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RESUMO 

 

Várias são as razões pelas quais determinados temas podem necessitar de intervenção 

do Estado. Assim, para atingir o objetivo desejado, o Estado pode recorrer a uma diversidade 

de ações, onde a natureza do problema a ser resolvido ou evitado e a magnitude dos impactos 

econômicos, políticos e sociais, decorrentes da aplicação de cada uma das opções, condicionam 

a estratégia e, conseqüentemente, o instrumento a ser adotado. A depender do problema a ser 

resolvido é possível que a solução passe pelo estabelecimento de um programa de avaliação da 

conformidade como forma de regulamentar determinado setor. Assim, torna-se fundamental 

que a sua concepção seja dotada de cuidados com vistas a garantir sua adequada e efetiva 

implantação, bem como tornar sua absorção pela sociedade o menos traumática possível. Por 

meio de uma análise crítica dos casos de insucesso experimentados pelo Inmetro na implantação 

de programas de avaliação da conformidade, da identificação de cada ator envolvido neste 

processo, de seus interesses e motivações, e da estruturação do macroprocesso de avaliação da 

conformidade do instituto foi possível perceber que a grande fraqueza do processo está 

fundamentada na carência de ações de divulgação e comunicação adequadas junto às partes 

impactadas e interessadas pelos programas de avaliação da conformidade. Desta forma, o 

estabelecimento de mecanismos oportunos de comunicação, envolvimento e participação de 

todas as partes impactadas e interessadas pelo estabelecimento de um programa de avaliação 

da conformidade mostra-se fundamental como forma de mitigar os entraves observados em 

grande parte das ações desta natureza, conduzidas pelo Estado, em especial pelo Inmetro. Neste 

contexto, esta pesquisa tem o objetivo de propor um conjunto de ações que devem ser 

empreendidas pelo Inmetro, devidamente fundamentado por um conjunto de informações 

referentes a cada segmento que se pretenda regulamentar, de forma a minimizar os entraves ao 

processo de implantação de um programa de avaliação da conformidade. Para tanto, foi 

realizado um estudo hierárquico dos processos específicos e operacionais da Diretoria de 

Qualidade do Inmetro, além de entrevistas com o corpo funcional da Diretoria seguidas de 

análises das causas de insucesso da atividade. Por fim, foi estruturado um Guia de Implantação 

Assistida que permitirá a sistematização da atividade. 

 

Palavras Chave: Avaliação da Conformidade. Gestão por Processos. Implantação 

Assistida. 
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ABSTRACT 

 

There are several reasons for which certain issues may require State intervention. Thus, 

to achieve the desired goal, the State may use a variety of actions, where the nature of the 

problem to be solved or avoided and the magnitude of the economic, political and social impact, 

arising from the implementation of each option, determine the strategy and, consequently, the 

instrument to be adopted. Depending on the problem to be solved is possible that the solution 

passes through the establishment of a conformity assessment program as a way to regulate a 

sector. Thus, it is essential that its development be provided with care in order to ensure an 

appropriate and effective deployment and make their absorption into society the least traumatic 

as possible. Through a critical analysis of the failures experienced by Inmetro in implementing 

conformity assessment programs, of the identification of each actor involved in this process, 

their interests and motivations, and of the structure of the macro-processes of conformity 

assessment of the institute could realize that the great weakness of the process is based on the 

lack of appropriated actions of disclosure and communication with the parties concerned and 

impacted by the conformity assessment programs. Thus, the establishment of mechanisms for 

timely communication, involvement and participation of all impacted and interested parties in 

setting up a conformity assessment program has proven crucial as a way to mitigate the barriers 

observed in the majority of such actions, conducted by the State, especially by Inmetro. In this 

context, this research aims to propose a set of actions to be undertaken by Inmetro, duly 

supported by a set of information on each segment to be regulated, in order to minimize any 

obstacles to the deployment of a conformity assessment program. Therefore, we performed a 

hierarchical study of specific and operational processes of Inmetro Quality Board, as well as 

interviews with the Quality Board’s workforce followed by analysis of the causes of failure of 

the activity. Finally, a Assisted Deployment Guide that will allow the systematization of the 

activity was structured. 

