontram-se nessa relação a análise crítica 

dos resultados de indicadores (MD2), comum a todos os sistemas e o acompanhamento dos 

indicadores (MD1), todos comentados na classificação geral. 

 

 Foram identificados ainda os fatores mencionados a seguir. 

 

 Decisões e ações definidas com base na análise de fatos e dados (AF1), eficácia das 

auditorias internas (MC2) comuns a todos os grupos e o respeito à cultura da organização 

quando da definição de sistemáticas e implementação de mudanças, estabelecendo ações que 

considerem a diversidade da força de trabalho (CO1), todos comentados na classificação 

geral. 

 

 

5.4.4 Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade: 

Laboratórios de ensaio 

 

 

 No caso de instituições que possuem somente laboratórios de ensaio, predominam as 

manifestações de fatores críticos referentes ao comprometimento e suporte da Alta Direção, 

participação e envolvimento das pessoas, abordagem sistêmica, gestão da mudança, 

abordagem factual para tomada de decisão, melhoria contínua e cultura organizacional. As 

manifestações referentes à cultura organizacional destacam-se nesse grupo por incluir o 

respeito à cultura organizacional quando da definição dos processos de comunicação, 
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manifestação que não foi considerada crítica para os demais grupos. A análise do perfil das 

instituições participantes da pesquisa indica que metade das instituições participantes que 

indicou esse item unificou o sistema de gestão da qualidade há pouco tempo, embora algumas 

estejam acreditadas há bastante tempo. Nesse momento de profundas mudanças, o respeito à 

cultura organizacional é crítico. 

 

 Quanto ao comprometimento e suporte da Alta Direção, além da disponibilização dos 

recursos necessários para a manutenção do sistema (CD1), do alinhamento entre a política da 

qualidade e os objetivos estratégicos da organização (CD6), fatores comuns a todos os 

sistemas, encontram-se nessa relação a importância da qualidade em relação à programação 

de serviços (CD5) e palavras e ações compatíveis e em consonância com as sistemáticas 

documentadas (CD3).  

 

 Todos os fatores foram comentados na classificação geral, exceto o fator palavras e 

ações compatíveis e em consonância com as sistemáticas documentadas. Shih & Gurnani 

(1997) mencionam que, em muitos casos, há falta de coerência da gerência sênior, que faz 

maravilhosas declarações de comprometimento total com a qualidade, mas, não raro, 

priorizam produção. 

 

 Em relação à participação e envolvimento das pessoas, além da ênfase contínua da 

gerência para a cultura da qualidade (EP2), compreensão da equipe sobre a importância da 

contribuição da sua atividade para o sistema de gestão da qualidade (EP3), responsabilidade 

individual pela identificação e eliminação de potenciais não conformidades (EP4) e ênfase no 

treinamento (EP9), fatores comuns a todos os sistemas de gestão laboratorial, comentados na 

classificação geral, foi identificada a oportunidade para participação no estabelecimento de 

diretrizes, sistemáticas e mudanças (EP1). 

 

 A oportunidade para participação no estabelecimento de diretrizes, sistemáticas e 

mudanças permite compartilhar o sentido de propriedade individual pelo reconhecimento de 

sua contribuição para uma sistemática corporativa unificada, sentimento que fortalece a 

integração de diversas equipes. Dunphy & Stace (1990 apud Abraham, 1999) acreditam que a 

força de trabalho deve ser envolvida no estabelecimento dos principais objetivos 

organizacionais e na sua implementação. 
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 Em relação à abordagem sistêmica, foram identificadas a estrutura organizacional 

direcionada para obtenção dos objetivos corporativos de modo eficaz e eficiente (AS1) e a 

utilização de sistemas informatizados (AS4), comuns a todos os sistemas de gestão da 

qualidade laboratorial e a redução das barreiras entre as áreas da organização (AS2), todos 

comentados na classificação geral. 

 

 Em relação à gestão da mudança, além da manutenção do comprometimento dos 

empregados (GM4) e do estabelecimento de prazo para implantação de novas sistemáticas, 

visando tempo hábil para ações necessárias, como, por ex.: divulgação das alterações, 

adequação dos sistemas e treinamento das pessoas (GM10), comuns a todos os sistemas de 

gestão da qualidade laboratorial, e do planejamento da mudança (GM1) e da resistência a 

mudanças (GM9), todos comentados na classificação geral, foi identificada a motivação para 

a mudança (GM2). 

 

 A motivação para a mudança é uma das ações propostas de Nadler e Nadler & Nadler 

(1998) apud Lima & Bressan (2003) para o sucesso da implementação da mudança. Bastos & 

Borges-Andrade (2002) destacam que o êxito das mudanças, depende da forma como as 

organizações lidam com o envolvimento do trabalhador. É importante motivar a equipe para a 

mudança para que seja mantido o comprometimento com o sistema de gestão da qualidade. 

 

 Da abordagem factual para tomada de decisão foram mencionadas as decisões e ações 

definidas com base na análise de fatos e dados (AF1), comum a todos os sistemas e a 

disponibilização de dados e análises de resultados para as pessoas pertinentes (AF3), todos 

comentados na classificação geral. 

 

 Quanto à melhoria contínua, foram mencionados a eficácia das auditorias internas 

(MC2), comum a todos os sistemas, o foco na implementação de ações preventivas (MC1) e a 

eficácia da análise crítica pela direção (MC3), todos comentados na classificação geral. 

 

 Em relação à cultura organizacional foram identificados o respeito à cultura da 

organização quando da definição de sistemáticas e implementação de mudanças, 

estabelecendo ações que considerem a diversidade da força de trabalho (CO1), comentado na 

classificação geral e o respeito à cultura da organização quando da definição dos processos de 
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comunicação (CO2). Para Bartolomé (1999) os gerentes têm o desafio de aprender a gerenciar 

uma força de trabalho diversificada, porque constantemente surgem novas subculturas nas 

organizações e muitas tentativas de melhoria da comunicação não consideram a atitude de 

resistência às mudanças. 

 

 Foram identificadas, ainda, a análise crítica dos resultados dos indicadores (MD2) e a 

realização de reuniões para comunicar resultados dos indicadores do sistema de gestão da 

qualidade e a realização de mudanças (CM3), comentadas na classificação geral. 

 

 

5.4.5 Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade: 

Laboratórios de calibração 

 

 

 No caso de instituições que possuem somente laboratórios de calibração, destacam-se 

as manifestações de fatores críticos referentes ao comprometimento e suporte da Alta Direção, 

participação e envolvimento das pessoas, abordagem sistêmica, gestão da mudança, medição 

do desempenho, abordagem factual para tomada de decisão e melhoria contínua. Os fatores 

referentes à comunicação foram pouco expressivos e nenhuma manifestação referente à 

cultura organizacional obteve mais de 50% de citações.  

 

 Quanto ao comprometimento e suporte da Alta Direção foram identificadas a 

disponibilização dos recursos necessários para a manutenção do sistema (CD1), o 

alinhamento entre a política da qualidade e os objetivos estratégicos da organização (CD6), 

comuns a todos os sistemas, e a importância da qualidade em relação à programação de 

serviços, viabilizando condições para a execução de atividades da qualidade em momentos de 

alta demanda de serviços (CD5), todos comentados na classificação geral. 

 

 Em relação à participação e envolvimento das pessoas foram identificadas a 

compreensão da equipe sobre a importância da contribuição da sua atividade para o sistema 

de gestão da qualidade (EP3), a ênfase no treinamento (EP9), a ênfase contínua da gerência 

para a cultura da qualidade (EP2) e a responsabilidade individual pela identificação e 
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eliminação de potenciais não conformidades (EP4), comuns a todos os sistemas e comentados 

na classificação geral. 

 

 Quanto à abordagem sistêmica foram identificadas a estrutura organizacional direcionada 

para obtenção dos objetivos corporativos de modo eficaz e eficiente (AS1) e a utilização de sistemas 

informatizados (AS4), comuns a todos os sistemas, a utilização de gestão de processos (AS3), já 

comentada em laboratórios de ensaio e calibração e a orientação para a eficiência no uso dos 

recursos e para a eficácia na obtenção dos resultados desejados (AS5). 

 

 Segundo Cerqueira (2006), toda decisão deve ser orientada para a eficiência no uso 

dos recursos e para a eficácia na obtenção dos resultados desejados. Considerando a 

necessidade de manter o alinhamento das ações da qualidade à estratégia das instituições e a 

limitação de recursos, a orientação para a eficiência no uso dos recursos e para a eficácia na 

obtenção dos resultados é crítico para a manutenção do sistema de gestão da qualidade ao 

longo do tempo. O perfil das instituições participantes que possuem vários laboratórios de 

calibração pode justificar a importância desse fator para esse grupo. 

 

 Quanto aos fatores relacionados à gestão da mudança, além da manutenção do 

comprometimento dos empregados (GM4), do estabelecimento de prazo para implantação de 

novas sistemáticas, visando tempo hábil para ações necessárias, como, por ex.: divulgação das 

alterações, adequação dos sistemas e treinamento das pessoas (GM10), comuns a todos os 

sistemas de gestão da qualidade laboratorial e da resistência a mudanças (GM9), todos 

comentados na classificação geral, foram identificados a motivação para a mudança (GM2), 

comentado em laboratórios de ensaios, o reconhecimento do componente humano (GM7), 

comentado em laboratórios de ensaio e calibração, o estilo participativo da gestão imediata 

(GM5) e a divulgação e/ou treinamento para implantação de novas sistemáticas (GM11), 

comentados a seguir. 

 

 Pesquisa realizada por Coyle-Shapiro (1999) sugere que o estilo participativo da 

gestão imediata é positivamente relacionado à participação do empregado no gerenciamento 

da qualidade. 
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 A divulgação e/ou treinamento para implantação de novas sistemáticas vai ao encontro 

de Ambroz (2004) que argumenta que a mudança nas percepções da qualidade no local de 

trabalho será aceita ou rejeitada com base na efetividade da comunicação a respeito da 

mesma. A divulgação e/ou treinamento para implantação de novas sistemáticas é um elemento 

essencial para diminuir a probabilidade de não conformidades por desconhecimento das novas 

práticas. 

 

 Em relação à medição do desempenho foram identificados a análise crítica dos 

resultados de indicadores (MD2), comum a todos os sistemas e o acompanhamento de 

indicadores (MD1), todos comentados na classificação geral. 

 

 Da abordagem factual foram mencionadas as decisões e ações definidas com base na 

análise de fatos e dados (AF1), sistemas de informações precisos e confiáveis (AF2) e a 

disponibilização de dados e análises de resultados para as pessoas pertinentes (AF3), comuns 

a todos os sistemas, já comentados na classificação geral. 

 

 Quanto à melhoria contínua foram mencionadas a eficácia das auditorias internas 

(MC2), comum a todos os sistemas, o foco na implementação de ações preventivas (MC1) e a 

eficácia da análise crítica pela direção (MC3), todos comentados na classificação geral. 

 

 Em relação à comunicação, além da realização de reuniões para comunicar resultados 

dos indicadores do sistema de gestão da qualidade e a realização de mudanças (CM3), comum 

a todos os sistemas, foi mencionado o ambiente organizacional (CM8). Ferreira (2004) cita 

como uma das ameaças à integridade do processo de comunicação o ambiente hostil à 

comunicação. Segundo Oslon & Zanna (1993) o comprometimento da equipe é influenciado 

pelo contrato psicológico, que, por sua vez, é influenciado pelo ambiente da organização. 

 

 Não foram consideradas críticas as seguintes manifestações: 

− reconhecimento das contribuições das equipes (CD2); 

− retorno sobre as sugestões apresentadas pelos empregados (CD7); 

− compartilhamento de conhecimento e experiência entre os membros da equipe (EP5); 

− incentivo a propostas de sugestões por parte dos empregados (EP7); 

− implementação de sugestões dos empregados (EP8); 
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− atuação das equipes em várias áreas da organização (EP10); 

− conhecimento sobre as culturas das áreas/grupos (CO3); 

− mensagens regulares sobre o sistema de gestão da qualidade (CM1); 

− meios utilizados para a disponibilização dos dados dos indicadores do sistema de gestão da 

qualidade (CM4); 

− quantidade de informações e /ou dados (CM7); 

− condicionamento pessoal e profissional (CM9); 

− estruturação da informação (CM10); 

− gerenciamento de força de trabalho diversificada (CM11); 

− vínculos do empregado com seu trabalho (GM6); 

− conhecimento do perfil dos componentes da equipe (GM8); 

− benchmarking (MD3). 

 

 

5.4.6 Ações para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de gestão unificado 

ao longo do tempo 

 

 

 As ações mais citadas para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de gestão 

unificado ao longo do tempo incluem atuação em fatores críticos identificados na pesquisa: 

ênfase em treinamentos constantes, acompanhamento e análise de indicadores, análise crítica 

eficaz, apoio e participação ativa e permanente da Direção na gestão da qualidade, ênfase em 

ações preventivas e de melhoria, auditorias internas eficazes e ações motivacionais para 

manter o comprometimento com o sistema de gestão da qualidade e manter a coesão da 

equipe. 

 

 Muitas das ações mencionadas corroboram com Chin, et al. (2000) e Low & Omar 

(1997) como, auditoria interna, treinamento, análise crítica da gestão e ações corretivas e 

preventivas efetivas e com Chin, et al. (2000) e Cheng & Tummala (1998), no caso da 

participação e suporte da gestão. 
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5.4.7 Sistemáticas utilizadas para inclusão de laboratórios em sistema de gestão 

implementado 

 

 

 As sistemáticas adotadas pelas instituições para a inclusão de laboratórios no sistema 

de gestão são semelhantes. Ressalta-se a importância da atenção especial quando da inclusão 

de laboratórios no sistema de gestão já implementado, considerando que 

não conformidades sistêmicas podem comprometer o desempenho do sistema e acarretar até 

mesmo a perda da acreditação. 

 

 As sistemáticas utilizadas incluem a realização de visita de profissionais com 

experiência em sistema de gestão da qualidade, auditoria interna ou avaliação prévia da área 

da qualidade quanto ao atendimento aos requisitos, elaboração de procedimentos, participação 

em programas de comparação inter e intralaboratoriais, com inclusão gradativa e programada 

de forma a garantir tempo hábil para a adequação do laboratório ao sistema de gestão da 

qualidade já implementado. 

 

 As vantagens observadas são o fato de que a adequação prévia não compromete o 

desempenho do sistema de gestão da qualidade já implementado, o laboratório dispõe de 

tempo para atender adequadamente à Norma, porque a sua adequação é realizada aos poucos, 

há o levantamento prévio dos recursos (humanos e financeiros) necessários e o laboratório 

tem acesso a uma série de facilidades proporcionada pela utilização das sistemáticas já 

estabelecidas. As desvantagens são a dificuldade para a conscientização da equipe, a 

necessidade de revisão frequente da documentação do sistema de gestão da qualidade e a 

demora do processo. De qualquer forma, essa demora ainda é menor do que estruturar um 

novo sistema de gestão da qualidade na íntegra, considerando que a maior parte da 

documentação necessária já está estabelecida e a atenção a essa fase reduz a probabilidade de 

comprometimento do sistema de gestão da qualidade já implementado. 

 

 Quando o laboratório a ser incluído é novo, a implantação do sistema de gestão da 

qualidade é mais fácil, porque ele começa a operar de acordo com diretrizes já estabelecidas e 

não há o impacto de mudanças na operação. 
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5.4.8 Requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que apresentam dificuldade 

para a implementação 

 

 

 Os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que totalizam 80% de frequência 

acumulada no resultado da pesquisa, são, na ordem dos mais para os menos citados: 5.4, 5.2, 

5.9, 4.6, 5.6, 4.15, 5.5, 4.12, 4.10, 4.3, 4.4 e 4.8. 

 

 O resultado da pesquisa indica que a maioria das dificuldades para implementação dos 

requisitos não é devido à falta de entendimento ou dificuldades de interpretação do requisito, 

mas sim a fatores contextuais da área de atuação do laboratório ou da própria atividade 

laboratorial.  

 

 O resultado da pesquisa indica que alguns dos requisitos que a pesquisa da ILAC havia 

identificado que os laboratórios teriam dificuldades durante a transição do ISO Guide 25 para 

a Norma ISO/IEC 17025, a saber, 5.4, 5.6 e 5.9 continuam apresentando dificuldades até hoje. 

 

 Para o requisito 5.4 (métodos de ensaio e validação de métodos) as principais 

dificuldades são o cálculo de incerteza em determinadas áreas e a validação de métodos. No 

caso de cálculo de incerteza de medição, houve um avanço significativo no material 

disponível, desde a emissão da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e, atualmente, já é 

possível encontrar informações significativas sobre o tema até na internet. 

 

 Para o requisito 5.6 (rastreabilidade da medição) a dificuldade, de forma geral, é 

localizada em determinadas áreas para as quais não há laboratórios de calibração acreditados, 

sendo necessário realizar a calibração em outros países, o que demanda alto custo financeiro e 

tempo. Embora existam algumas sistemáticas que podem ser adotadas, algumas demandam 

tempo para estudo e outras nem sempre estão disponíveis, como a utilização de resultados de 

comparação interlaboratorial. 
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 No requisito 5.9 (garantia da qualidade de resultados de ensaios e calibração) a 

dificuldade apresenta-se no fato de não existir programas de comparação interlaboratorial para 

todos os serviços e, embora, o requisito permita a utilização de outras sistemáticas, esta é 

considerada a mais prática. Mesmo quando existem vários laboratórios que realizam o 

serviço, de forma geral, nenhum deles tem condições de coordenar um programa desse tipo.  

 

 A abertura da modalidade de acreditação de provedores de comparação 

interlaboratorial deve facilitar a implementação desse requisito, considerando que aumentará a 

oferta de instituições que realizam comparação interlaboratorial. Outra dificuldade para 

cumprimento desse requisito é a obtenção de material de referência certificado (MRC), quanto 

a fornecedores, prazos de entrega e desembaraço alfandegário. 

 

 O resultado da pesquisa também confirmou alguns requisitos identificados nas 

pesquisas sobre não conformidades nos processos de acreditação realizadas pelas técnicas 

Adams (2002) da A2LA e Coutinho (2004) da Cgcre (no caso dos requisitos 5.5 e 4.3), e de 

Adams (2002), no caso do requisito 4.6. 

 

 Cabe ressaltar, no entanto, as diferenças entre esta pesquisa e as pesquisas de Adams 

(2002) e Coutinho (2004). A amostra de Coutinho incluiu laboratórios acreditados e 

postulantes à acreditação. A amostra desta pesquisa restringe-se a instituições com sistema de 

gestão da qualidade único para múltiplos laboratórios, sendo, no mínimo, um destes 

laboratórios acreditados. Resguardadas as diferenças de metodologias, é possível observar que 

os laboratórios continuam tendo algumas das dificuldades identificadas nas pesquisas 

anteriores. 

 

 No requisito 5.5 (equipamentos) as principais dificuldades são o alto custo, que 

dificulta a atualização tecnológica, as verificações intermediárias, quando há grande número 

de equipamentos e fornecedores para determinadas áreas. 
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 No requisito 4.3 (controle de documentos) as principais dificuldades estão 

relacionadas ao gerenciamento e atualização de grandes volumes de documentos, quando há 

muitos serviços acreditados e a quantidade de modificações em procedimentos. 

 

 No requisito 4.6 (aquisição) as dificuldades vão desde a disponibilidade de recursos e 

da sincronização do trabalho das equipes técnicas e administrativas até as restrições da Lei 

8.666, para o serviço público. 

 

 Os demais requisitos identificados por esta pesquisa são comentados a seguir: 

 

 No requisito 5.2 (pessoal) a dificuldade é a contratação de mão-de-obra qualificada, 

acarretando a necessidade de capacitação da equipe internamente, porque não existem cursos 

para a capacitação em determinados serviços. 

 

 No requisito 4.15 (análise crítica) as principais dificuldades incluem realizar a análise 

crítica, devido a pouca disponibilidade da Direção, garantir a implementação das ações dentro 

dos prazos acordados, definir o melhor modelo para atender a cultura da instituição e envolver 

toda a gerência. 