 

Keywords: Conformity Assessment. Business Process Management. Assisted 

Deployment. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo foi configurado da seguinte forma: primeiramente há uma 

contextualização do tema e são identificados os problemas da pesquisa. Depois disso, são 

definidos os objetivos que a pesquisa pretende equacionar, as delimitações do estudo e é 

apresentada a estrutura do trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O processo acelerado de globalização atual, embora necessário e imprescindível para as 

relações de comércio internacionais, traz aspectos estratégicos que devem ser permanentemente 

avaliados (MACHADO, 2003). 

Em termos industriais, o processo de globalização é tangido pelos grandes 

conglomerados, sediados, quase sempre, nas maiores potências econômicas do planeta, que, 

vendo se esgotar os seus mercados tradicionais, voltam-se para outros, desenvolvendo 

estratégias que objetivam fundamentalmente o aumento das escalas de produção e o acesso a 

recursos, particularmente matérias primas e mão-de-obra, a baixos custos, procurando assim, 

garantir uma constante melhoria da competitividade e a presença crescente no mercado. 

Um dos indícios dessa estratégia são as fusões, até pouco tempo inimagináveis, de 

grandes grupos empresariais, antes absolutamente antagônicos, buscando também ganhos de 

escala, principalmente nas áreas de projeto e comercialização. 

Outro indício, este de natureza geopolítica e econômica, foi o desaparecimento de 

barreiras políticas importantes, levando a uma maior liberação das economias nacionais e suas 

aberturas para o exterior. Nações se reuniram em grandes blocos econômicos – Comunidade 

Européia, Mercosul (Mercado Comum do Sul) e Apec (Asia Pacific Economic Cooperation), 

entre outros – e repensaram suas relações comerciais, como caminho de sobrevivência, 

ampliando a concorrência e o intercâmbio comercial. 

Na verdade, o processo de globalização é, por natureza, ao mesmo tempo includente e 

excludente. Includente, porque traz para o contexto mundial, países até então não participantes 

da produção de inúmeros itens. Excludente, porque a distribuição das oportunidades e encargos 

de produção cabe, preferencialmente, àqueles países que reúnem as melhores condições de 

infra-estrutura para a obtenção de maiores níveis de competitividade. 
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Sem sombra de dúvida, entre os fatores imprescindíveis, o conhecimento científico e 

tecnológico e a capacidade de inovação são os insumos principais para o sucesso econômico 

consistente e auto-sustentado e que, no cenário que se descortina, estará cada vez mais apoiado 

no desenvolvimento tecnológico com base no conhecimento científico e na capacidade 

tecnológica e industrial, ou seja, o país que não tiver competência científica e capacidade 

tecnológica e industrial, ainda que disponha do capital, da mão-de-obra e das matérias-primas, 

estará condenado a gravitar em torno dos países mais competentes. 

Urge, portanto, que os países procurem, cada vez mais, alcançar auto- suficiência 

tecnológica e industrial que torne possível desenvolver os níveis de qualidade e 

competitividade, garantindo a permanência e/ou inserção das nações que estão inseridas no 

processo de globalização. 

Neste contexto de qualidade e competitividade, onde a questão técnica torna-se, 

também, uma questão estratégica, situa-se o tema denominado Avaliação da Conformidade. 

A expressão avaliação da conformidade está definida como o “exame sistemático do 

grau de atendimento por parte de um produto, processo ou serviço a requisitos especificados”. 

Esta definição, bastante simples, traz embutida um extenso, complexo e poderoso 

instrumento estratégico para o desenvolvimento das economias nacionais; tanto que a própria 

Organização Mundial do Comércio – OMC, tem a sua definição para a expressão: “qualquer 

atividade com objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o atendimento a requisitos 

aplicáveis”. 

Para as exportações, onde diversos países utilizam barreiras técnicas em substituição às 

barreiras tarifárias como forma de protecionismo ao mercado interno, a avaliação da 

conformidade atua como ferramenta estratégica nas relações econômicas, facilitando o livre 

comércio entre países e blocos econômicos. 