 

 No requisito 4.12 (ações preventivas) a principal dificuldade é registrar ações 

preventivas. De forma geral, elas são realizadas, mas não são registradas e quando registradas, 

a dificuldade é implantar as ações nos prazos estabelecidos. 

 

 No requisito 4.10 (melhoria) as principais dificuldades referem-se à falta de 

planejamento de melhorias, que, muitas vezes, ocorrem para a obtenção de lucro, à falta de 

registro e à criação de mecanismos que facilitem o registro. 

 

 No requisito 4.4 (análise crítica de pedidos, propostas e contratos) a principal 

dificuldade é a comunicação e a falta de conhecimento do cliente quando solicita o serviço. 

 

 No requisito 4.8 (reclamações) a principal dificuldade é o retorno imediato e a devida 

atenção, a fidelidade no registro e o tratamento das reclamações dos clientes. 
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6 PROPOSTA DE AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE 

GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO 

 

 A atenção à fase de implementação e manutenção do sistema de gestão é primordial 

para a contínua adequação e eficácia desse sistema. Uma vez que a implantação bem sucedida 

não garante êxito ao longo do tempo.  

 

 A seguir é apresentada a proposta de ações elaborada com base na análise dos 

resultados da pesquisa. 

 

1. Adotar ações que facilitam a disponibilização de recursos para as ações relacionadas à 

manutenção do sistema de gestão da qualidade. Por exemplo: fundamentação das 

solicitações de orçamento, informando a necessidade e o impacto da não viabilização do 

recurso, fornecimento de alternativas para a realização de ações, negociação de descontos 

para a realização de ações que atendam a vários laboratórios e utilização de serviços 

oferecidos por Redes de Laboratórios, que possuem uma boa relação custo-benefício. 

 

2. Inclusão de questões relacionadas ao impacto das atividades dos membros das equipes dos 

laboratórios para o sistema de gestão da qualidade na pauta das reuniões do laboratório. 

Utilizar abordagens que possibilitem a visão sistêmica das consequências do resultado da 

atuação das equipes, para que estas possam perceber o impacto de suas ações para o 

sistema de gestão da qualidade. 

 

3. Associar à divulgação do resultado dos indicadores comentários sobre a forma de cálculo, 

o significado dos resultados obtidos e o impacto para o sistema de gestão, além de avaliar 

constantemente a pertinência dos indicadores utilizados para a obtenção dos resultados 

desejados. 

 

4. Associação de ações de gestão da qualidade a resultados corporativos e técnicos. Por 

exemplo: uso de resultados de comparação interlaboratorial e trabalho técnico atendendo 

aos requisitos do sistema de gestão da qualidade. 
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5. Visita da alta direção aos laboratórios verificando as ações realizadas para a manutenção 

do sistema de gestão da qualidade e as dificuldades encontradas. 

 

6. Atuação da Alta Direção na divulgação do sistema de gestão da qualidade em eventos 

corporativos, para apresentação de resultados, mencionando os resultados e benefícios 

obtidos com o sistema de gestão da qualidade e o impacto destes para os objetivos 

corporativos, com o apoio do gerente da qualidade, sempre que necessário. 

 

7. Divulgação da intenção dos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, que 

apresentam reincidência de não conformidades em auditorias. Por exemplo: no caso, de 

controle de registros, o atendimento ao requisito garante a rastreabilidade das informações, 

através da manutenção de registros corretos e disponíveis sempre que necessário para 

demonstrar a conformidade dos processos e serviços realizados. 

 

8. Realização de Workshops/palestras sobre temas/requisitos de Norma que apresentam 

dificuldades para a implementação, com a participação de profissionais que possuem 

experiência ou atuem em laboratórios congêneres, tendo como base exemplos práticos e 

casos reais, incluindo as situações vivenciadas nos laboratórios da instituição. 

 

9. Realização de treinamentos sobre requisitos ou temas solicitados pelos atores do sistema de 

gestão da qualidade, diferentes para cada laboratório, atendendo necessidades pontuais, 

sem perder a visão sistêmica. 

 

10. Cumprimento das políticas e sistemáticas previstas no sistema de gestão da qualidade por 

parte da direção e das gerências intermediárias para que as ações sejam compatíveis com 

as sistemáticas documentadas. Por exemplo, definição de treinamento de acordo com a 

Política de treinamento, utilização de modelos de documentos e formulários aprovados. A 

atuação das gerências intermediárias deve ser ponto de controle ao assinar documentos, 

verificando se estão de acordo com as sistemáticas previstas, com o apoio, sempre que 

necessário, do gerente da qualidade. 
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11. Programação das atividades do sistema de gestão da qualidade do ano seguinte no final do 

ano anterior, observando a programação das atividades técnicas. Alteração da 

Programação de ações/atividades do sistema de gestão da qualidade somente em situações 

excepcionais, de forma que a possibilidade de reprogramação não seja a primeira opção. 

 

12. Divulgação de resultados de indicadores realizada por um membro da equipe do 

laboratório em regime de rodízio: a cada mês uma pessoa diferente faz a divulgação para 

os demais membros da equipe. Em caso de resultados negativos, o responsável pelo 

laboratório interage com a equipe para a elaboração de propostas de ações. Atuação 

conjunta da gerência técnica e do gerente da qualidade para a divulgação de mudanças, 

demonstrando o comprometimento e envolvimento das gerências e atuando como 

facilitadores da mudança. 

 

13. Acompanhamento da gerência e reconhecimento da atuação relacionada ao registro e 

implementação de ações preventivas, divulgando a importância e o impacto dessa atuação 

para a manutenção do sistema de gestão da qualidade. 

 

14. Planejamento das atividades relacionadas à qualidade e das sistemáticas adotadas para a 

implementação do sistema de gestão da qualidade, com base nos conceitos de eficácia, 

eficiência e efetividade, contribuindo para a obtenção dos resultados que a instituição 

necessita. 

 

15. Realização de encontros com a participação das gerências dos laboratórios (técnica e da 

qualidade) e das áreas que realizam serviços que afetam as atividades dos laboratórios para 

a análise de sistemáticas utilizadas e apresentação de dificuldades durante a realização das 

atividades diárias e elaboração de propostas de ações em conjunto, gerando oportunidade 

para participação na definição de sistemáticas.  

 

16. Análise de processos com a participação de membros das diversas áreas da instituição, 

para a identificação de oportunidades de melhoria. 
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17. Acompanhamento permanente das informações disponíveis nos sistemas (dados e análises 

de resultados) para tomada de decisão com base no resultado de indicadores e metas e nas 

tendências de registros de não conformidades, ações corretivas e preventivas e nas 

sugestões e reclamações de clientes. 

 

18. Troca de informações com instituições externas, como, por exemplo, com laboratórios de 

segmentos diferentes para troca de experiências e com instituições da mesma área de 

atuação para viabilizar comparações interlaboratoriais. 

 

19. Ênfase em treinamento em registros de ações preventivas e de melhoria e incentivo ao 

registro e acompanhamento dessas ações por parte da gerência. 

 

20. Atuação do gerente da qualidade junto aos laboratórios com foco na verificação do 

atendimento aos requisitos sistêmicos, que podem gerar registro de não conformidades 

e/ou identificação de dificuldades/oportunidades de melhoria. 

 

21. Utilização de ferramentas da qualidade para análise de causas, como, por exemplo, gráfico 

de Ishikawa (espinha de peixe), principalmente, no caso de não conformidades sistêmicas. 

 

22. Utilização de equipe de auditoria interna composta por auditores da instituição e externos à 

mesma. O auditor externo pode ser contratado para este fim, oriundo de um laboratório de 

outra área de atuação através de parceria entre instituições ou de outra unidade geográfica 

da instituição do próprio laboratório. Essa proposta associa a vantagem do conhecimento 

do auditor da instituição sobre o sistema de gestão da qualidade do laboratório a uma visão 

externa, sem os vícios que o conhecimento do sistema acarreta, que permite identificar 

oportunidades de melhoria, com base na experiência de atuação em outra instituição. 

 

23. Ênfase no acompanhamento da eficácia de ações corretivas, com a atuação das gerências 

técnica e da qualidade. 
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24. Manutenção de uma base de dados com o histórico das ações já executadas para subsidiar 

a análise de tendências e propostas de ações para os laboratórios, que evitem a adoção de 

ações não eficazes implementadas anteriormente e, consequentemente, a reincidência de 

não conformidades. 

 

25. Análise prévia dos dados da análise crítica do sistema de gestão por parte das gerências 

técnicas e da qualidade para otimizar o tempo de reunião e esclarecer dúvidas e, se 

necessário, complementar dados, para melhor fundamentar a tomada de decisão. 

 

26. Considerar as características da cultura organizacional vigente e das equipes que atuam no 

sistema de gestão da qualidade quando da definição de sistemática e implementação de 

mudanças. Como a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 não determina a forma de 

implementar os requisitos, sugere-se prever várias possibilidades para atendê-la, 

selecionando aquela que melhor se adapta às características da instituição. 

 

27. Prever suporte para a transição de sistemáticas. Por exemplo: suporte de TI na utilização 

de sistemas ou suporte administrativo para a execução da nova sistemática. 

 

28. Realizar o planejamento formal da mudança, com análise do impacto e de risco e ações 

adicionais, caso necessárias. 

 

29. Análise crítica por parte da gerência técnica e da qualidade de dificuldades na 

implementação das sistemáticas pelos diversos laboratórios para subsidiar a realização de 

alterações e o planejamento de mudanças. 

 

30. Prover informações a respeito das motivações para a mudança, assim que a decisão for 

tomada, incluindo dados sobre o impacto que a mudança trará para cada função no 

laboratório e o resultado desejado com a sua implantação. 

 

O Quadro 18 a seguir apresenta a relação entre as ações propostas e os fatores críticos 

identificados. A descrição dos códigos dos fatores críticos está indicada nos Quadros 09 a 17 

na seção 5.2.1. 
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FATORES CRÍTICOS 
AÇÕES 

CD1 EP3 MD2 CD6 EP9 EP2 CD5 CM3 EP4 AS1 GM4 AS2 

1 X            

2  X           

3   X          

4    X         

5    X         

6    X         

7     X        

8     X        

9     X        

10      X       

11       X      

12        X     

13         X    

14          X   

15           X  

16            X 

 AS4 AF1 AF2 AF3 MC1 MC2 MC3 MD1 C01 GM1 GM9 GM10 

17 X X X X         

18     X X X      

19     X        

20      X       

21      X       

22      X       

23      X  X     

24      X       

25       X      

26         X    

27          X  X 

28          X   

29          X   

30           X  

Quadro 18 – Proposta de ações x fatores críticos 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 O resultado deste estudo, fruto da análise do referencial teórico e dos dados da 

pesquisa de campo, reflete a época atual.  

 

 O processo de pesquisa do referencial teórico revelou que há pouca literatura sobre a 

implementação do sistema de gestão da qualidade ao longo do tempo para múltiplos 

laboratórios. A maioria dos artigos trata da documentação, da implantação do sistema de 

gestão da qualidade e da obtenção e do impacto da certificação ISO 9001. O mesmo ocorre 

em relação ao sistema de gestão da qualidade laboratorial, com o agravante de existir um 

número ainda menor de trabalhos publicados, até mesmo em função de ter um número menor 

de usuários em relação à Norma ISO 9001, aplicável a diferentes tipos de organização. 

 

 A pesquisa identificou os fatores críticos por meio das manifestações mais relevantes 

para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de gestão ao longo do tempo (item 

5.2.2 a 5.2.5). No entanto, há variações nas manifestações consideradas críticas pelos 

diferentes grupos (laboratórios de ensaio e calibração, laboratórios de ensaio e laboratórios de 

calibração). 

 

 O resultado da pesquisa confirmou fatores críticos indicados no referencial teórico, 

como as manifestações referentes ao comprometimento e suporte da alta direção, participação 

e envolvimento das pessoas, abordagem sistêmica, medição do desempenho, melhoria 

contínua e comunicação. Esses fatores são comuns, também, aos sistemas de gestão da 

qualidade com base na Norma ABNT ISO 9001, fato coerente considerando que a Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 é compatível com a Norma ABNT ISO 9001 no que se refere 

aos requisitos de gestão. 

 

 Foi identificado, ainda, que a cultura organizacional é um fator crítico quando do 

estabelecimento de sistemáticas e implementação de mudanças. O que pode ser explicado 

pelo fato de que há mudança de cultura quando da implantação do sistema, momento em que 

esse item é crítico, mas uma vez consolidado, de forma geral, a cultura é crítica apenas 
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quando há alteração no sistema. No entanto, é importante respeitar a cultura durante a 

implementação do sistema de gestão. 

 

 Na classificação geral contemplando as informações de todas as instituições 

participantes as manifestações mais citadas para a implementação do sistema de gestão e 

manutenção de sua adequação e eficácia ao longo do tempo estão relacionadas ao 

comprometimento e suporte da Alta Direção, participação e envolvimento de pessoas, 

abordagem sistêmica, gestão da mudança, melhoria contínua, abordagem factual para tomada 

de decisão e medição de desempenho. As manifestações relacionadas à comunicação e à 

cultura organizacional tiveram resultado menos expressivo. Apenas uma manifestação 

referente à comunicação e uma referente à cultura organizacional estão entre as mais 

mencionadas. 

 

 As manifestações de fatores críticos comuns a todos os grupos, independentemente de 

contemplarem laboratórios de ensaio e calibração, somente laboratórios de ensaios ou 

somente laboratórios de calibração são disponibilização dos recursos necessários para a 

manutenção do sistema (CD1), oportunidade para a participação no estabelecimento de 

diretrizes, sistemáticas e mudanças (EP3), análise crítica dos resultados de indicadores 

(MD2), alinhamento entre a política da qualidade e os objetivos estratégicos da organização 

(CD6), ênfase no treinamento (EP9), ênfase contínua da gerência para a cultura da qualidade 

(EP2), utilização de sistemas informatizados (AS4), realização de reuniões para comunicar 

resultados dos indicadores do sistema de gestão da qualidade e a realização de mudanças 

(CM3), responsabilidade individual pela identificação e eliminação de potenciais 

não conformidades (EP4), estrutura organizacional direcionada para obtenção dos objetivos 

corporativos de modo eficaz e eficiente (AS1), manutenção do comprometimento dos 

empregados (GM4), eficácia das auditorias internas (MC2), estabelecimento de prazo para 

implantação de novas sistemáticas, visando tempo hábil para ações necessárias (GM10) e 

decisões e ações definidas com base na análise de fatos e dados (AF1). 

 

 No caso de sistemas de gestão com laboratórios de ensaio e calibração, destacam-se as 

manifestações dos fatores relacionados à comunicação, gestão da mudança, abordagem 

sistêmica, participação e envolvimento das pessoas, comprometimento e suporte da Alta 

Direção e medição do desempenho. As manifestações referentes à comunicação 
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destacam-se nesse grupo. De tal forma, que se sobrepõem à abordagem factual para tomada 

de decisão e à melhoria contínua, destaques na classificação geral e com apenas uma 

ocorrência de cada no grupo composto por laboratórios de ensaio e calibração. 

 

 A comunicação é particularmente crítica nesse sistema devido à diversidade das 

equipes, que possuem formações acadêmicas diferentes e vocabulário próprio, característico 

de sua formação, o que pode dificultar a compreensão do significado das sistemáticas e 

informações.  

 

 No caso de instituições que possuem somente laboratórios de ensaio, o resultado da 

pesquisa indica que predominam as manifestações de fatores críticos referentes ao 

comprometimento e suporte da Alta Direção, participação e envolvimento das pessoas, 

abordagem sistêmica, gestão da mudança, abordagem factual para tomada de decisão, 

melhoria contínua e cultura organizacional.  

 

 Para os laboratórios de calibração o resultado da pesquisa identificou que nesse grupo 

destacam-se as manifestações de fatores críticos referentes ao comprometimento e suporte da 

Alta Direção, participação e envolvimento das pessoas, abordagem sistêmica, gestão da 

mudança, medição do desempenho, abordagem factual para tomada de decisão e melhoria 

contínua. Os fatores referentes à comunicação foram pouco expressivos e nenhuma 

manifestação referente à cultura organizacional obteve mais de 50% de citações.  

 

 Com base no estudo realizado conclui-se que os fatores críticos comuns a todos os 

grupos de laboratórios (ensaios e calibração, somente ensaios e somente calibração) estão 

relacionados ao comprometimento e suporte da Alta Direção, participação e envolvimento das 

pessoas, abordagem sistêmica e gestão da mudança. A diversidade do sistema de gestão da 

qualidade unificado requer uma atuação abrangente com atenção a diversas manifestações de 

fatores críticos para garantir a sua adequação e eficácia ao longo do tempo. 

 

 Foi identificado, também, o perfil das instituições que possuem sistemas de gestão da 

qualidade com múltiplos laboratórios participantes da pesquisa (item 5.1). São instituições 

que possuem experiência em sistema de gestão da qualidade, com tempo médio de 
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acreditação de 15 anos e de sistema de gestão unificado de 12 anos, que fazem uso intenso de 

sistemas de informação.  

 

 O resultado da pesquisa identificou que as ações mais citadas para a manutenção da 

adequação e eficácia do sistema de gestão unificado ao longo do tempo (item 5.2.6) incluem 

atuação em fatores críticos identificados na pesquisa: ênfase em treinamentos constantes, 

acompanhamento e análise de indicadores, análise crítica eficaz, apoio e participação ativa e 

permanente da Direção na gestão da qualidade, ênfase em ações preventivas e de melhoria, 

auditorias internas eficazes e ações motivacionais para manter o comprometimento com o 

sistema de gestão da qualidade e a coesão da equipe. Muitas das ações mencionadas 

corroboram com o referencial teórico, como auditoria interna, treinamento, análise crítica da 

gestão e ações corretivas e preventivas efetivas e participação e suporte da gestão. 

 

 A pesquisa realizada identificou que, de forma geral, as sistemáticas adotadas para a 

inclusão de laboratórios no sistema de gestão da qualidade já implementado (item 5.2.7) são 

semelhantes e incluem a realização de visita de profissionais com experiência em sistema de 

gestão da qualidade, auditoria interna ou avaliação prévia da área da qualidade quanto ao 

atendimento aos requisitos, elaboração de procedimentos, participação em programas de 

comparação inter e intralaboratoriais, com inclusão gradativa e programada de forma a 

garantir tempo hábil para a adequação do laboratório ao sistema de gestão da qualidade já 

implementado. 

 

 Por fim, foram identificados os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que 

apresentam dificuldade para implementação (item 5.3). São eles: 5.5, 5.2, 5.9, 4.6, 5.6, 4.15, 

5.5, 4.12, 4.10, 4.3, 4.4 e 4.8, na ordem dos mais para os menos citados.  

 

 Esse resultado demonstra que após onze anos da emissão da Norma alguns requisitos 

continuam apresentando dificuldade. No entanto, a maioria das dificuldades para 

implementação dos requisitos não é devido à falta de entendimento ou dificuldades de 

interpretação do requisito, mas sim a fatores contextuais da área de atuação do laboratório ou 

da própria atividade laboratorial. A exceção é o cálculo de incerteza de medição para o qual 

ainda há dificuldades em determinadas áreas de atuação. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas durante a implantação e implementação 

do sistema de gestão da qualidade laboratorial até a obtenção da acreditação, como a mudança 

de cultura, as incertezas geradas no ambiente e a resistência à mudança, nesse momento 

existem muitos facilitadores, como a atenção da Alta Direção, a disponibilização de recursos e 

a priorização das ações relacionadas à qualidade. Todos os esforços estão focados para o 

sistema de gestão da qualidade, o que significa que os recursos necessários, de infraestrutura, 

humano e financeiro, são priorizados para essa atividade. A obtenção da acreditação é o 

reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido nessa fase. No entanto, pode ocorrer 

diminuição do entusiasmo ao longo do tempo e as atividades rotineiras voltam a ser 

priorizadas. Muitos fatores contribuem para isso. 