Portanto, a estratégia competitiva para a participação de um país no comércio 

internacional tem que, obrigatoriamente, considerar a infra-estrutura tecnológica disponível na 

área de avaliação da conformidade, fator decisivo na aceleração ou redução da velocidade do 

desenvolvimento econômico, facilitando ou impedindo a participação destes países em 

mercados internacionais. 

Sendo assim, os maiores riscos decorrem da infra-estrutura técnica, governamental e 

privada, necessária para a implementação eficiente de um sistema de avaliação da 
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conformidade. Se, por um lado, uma ágil e correta infra-estrutura técnica governamental e uma 

ampla infra-estrutura técnica privada podem ser forças propulsoras para a solidificação deste 

sistema, por outro lado a ausência desta pode obstruir o desenvolvimento da atividade. 

Além disso, devido à dificuldade de adoção de um sistema mundial unificado, é 

fundamental a harmonização das práticas em avaliação da conformidade, levando-se em 

consideração as particularidades de cada sistemática nacional, pois esta harmonização 

possibilitará o estabelecimento dos denominados Acordos de Reconhecimento Mútuo como 

forma de minimizar os impactos das barreiras técnicas e incrementar o fluxo do comércio 

internacional. 

Em um enfoque progressivo, as práticas de avaliação da conformidade não devem ser 

tratadas somente como dificuldades ao comércio internacional a serem superadas, mas, 

também, como um mecanismo de melhora qualitativa e quantitativa do comércio interno de um 

país, inserindo-o, de forma eficiente e estruturada, na nova ordem econômica mundial. 

Para as empresas, a avaliação da conformidade induz à busca contínua da melhoria da 

qualidade. Aquelas que se engajam neste movimento, orientam-se para assegurar a qualidade 

dos seus produtos, processos ou serviços, beneficiando-se com a melhoria da produtividade e o 

aumento da competitividade, tornando a concorrência mais justa, na medida em que indica, 

claramente, os produtos, processos ou serviços que atendem aos requisitos especificados. 

Para o Estado Regulador, a adoção da avaliação da conformidade, no âmbito 

compulsório, é uma ferramenta que fortalece o poder regulatório das instituições públicas, 

sendo um instrumento eficiente de proteção à saúde e segurança do consumidor e ao meio 

ambiente. A avaliação da conformidade instrumentaliza as atividades regulamentadoras 

estabelecidas pelos órgãos reguladores. 

Logo, internamente aos países, a cultura em avaliação da conformidade deve ser 

disseminada pelos setores nacionais, governamental e privado, incentivando a percepção da 

sociedade para a importância do tema e para as oportunidades a serem conquistadas. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

Inmetro, agência executiva do Governo Federal, é o gestor do Sistema Brasileiro de Avaliação 

da Conformidade – SBAC, obedecendo às políticas públicas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro que, por sua vez, é 

tecnicamente assessorado pelo Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade – CBAC. 
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1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Considerando o impacto da atividade de avaliação da conformidade, e sua crescente 

utilização como instrumento regulador das relações comerciais no processo de globalização, 

não raras são às vezes em que as instituições de Estado responsáveis pela atividade de 

regulamentação encontram entraves neste processo decorrentes das inúmeras variáveis 

associadas ao mesmo. 

Diante deste cenário, surge uma pergunta que está longe de ser facilmente respondida: 

"Como eliminar os entraves e as dificuldades do processo de regulamentação e, assim, aumentar 

a absorção da regulamentação por parte da sociedade?" 

Em uma análise preliminar e simplista, o antagonismo entre os interesses do setor 

produtivo e dos consumidores de produtos e serviços, geralmente motivados por aspectos 

comerciais, que impactam diretamente na competitividade e na sobrevivência das empresas, faz 

com que, na maioria dos casos, o setor afetado pela regulamentação recorra a vários 

argumentos, normalmente ancorados em deficiências técnicas do processo de implantação da 

regulamentação, com o objetivo de desestabilizar o referido processo de regulamentação e, 

assim, evitar sua concretização. 