 

 Pela característica predominantemente técnica dos laboratórios há uma tendência a 

uma maior preocupação com assuntos técnicos e, portanto, foco nos requisitos técnicos da 

Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. Além disso, o conceito de melhoria contínua nem 

sempre é compreendido. O esforço parece inócuo e insuficiente. Porque um laboratório 

acreditado precisa atuar em melhoria, se este possui um sistema de gestão da qualidade 

reconhecido? No entanto, esse questionamento pode fragilizar o sistema ao longo do tempo, 

sendo importante esclarecer e divulgar a importância do conceito da melhoria contínua 

preconizado pela Norma. 

 

 Acrescenta-se, ainda, o fato de que muitos membros de equipe acreditam que os 

requisitos da gestão dessa Norma são de responsabilidade única e exclusiva dos gestores (Alta 

direção, gerências técnica e da qualidade). No entanto, os requisitos dessa Norma precisam 

ser atendidos por todos os empregados, independentemente do nível hierárquico. Outro 

aspecto importante são as alterações na equipe de trabalho, com a saída de pessoas treinadas e 

a entrada de novas que precisam ser inseridas no sistema de gestão existente.  
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 Quando os laboratórios de ensaio e calibração obtêm a acreditação, a sua competência 

técnica é reconhecida, o que inclui a adequação do seu sistema de gestão. No entanto, a 

dinâmica do ambiente de negócios em um mundo globalizado, em permanente alteração, e a 

própria necessidade de melhoria contínua, quer seja por uma questão de adaptação e 

manutenção da competitividade, quer seja, por demanda do próprio sistema de gestão, 

acarretam mudanças que podem comprometer a eficácia e eficiência desse sistema. 

 

 Novas sistemáticas precisam ser introduzidas para adequação às novas demandas e 

melhoria do desempenho. O sistema de gestão da qualidade precisa estar alinhado às 

estratégias da organização. Se há alteração nesse sentido, esse sistema precisa ser realinhado 

às novas diretrizes. 

 

 A qualidade associada à estratégia da empresa demanda sistemas de gestão da 

qualidade específicos com sistemáticas que sejam alinhadas e adequadas aos objetivos 

estratégicos, à cultura organizacional e às características de seus recursos humanos, um 

importante ativo organizacional. Em um ambiente predominantemente técnico, muitas vezes, 

os aspectos relacionados ao fator humano não são priorizados. No entanto, o sistema é feito 

por pessoas que precisam interagir para o êxito do sistema, o que demanda atenção especial 

ao componente humano, principalmente quando há a participação de equipes com diferentes 

formações e experiências pessoais e profissionais. 

 

 Da análise realizada depreende-se a importância de uma atuação além dos aspectos 

técnicos, como a observação dos elementos do comportamento organizacional, dos requisitos 

de gestão da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e dos princípios de gestão da qualidade para 

a manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade.  

 

 Existem diferentes maneiras de implementar os requisitos da Norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025 e não há uma fórmula única para todas as organizações. Cada uma delas 

possui características próprias e recursos diferenciados que devem ser consideradas quando da 

implementação e manutenção do sistema. 
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 Os fatores críticos podem ser utilizados para subsidiar a análise do sistema de gestão 

da qualidade e priorizar ações focando esforços nos aspectos mais relevantes para a 

implementação do sistema ao longo do tempo, uma vez que a implantação bem sucedida do 

sistema de gestão da qualidade laboratorial não garante o sucesso desse sistema ao longo do 

tempo, o que motivou a realização deste trabalho. 

 

 Utilizar os resultados de pesquisas sobre o tema para a conscientização quanto à 

importância da atuação nos fatores críticos para a manutenção do sistema de gestão da 

qualidade laboratorial identificados por diversos autores facilita a conscientização dos atores 

do sistema de gestão. A apresentação de fatos e dados quantitativos, provenientes de 

pesquisas que associam o conhecimento acadêmico à prática profissional, favorece o processo 

de comunicação, por ser uma linguagem com características técnicas, o que corrobora para 

promover a sinergia dos esforços da equipes.  

 

 Manter um sistema de gestão da qualidade é um desafio constante, que exige muita 

dedicação e, sobretudo, persistência. A atividade laboratorial envolve aproximadamente 

30.000 laboratórios acreditados. Conhecer os fatores críticos para a manutenção do sistema de 

gestão laboratorial é um instrumento para atuar de forma preventiva no sentido de manter a 

eficácia e a eficiência desse sistema.  

 

 Atuar em fatores críticos inclui abordar, com foco na visão sistêmica, independente de 

níveis hierárquicos, temas e ações, que são essenciais para a continuidade do sistema e 

suporte ao negócio. No entanto, a sistemática de abordagem precisa ser cautelosa o suficiente 

para não gerar conflitos desnecessários, respeitando as características do elemento humano, 

mas firme no grau necessário para produzir resultados e, dessa forma, manter a adequação do 

sistema de gestão ao longo do tempo. 
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8.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Sugere-se comparar as percepções do gerente da qualidade, da gerência técnica e das 

equipes sobre os fatores críticos para a manutenção da adequação e eficácia do sistema de 

gestão da qualidade ao longo do tempo. A análise das lacunas de percepção pode subsidiar 

propostas de ações para minimizar o impacto das diferenças de percepção entre os atores do 

sistema de gestão da qualidade para o desempenho do mesmo. 

 

 Sugere-se, ainda, mapear as características das equipes dos laboratórios de ensaio e de 

calibração e avaliar o impacto dessas características no sistema de gestão. 

 

 Por último, sugere-se estudar as competências necessárias para o exercício das funções 

de gerência técnica e do gerente da qualidade, identificando o conhecimento, as habilidades e 

atitudes que potencializem o desempenho dessas funções. 
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APÊNDICE A – Evolução da estrutura da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 
 

1. Evolução da estrutura da Norma de 1978 até a Norma 17025 (seção 4) 
 

Guia 25 

1978 

Guia 25 

1982 

Guia 25 

1993 

Norma 17025 

2001 

Norma 17025 

2005 

Escopo e aplicação Escopo e aplicação Introdução Prefácio Prefácio 

Definição Definições Objetivo Introdução Introdução 

Organização Organização Referências Objetivo Objetivo 

Equipe Sistema da qualidade Definições 
Referências 
normativas 

Referências normativas 

Proteção Equipe 
Organização e 
gerenciamento 

Definições Termos e definições 

Sistema da qualidade, Equipamento de ensaio 
e medição 

Equipamento de ensaio e 
medição 

auditoria e análise crítica 
Organização Organização 

Calibração Calibração Pessoal 
Sistema da 
qualidade 

Sistema de gestão 

Acomodações e Procedimentos e 
métodos de ensaio 

Procedimentos e 
métodos de ensaio ambiente 

Controle de 
documentos 

Controle de 
documentos 

Ambiente Ambiente 
Equipamentos e materiais 

de referência 

Análise crítica dos 
pedidos, propostas e 

contratos 

Análise crítica dos 
pedidos, propostas e 

contratos 

Segurança - 
Rastreabilidade da 

medição e calibração 
Subcontratação de 

ensaios e calibrações 
Subcontratação de 

ensaios e calibrações 

Manuseio de itens a ser 
ensaiado 

Manuseio de itens a ser 
ensaiado 

Calibração e métodos de 
ensaio 

Aquisição de 
serviços e 

suprimentos 

Aquisição de serviços 
e suprimentos 

Registros Registros 
Manuseio de itens de 
calibração e de ensaio 

Atendimento ao 
cliente 

Atendimento ao cliente 

Relatórios de ensaio Relatórios de ensaio Registros Reclamações Reclamações 

  Certificados e relatórios 

Controle de 
trabalhos de ensaio 

e/ou calibração 
não-conforme 

Controle de trabalhos 
de ensaio e/ou 

calibração 
não-conforme 

  
Subcontratação de 

ensaios e calibrações 
Ação corretiva Melhoria 

  
Serviços de apoio e 

fornecimentos externos 
Ação preventiva Ação corretiva 

  Reclamações Controle de registros Ação preventiva 

   Auditorias internas Controle de registros 

   
Análise crítica pela 

direção 
Auditorias internas 

    
Análise crítica pela 

direção 

Quadro 19 - Evolução da estrutura da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 
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2. Evolução da estrutura da Norma de 1978 até a Norma 17025 (seção 5) 
 

Guia 25 

1978 

Guia 25 

1982 

Guia 25 

1993 

Norma 17025 

2001 

(Seção 5) 

Norma 17025 

2005 

(Seção 5) 

Escopo e aplicação Escopo e aplicação Introdução Generalidades Generalidades 

Definição Definições Objetivo Pessoal Pessoal 

Acomodações e Acomodações e  

Organização Organização Referências condições 
ambientais 

condições 
ambientais 

Equipe Sistema da qualidade Definições 

Métodos de ensaio e 
calibração e 
validação de 

métodos 

Métodos de ensaio e 
calibração e 
validação de 

métodos 

Proteção Equipe 
Organização e 
gerenciamento 

Equipamentos Equipamentos 

Sistema da qualidade, Equipamento de ensaio 
e medição 

Equipamento de ensaio e 
medição 

auditoria e análise crítica 

Rastreabilidade de 
medição 

Rastreabilidade de 
medição 

Calibração Calibração Pessoal Amostragem Amostragem 

Acomodações e Procedimentos e 
métodos de ensaio 

Procedimentos e 
métodos de ensaio ambiente 

Manuseio de itens 
de ensaio e 
calibração 

Manuseio de itens 
de ensaio e 
calibração 

Ambiente Ambiente 
Equipamentos e materiais 

de referência 

Garantia da 
qualidade de 

resultados de ensaio 
e calibração 

Garantia da 
qualidade de 

resultados de ensaio 
e calibração 

Segurança - 
Rastreabilidade da 

medição e calibração 
Apresentação de 

resultados 
Apresentação de 

resultados 

Manuseio de itens a ser 
ensaiado 

Manuseio de itens a ser 
ensaiado 

Calibração e métodos de 
ensaio 

  

Registros Registros 
Manuseio de itens de 
calibração e de ensaio 

  

Relatórios de ensaio Relatórios de ensaio Registros   

  Certificados e relatórios   

  
Subcontratação de 

ensaios e calibrações 
  

  
Serviços de apoio e 

fornecimentos externos 
  

  Reclamações   

Quadro 19 - Evolução da estrutura da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 (Continuação) 
 

Nota: Os títulos mantidos ao longo das versões estão identificados pela mesma cor. 
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APÊNDICE B – Signatários acordos de reconhecimento mútuo ILAC, EA e IAAC 

(ensaios e calibração) 
 

1. Signatários acordos de reconhecimento mútuo (ILAC) 
 

ECONOMY ACCREDITATION BODY TESTING CALIBRATION 

Argentina Organismo Argentino de Acreditacion (OAA) X X 

Australia 
National Association of Testing Authorities, 
Australia (NATA) 

X X 

Austria 
Bundesministerium fur Wirtschaft, Familie und 
Jugend (BMWA) 

X X 

Belgium Belgian Accreditation Structure (BELAC) X X 

Brazil 
Coordenação Geral de Acreditação / General 
Coordination for Accreditation 
(CGCRE/INMETRO) 

X X 

Standards Council of Canada (SCC) X X 

Canada Canadian Association for Laboratory 
Accreditation Inc. (CALA) 

X - 

People’s 
Republic of 

China 

China National Accreditation Service for 
Conformity Assessment (CNAS) 

X X 

Costa Rica Ente Costarricense de Acreditación (ECA) X - 

Cuba 
National Accreditation Body of Republica de 
Cuba (ONARC) 

X X 

Czech 
Republic 

Czech Accreditation Institute (CAI) X X 

Denmark Danish Accreditation (DANAK) X X 

Egypt Egyptian Accreditation Council (EGAC) X X 

Finland Finnish Accreditation Service (FINAS) X X 

France Comite Francais d’Accreditation (COFRAC) X X 

Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung mbH 
(DGA) 

X - 

Germany 

Deutscher Kalibrierdienst (DKD) - X 

Greece Hellenic Accreditation System S.A. (ESYD) X X 

Guatemala Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA) X - 

Hong Kong, 
China 

Hong Kong Accreditation Service (HKAS) X X 

India 
National Accreditation Board for Testing and 
Calibration Laboratories (NABL) 

X X 

Indonesia National Accreditation Body of Indonesia (KAN) X X 
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1. Signatários acordos de reconhecimento mútuo (ILAC) - Continuação 

 

ECONOMY ACCREDITATION BODY TESTING CALIBRATION 

Ireland Irish National Accreditation Board (INAB) X X 

Israel Israel Laboratory Accreditation Authority 
(ISRAC) 

X X 

Sistema Italiano di Accreditamento 
(ACCREDIA) 

X - 

Italy 
Consorzio Pubblico per l’Accreditamento 
(COPA) 

- X 

Japan Accreditation Board for Conformity 
Assessment (JAB) 

X X 

International Accreditation Japan (IAJapan) X X Japan 

Voluntary EMC Laboratory Accreditation 
Center INC (VLAC) 

X - 

Republic of 
Korea 

Korea Laboratory Accreditation Scheme 
(KOLAS) 

X X 

Malaysia Department of Standards Malaysia (DSM) X X 

Mexico Entidad Mexicana de Acreditación a.c. 
(EMA) 

X X 

The Netherlands Dutch Accreditation Council (RvA) X X 

New Zealand International Accreditation New Zealand 
(IANZ) 

X X 

Norway Norsk Akkreditering (NA) X X 

Pakistan Pakistan National Accreditation Council 
(PNAC) 

X X 

Philippines Philippine Accreditation Office (PAO) X X 

Poland Polish Centre for Accreditation (PCA) X X 

Portugal Instituto Português de Acreditação (IPAC) X X 

Romania Romanian Accreditation Association 
(RENAR) 

X X 

Russian 
Federation 

Association of Analytical Centers 
“Analitica” (AAC “Analitica”) 

X - 

Singapore Singapore Accreditation Council (SAC) X X 

Slovakia 
Slovak National Accreditation Service 
(SNAS) 

X X 

Slovenia Slovenian Accreditation (SA) X X 

South Africa 
South African National Accreditation 
System (SANAS) 

X X 
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1. Signatários acordos de reconhecimento mútuo (ILAC) - Continuação 

 

ECONOMY ACCREDITATION BODY TESTING CALIBRATION 

Spain Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC) X X 

Sri Lanka 
Sri Lanka Accreditation Board for 
Conformity Assessment (SLAB) 

X - 

Sweden 
Swedish Board for Accreditation and 
Conformity Assessment (SWEDAC) 

X X 

Switzerland Swiss Accreditation Services (SAS) X X 

Chinese Taipei Taiwan Accreditation Foundation (TAF) X X 

The Bureau of Laboratory Quality Standards, 
Department of Medical Sciences, Ministry of 
Public Health, Thailand (BLQSDMSc) 

X - 

National Standardization Council of Thailand 
– Office of the National Accreditation 
Council (NSC – ONAC) 

X X 
Thailand 

Bureau of Laboratory Accreditation, 

Department of Science Service, Ministry of 

Science and Technology (BLA-DSS) 

X - 

Tunisia Tunisian Accreditation Council (TUNAC) X X 

Turkey Turkish Accreditation Agency (TURKAK) X X 

United Arab 
Emirates 

Dubai Municipality – Accreditation 
Department (DAC) 

X X 

United Kingdom 
United Kingdom Accreditation Service 
(UKAS) 

X X 

American Association for Laboratory 
Accreditation (A2LA) 

X X 

National Voluntary Laboratory Accreditation 
Program (NVLAP) 

X X 

International Accreditation Service, Inc (IAS) X X 

ANSI-ASQ National Accreditation Board 
doing business as ACLASS 

X X 

Laboratory Accreditation Bureau (L-A-B) X X 

Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. 
(PJLA) 

X X 

USA 

American Society of Crime Laboratory 
Directors/Laboratory Accreditation Board 
(ASCLD/LAB) 

X - 

Vietnam Bureau of Accreditation (BoA) X X 

Fonte: Site do ILAC (2010). 
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2. Signatários acordos de reconhecimento mútuo (EA) 

 
2.1 Acordos de reconhecimento multilaterais 

ECONOMY ACCREDITATION BODY TESTING CALIBRATION 

Austria 
BMWA - Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit. 

X X 

Belgium BELAC - Belgian Accreditation Structure X X 

Czech Republic CAI - Czech Accreditation Institute X X 

Denmark DANAK - Danish Accreditation X X 

Estonia EAK – Estonian Accreditation Centre X X 

Finland FINAS - Finnish Accreditation Service X X 

France COFRAC - Comité Français d’Accréditation X X 

DGA (Deutsche Gesellschaft für 
Akkreditierung mbH) 

X - 

Germany 

DKD (Deutscher Kalibrierdienst) - X 

Greece ESYD – Hellenic Accreditation System X X 

Ireland INAB – Irish National Accreditation Board X X 

ACCREDIA (Sistema Italiano di 
Accreditamento) 

X - 

Italy 
COPA (Consorzio Pubblico per 
l’Accreditatmento) 

- X 

Latvia 
LATAK – Latvian National Accreditation 
Bureau 

X X 

Lithuania 
LA – Lithuanian National Accreditation 
Bureau 

X X 

Malta 
NAB-MALTA – National Accreditation 
Board 

X - 

Netherlands RvA - Raad voor Accreditatie X X 

Norwayay NA - Norwegian Accreditation X X 

Poland PCA – Polskie Centrum Akredytacji X X 

Portugal IPAC - Instituto Português de Acreditação X X 

Romania 
RENAR – Romanian Association for 
Accreditation 

X X 

Slovakia 
SNAS – Slovak National Accreditation 
Service 

X X 

Slovenia SA – Slovenian Accreditation X X 

Spain ENAC - Entidad Nacional de Acreditación X X 
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2.1 Acordos de reconhecimento multilaterais (Continuação) 

COUNTRY ACCREDITATION BODY TEST CALIBRATION 

Sweden 
SWEDAC - Swedish Board for 
Accreditation and Conformity Assessment 

X X 

Switzerland SAS - Swiss Accreditation Service X X 

Turkey TURKAK – Turkish Accreditation Agency X X 

United Kingdom 
UKAS - United Kingdom Accreditation 
Service 

X X 

 

2.2 Acordos de reconhecimento bilalaterais 

COUNTRY ACCREDITATION BODY TEST CALIBRATION 

Australia NATA X X 

Brazil Cgcre/Inmetro X X 

Hong-Kong HKAS X X 

Israel ISRAC X X 

New Zealand TELARC now IANZ X X 

South Africa SANAS X X 

Singapore SAC X X 

Tunisia TUNAC X X 

Fonte: Site da EA (2010) 
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3. Signatários acordos de reconhecimento mútuo (IAAC) 

 

COUNTRY ACCREDITATION BODY TEST CALIBRATION 

Argentina 
Organismo Argentino de Acreditacion 
(OAA) 

X X 

Brazil 

Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - 
Coordenação Geral de Credenciamento 
(Cgcre/INMETRO) 

X X 

Canada Standards Council of Canada (SCC) X X 

Costa Rica Ente Costarricense de Acreditación (ECA)  X - 

Cuba 
Organo Nacional de Acreditación de la 
República de Cuba (ONARC)  

X X 

Guatemala 
Oficina Guatemalteca de Acreditacion 
(OGA) 

X - 

Mexico 
Entidad mexicana de acreditación a.c. 
(EMA) 

X X 

American Association for Laboratory 
Accreditation (A2LA) 

X X 

ANSI-ASQ National Accreditation Board, 
LLC,  which operates under two brands:  
- ANAB for the Certification Bodies 
accreditation program  
- ACLASS for the Laboratories accreditation 
program.  

X X 

American Society of Crime Laboratory 
Directors / Laboratory Accreditation Board 
(ASCLD/LAB) 

X - 

United States of 
America 

National Voluntary Laboratory 
Accreditation Program (NVLAP-NIST) 

X X 

Fonte: Site do IAAC (2010). 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos laboratórios de ensaio e calibração com 

sistema de gestão da qualidade único para múltiplos laboratórios 
 

1. PERFIL DO LABORATÓRIO 
 
1.1. Por favor, informe qual (is) a(s) classe(s) de ensaios e/ou área(s) de calibração para as quais os 

laboratórios da instituição possuem acreditação: 
 

Classe de Ensaios Área de Calibração 
Ensaios acústicos, de 
vibração e choque 

 
Acústica e vibrações  Óptica  

Biológicos 
 

Alta Frequência e 
Telecomunicações 

 Pressão  

Radiações ionizantes  Dimensional  Temperatura e Umidade  
Elétricos e magnéticos  Eletricidade  Tempo e Frequência  
Mecânicos  Física e Química  Vazão  
Ensaios não-destrutivos  Força, Torque e dureza  Viscosidade  
Ópticos 

 
Massa  Volume e massa 

específica 
 

Químicos  
Térmicos  

 

 
1.2. Quantos laboratórios compõem o sistema de gestão da qualidade? 
 

Acreditado(s) Não acreditado(s) 
  

 

1.3. Quantas pessoas atuam nesses laboratórios? 
 

Função Quantidade Função Quantidade 
Gerência técnica  Técnica  
Gerência da qualidade, caso essa função não 
seja acumulada pela gerência técnica. 

 Administrativa  

 
1.4. Quantas pessoas atuam na qualidade? Existe uma área de qualidade na estrutura formal da 

instituição?  
 
1.5. Há quanto tempo a instituição possui sistema de gestão da qualidade unificado? _ anos. 
 
1.6. Quais os sistemas de informações utilizados na gestão dos laboratórios? 
 
Gerenciador eletrônico de documentos (GED)  
Enterprise Resource Planning (ERP)  
Sistema para controle de equipamentos  
Gerenciador de ações corretivas e preventivas  
Customer Relationship Management (CRM)  
Sistema para Pesquisa de satisfação de clientes  
Sistema para gerenciamento de serviços (da solicitação ao faturamento)  
Sistema automatizado para execução de ensaios/calibração, incluindo a emissão de 
relatórios de ensaio/certificados de calibração. 

 

Outros. Por favor, relacionar: 
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2. FATORES CRÍTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE UNIFICADO 

 

2.1. Com base na sua experiência, informe os fatores críticos para a manutenção da adequação e 
eficácia do sistema de gestão da qualidade de múltiplos laboratórios. Podem ser selecionados 
vários fatores em cada grupo. Considere fator crítico como um elemento de extrema 
importância por afetar, positiva ou negativamente, a manutenção da adequação e eficácia do 
sistema de gestão da qualidade ao longo do tempo. 

 
Disponibilização dos recursos necessários para a manutenção do sistema.  
Reconhecimento das contribuições das equipes.  
Palavras e ações compatíveis e em consonância com as sistemáticas 
documentadas. 

 

Avaliação de desempenho dos gerentes considerando atuação no sistema 
de gestão da qualidade e o cumprimento dos objetivos da qualidade. 

 

Importância da qualidade em relação à programação de serviços 
(viabilização de condições para a execução de atividades da qualidade em 
momentos de alta demanda de serviços). 

 

Alinhamento entre a política da qualidade e os objetivos estratégicos da 
organização. 

 

Comprome-
timento e 
suporte da 

Alta Direção 

Retorno sobre as sugestões apresentadas pelos empregados.  
Oportunidade para participação no estabelecimento de diretrizes, 
sistemáticas e mudanças. 

 

Ênfase contínua da gerência para a cultura da qualidade.  
Compreensão da equipe sobre a importância da contribuição da sua 
atividade para o sistema de gestão da qualidade. 

 

Responsabilidade individual pela identificação e eliminação de potenciais 
não conformidades. 

 

Compartilhamento de conhecimento e experiência entre os membros da 
equipe. 

 

Avaliação de desempenho da equipe considerando atuação no sistema de 
gestão da qualidade e o cumprimento dos objetivos da qualidade. 

 

Incentivo a propostas de sugestões por parte dos empregados.  
Implementação de sugestões dos empregados.  
Ênfase no treinamento.  

Participação e 
envolvimento 
das pessoas 

Atuação das equipes em várias áreas da organização.  
Respeito à cultura da organização quando da definição de sistemáticas e 
implementação de mudanças, estabelecendo ações que consideram a 
diversidade da força de trabalho. 

 

Respeito à cultura da organização quando da definição dos processos de 
comunicação. 

 

Cultura 
organiza- 

cional 

Conhecimento sobre as culturas das áreas/grupos.  
Estrutura organizacional direcionada para obtenção dos objetivos 
corporativos de modo eficaz e eficiente. 

 

Redução das barreiras entre as áreas da organização.  
Utilização de gestão de processos.  
Utilização de sistemas informatizados.  

Abordagem 
sistêmica 

Orientação para a eficiência no uso dos recursos e para a eficácia na 
obtenção dos resultados desejados. 
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Mensagens regulares sobre o sistema de gestão da qualidade.  
Tipos de canais utilizados para comunicar assuntos relacionados ao sistema 
de gestão da qualidade. 

 

Realização de reuniões para comunicar resultados dos indicadores do 
sistema de gestão da qualidade e a realização de mudanças. 

 

Meios utilizados para a disponibilização dos dados dos indicadores do 
sistema de gestão da qualidade. 

 

Compreensão do significado das sistemáticas e informações.  
Vocabulário adequado À diversidade da força de trabalho.  
Quantidade de informações e /ou dados.  
Ambiente organizacional  
Condicionamento pessoal e profissional.  
Estruturação da informação.  
Gerenciamento de força de trabalho diversificada.  

Comunicação 

Identificação das barreiras para a comunicação.  
Planejamento da mudança.  
Motivação para a mudança.  
Administração da transição entre a situação atual e a nova situação do 
sistema. 

 

Manutenção do comprometimento dos empregados.  
Estilo participativo da supervisão imediata.  
Vínculos do empregado com seu trabalho.  
Reconhecimento do componente humano.  
Conhecimento do perfil dos componentes da equipe.  
Resistência a mudanças.  
Estabelecimento de prazo para implantação de novas sistemáticas, visando 
tempo hábil para ações necessárias (ex.: divulgação das alterações, 
adequação dos sistemas e treinamento das pessoas). 

 

Gestão da 
mudança 

Divulgação e/ou treinamento para implantação de novas sistemáticas  
Acompanhamento de indicadores  
Análise crítica dos resultados de indicadores.  

Medição do 
desempenho 

Benchmarking.  
Decisões e ações definidas com base na análise de fatos e dados.  
Sistemas de informações precisos e confiáveis.  

Abordagem 
factual para 
tomada de 

decisão 
Disponibilização de dados e análises de resultados para as pessoas 
pertinentes. 

 

Ênfase na implementação de ações preventivas.  
Eficácia das auditorias internas.  

Melhoria 
contínua 

Eficácia da análise crítica pela direção.  

 

2.2. Utilize o espaço a seguir para relacionar fator(es) crítico(s) adicionais, caso necessário: 

 

 

2.3. Quais as ações adotadas pelo laboratório, que são mais relevantes para a manutenção da 
adequação e eficácia do sistema de gestão unificado ao longo do tempo? 
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2.4. Qual a sistemática utilizada para incluir um laboratório no sistema de gestão. Quais são as 
vantagens e desvantagens dessa sistemática? 

 

3. DIFICULDADE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 
ISO/IEC 17025:2005 

 
Assinale os requisitos da Norma que apresentam maior dificuldade para implementação e descreva a 
razão da dificuldade. Exemplo: 5.6 (Rastreabilidade da medição): Falta de laboratórios acreditados na 
RBC para calibração de sistema de medição de alta tensão; 5.4 (Métodos de ensaio e validação de 
métodos): Incerteza de medição em ensaios; 4.15 (Análise crítica pela direção): Atraso na 
implementação de ações provenientes de análise crítica. 
 

Requisitos Motivo 
4.1 Organização  
4.2 Sistema de gestão  
4.3 Controle de documentos  
4.4 Análise crítica de pedidos, propostas e 

contratos 
 

4.5 Subcontratação de ensaios e calibrações  
4.6 Aquisição de serviços e suprimentos  
4.7 Atendimento ao cliente  
4.8 Reclamações  
4.9 Controle de trabalhos de ensaios e/ou 

calibração não-conforme 
 

4.10 Melhoria  
4.11 Ação corretiva  
4.12 Ação preventiva  
4.13 Controle de registros  
4.14 Auditorias internas  
4.15  Análise crítica pela direção  
5.2 Pessoal  
5.3 Acomodações e condições ambientais  
5.4 Métodos de ensaio e validação de métodos  
5.5 Equipamentos  
5.6 Rastreabilidade da medição  
5.7 Amostragem  
5.8 Manuseio de itens de ensaio e calibração  
5.9 Garantia da qualidade de resultados de ensaios 

e calibração 
 

5.10 Apresentação de resultados  
Comentários adicionais: 
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APÊNDICE D – Texto de apresentação do questionário dirigido aos respondentes da 

pesquisa 
 

Prezado (a), 

 

Estou cursando o Mestrado Profissional em sistemas de Gestão na Universidade Federal 

Fluminense, abordando o tema “Qualidade em Laboratórios de Ensaio e Calibração: 

Fatores Críticos e Proposta de Ações para a Implementação do Sistema de Gestão”. 

 

Para obter as informações que subsidiarão este trabalho estou realizando uma pesquisa de 

campo, através de um questionário, com o objetivo de identificar os fatores críticos para a 

implementação do sistema de gestão da qualidade único de múltiplos laboratórios. Por essa 

razão, venho por meio deste, solicitar sua colaboração, respondendo, com base na sua 

experiência, o questionário anexo e retornando-o para o e-mail lucia@cepel.br. Caso não seja 

o (a) gerente da qualidade, solicito a gentileza de encaminhar essa solicitação para a pessoa 

que exerce essa função no laboratório. 

 

O questionário é composto de três partes com perguntas, em sua maioria, fechadas, para 

reduzir o tempo necessário à resposta, no caso dessa pesquisa esse tempo é de 

aproximadamente 25 minutos. 

 

Chamo a atenção para o fato de que as respostas são confidenciais e, em nenhuma hipótese, as 

respostas serão associadas ao seu respondente. O resultado dessa pesquisa apresentará 

propostas para a manutenção do sistema de gestão da qualidade de múltiplos laboratórios ao 

longo do tempo, com o propósito de auxiliar a atuação dos (as) gerentes da qualidade. 

 

Agradeço a atenção dispensada e coloco-me a sua disposição para esclarecimentos adicionais, 

em caso de dúvidas. A sua participação enriquecerá o conteúdo desse trabalho. 

 

Atenciosamente, 

 

Lucia Lima dos Santos 

Mestranda em Sistemas de Gestão 

Universidade Federal Fluminense 

Telefone: 21 2598-6050 
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APÊNDICE E – Dados referentes ao perfil das instituições participantes da pesquisa 

 

Tabela 04 - Classe(s) de ensaios e/ou área(s) de calibração para as quais os laboratórios da 
instituição possuem acreditação 

 
Classe de Ensaios Área de Calibração 

Classe 
Total 
(%) 

Área 
Total 
(%) 

Área 
Total 
(%) 

Ensaios acústicos, de 
vibração e choque 

15,8 
Acústica e vibrações 7,9 Óptica 10,5 

Biológicos 
15,8 

Alta Frequência e 
Telecomunicações 

7,9 Pressão 36,8 

Radiações ionizantes 
0,0 

Dimensional 36,8 Temperatura e 
Umidade 

42,1 

Elétricos e 
magnéticos 

18,4 
Eletricidade 31,6 Tempo e Frequência 18,4 

Mecânicos 50,0 Física e Química 10,5 Vazão 2,6 

Ensaios não-
destrutivos 

18,4 
Força, Torque e 
dureza 

21,1 Viscosidade 0,0 

Ópticos 
7,9 

Massa 34,2 Volume e massa 
específica 

15,8 

Químicos 50,0 

Térmicos 23,7 

 

 

Tabela 05 – Utilização de sistemas de informação 

Sistemas Total (%) 

Gerenciador eletrônico de documentos (GED) 63,2 

Enterprise Resource Planning (ERP) 21,1 

Sistema para controle de equipamentos 65,8 

Gerenciador de ações corretivas e preventivas 50,0 

Customer Relationship Management (CRM) 18,4 

Sistema para Pesquisa de satisfação de clientes 55,3 

Sistema para gerenciamento de serviços (da solicitação ao faturamento) 63,2 

Sistema automatizado para execução de ensaios/calibração, incluindo a 
emissão de relatórios de ensaio/certificados de calibração. 

55,3 

Outros. 

 

18,4 
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APÊNDICE F – Fatores críticos (Classificação geral) 

 

Tabela 06 – Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade 

(Classificação geral) 

 

Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) 

CD1 86,8 AF1 57,9 CD2 39,5 

EP3 81,6 AF2 57,9 EP1 39,5 

MD2 78,9 AS2 52,6 EP5 36,8 

CD6 73,7 GM1 52,6 CM6 36,8 

EP9 71,1 GM9 52,6 CM9 36,8 

EP2 68,4 EP6 50,0 GM8 36,8 

CD5 65,8 AS3 50,0 CM4 34,2 

AS4 65,8 GM2 50,0 CM11 34,2 

CM3 65,8 GM7 50,0 EP7 31,6 

EP4 63,2 GM11 50,0 CO2 31,6 

AS1 63,2 AS5 47,4 CM12 31,6 

GM4 63,2 CM5 47,4 EP8 26,3 

AF3 63,2 CM8 47,4 EP10 26,3 

MC1 63,2 CD3 44,7 CO3 26,3 

MC2 63,2 CM2 44,7 MD3 26,3 

MC3 63,2 GM5 44,7 CD7 23,7 

GM10 60,5 CD4 42,1 CM7 21,1 

MD1 60,5 CM1 42,1 GM6 21,1 

CO1 57,9 GM3 42,1 CM10 15,8 
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APÊNDICE G – Fatores críticos (Laboratórios de ensaio e calibração) 

 

Tabela 07 – Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade 

(Laboratórios de ensaio e calibração) 

 

Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) 

CD1 81,8 AS3 54,5 CM1 36,4 

CO1 81,8 CM3 54,5 CM8 36,4 

EP2 72,7 CM6 54,5 CM11 36,4 

EP3 72,7 CM12 54,5 GM2 36,4 

AS4 72,7 GM7 54,5 GM5 36,4 

CM2 72,7 MD2 54,5 CD5 27,3 

CM5 72,7 MC2 54,5 EP1 27,3 

CD6 63,6 CD2 45,5 EP7 27,3 

EP4 63,6 CD3 45,5 CO2 27,3 

EP6 63,6 CO3 45,5 CM7 27,3 

AS2 63,6 GM1 45,5 GM8 27,3 

GM3 63,6 GM9 45,5 MD3 27,3 

GM4 63,6 GM11 45,5 CD7 18,2 

GM10 63,6 AF2 45,5 EP5 18,2 

MD1 63,6 AF3 45,5 EP8 18,2 

AF1 63,6 MC1 45,5 CM4 18,2 

CD4 54,5 MC3 45,5 CM9 18,2 

EP9 54,5 EP10 36,4 CM10 18,2 

AS1 54,5 AS5 36,4 GM6 9,1 
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APÊNDICE H – Fatores críticos (Laboratórios de ensaio) 

 

Tabela 08 – Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade 

(Laboratórios de ensaio) 

 

Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) 

CD5 92,3 CO2 53,8 GM3 38,5 

CD1 84,6 AS2 53,8 GM5 38,5 

CD6 84,6 AS4 53,8 GM7 38,5 

MD2 84,6 GM2 53,8 GM8 38,5 

EP2 76,9 GM9 53,8 CD4 30,8 

EP3 76,9 AF1 53,8 EP8 30,8 

MC1 76,9 MC3 53,8 CM5 30,8 

CD3 69,2 EP5 46,2 MD3 30,8 

EP4 69,2 AS5 46,2 CD2 23,1 

EP9 69,2 CM4 46,2 EP7 23,1 

GM4 69,2 CM9 46,2 CO3 23,1 

AS1 61,5 GM11 46,2 CM2 23,1 

CM3 61,5 MD1 46,2 CM7 23,1 

GM1 61,5 AF2 46,2 CM11 23,1 

GM10 61,5 EP6 38,5 CM12 23,1 

AF3 61,5 AS3 38,5 CD7 15,4 

MC2 61,5 CM1 38,5 EP10 15,4 

EP1 53,8 CM6 38,5 CM10 15,4 

CO1 53,8 CM8 38,5 GM6 15,4 
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APÊNDICE I – Fatores críticos (Laboratórios de calibração) 

 

Tabela 09 – Fatores críticos para a implementação do sistema de gestão da qualidade 

(Laboratórios de calibração) 

 

Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) Fator crítico Total (%) 

CD1 92,9 AS5 57,1 CM5 42,9 

EP3 92,9 GM2 57,1 CM9 42,9 

MD2 92,9 GM4 57,1 CM11 42,9 

EP9 85,7 GM5 57,1 GM8 42,9 

MC3 85,7 GM7 57,1 CD7 35,7 

CM3 78,6 GM9 57,1 EP1 35,7 

AF2 78,6 GM10 57,1 CM4 35,7 

AF3 78,6 GM11 57,1 GM6 35,7 

CD5 71,4 AF1 57,1 EP8 28,6 

CD6 71,4 CD2 50,0 EP10 28,6 

AS1 71,4 EP6 50,0 GM3 28,6 

AS4 71,4 CM1 50,0 CD3 21,4 

MD1 71,4 GM1 50,0 CM6 21,4 

MC2 71,4 CD4 42,9 CM12 21,4 

CM8 64,3 EP5 42,9 MD3 21,4 

MC1 64,3 EP7 42,9 CO2 14,3 

EP2 57,1 CO1 42,9 CO3 14,3 

EP4 57,1 AS2 42,9 CM7 14,3 

AS3 57,1 CM2 42,9 CM10 14,3 
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APÊNDICE J – Requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que apresentam 

dificuldade para implementação 

 

Tabela 10 – Requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que apresentam dificuldade 

para implementação 

Requisitos 
Total Total 

acumulado 
Total 
(%) 

Total 
acumulado 

(%) 

5.4 Métodos de ensaio e validação de métodos 16 16 10,67 10,67 

5.2 Pessoal 15 31 10,00 20,67 

5.9 
Garantia da qualidade de resultados de ensaios 
e calibração 13 

44 8,67 29,33 

4.6 Aquisição de serviços e suprimentos 11 55 7,33 36,67 

5.6 Rastreabilidade da medição 11 66 7,33 44,00 

4.15  Análise crítica pela direção 10 76 6,67 50,67 

5.5 Equipamentos 10 86 6,67 57,33 

4.12 Ação preventiva 8 94 5,33 62,67 

4.10 Melhoria 7 101 4,67 67,33 

4.3 Controle de documentos 6 107 4,00 71,33 

4.4 
Análise crítica de pedidos, propostas e 
contratos 6 

113 4,00 75,33 

4.8 Reclamações 6 119 4,00 79,33 

4.13 Controle de registros 5 124 3,33 82,67 

5.3 Acomodações e condições ambientais 5 129 3,33 86,00 

4.14 Auditorias internas 4 133 2,67 88,67 

4.1 Organização 3 136 2,00 90,67 

4.5 Subcontratação de ensaios e calibrações 3 139 2,00 92,67 

4.9 
Controle de trabalhos de ensaios e/ou 
calibração não-conforme 3 

142 2,00 94,67 

4.11 Ação corretiva 3 145 2,00 96,67 

4.2 Sistema de gestão 2 147 1,33 98,00 

4.7 Atendimento ao cliente 1 148 0,67 98,67 

5.7 Amostragem 1 149 0,67 99,33 

5.8 Manuseio de itens de ensaio e calibração 1 150 0,67 100,00 

5.10 Apresentação de resultados 0 150 0,00 100,00 

 