Desta forma, torna-se fundamental a mitigação de qualquer deficiência técnica no 

processo de implantação de uma regulamentação de modo a eliminar a possibilidade de se 

creditar a tais falhas uma eventual ação política com o claro propósito de se eximir da 

responsabilidade do cumprimento dos requisitos regulamentares. 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 Objetivo Geral 

A pesquisa tem o propósito de, a partir de uma análise das práticas atualmente adotadas 

pelo Inmetro na condução da atividade de avaliação da conformidade, propor uma adequação 

na forma de conduzir a implantação de programas de avaliação da conformidade, que permeie 

todas as etapas do macroprocesso de avaliação da conformidade, de modo a eliminar a 

ocorrência de falhas que impeçam a efetiva implantação da regulamentação. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Considerando que a implantação de programas de avaliação da conformidade é uma 

atividade que permeia todos os processos específicos da Diretoria da Qualidade do Inmetro, 

pretende- se: 

1. Elencar os possíveis atores relacionados ao macroprocesso Avaliação da 

Conformidade. 

2. Efetuar uma análise criteriosa do papel e contribuição de cada processo específico 

que compõe o macroprocesso de Avaliação da Conformidade na atividade de implantação de 

programas de avaliação da conformidade. 

3. A partir desta análise, objetiva-se mapear as eventuais lacunas na condução da 

atividade de implantação de programas de avaliação da conformidade. 

4. Propor um conjunto de ações de modo a eliminar as lacunas evidenciadas durante a 

implantação de um novo programa, garantindo assim sua adequada absorção por parte da 

sociedade. 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

As questões que esta pesquisa se propõe a responder são as seguintes: 

1. Atualmente, quais são as maiores fraquezas e ameaças do processo de implantação 

de um Programa de Avaliação da Conformidade? 

2. A partir do conhecimento de tais fraquezas e ameaças, quais podem ser ações 

neutralizadoras para estas fraquezas e ameaças? 

3. Sob a lógica da gestão por processos, e considerando que a Diretoria da Qualidade 

está estruturada com base nesta lógica, quais das ações neutralizadoras levantadas são de 

responsabilidade de cada um dos processos específicos da Diretoria da Qualidade? 

1.5 IMPORTÂNCIA DA PESQUISA E JUSTIFICATIVA 

A fim de se garantir a adequada e oportuna intervenção do Estado em um determinado 

setor, a correta identificação do problema que se pretende equacionar, uma avaliação de 

impacto da regulamentação bem fundamentada e, principalmente, o oportuno envolvimento de 

todas as partes interessadas, regulamentadores e consumidores, e, principalmente, as partes 
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impactadas, ou seja, o setor produtivo, com foco nas micro e pequenas empresas, são algumas 

das ações que devem ser perseguidas durante o processo de implantação de um programa de 

avaliação da conformidade. 

A partir de tais cuidados, pretende-se minimizar a possibilidade de intervenção política 

no processo de regulamentação, que em uma análise preliminar acarreta na queda de 

credibilidade deste processo e, como decorrência natural, da instituição responsável pela sua 

implantação. 

Assim, a Implantação Assistida de Programas de Avaliação da Conformidade surge 

como estratégia, idealizada pelo Inmetro, através da Diretoria da Qualidade, para eliminar os 

entraves ao processo de regulamentação conduzido pelo instituto. 

Por Implantação Assistida de Programas de Avaliação da Conformidade entende- se a 

identificação pró-ativa, o planejamento, a programação e implementação de ações voltadas para 

facilitar e superar dificuldades das partes interessadas possibilitando às mesmas se adequarem, 

oportunamente, aos Programas de Avaliação da Conformidade de produtos, processos, serviços 

ou pessoas. 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Conforme Martinelli (2009, p.21), no Brasil, em âmbito federal, existem 22 ministérios, 

3 comandos vinculados às Forças Armadas e 11 agências reguladoras, grande parte destes 

atuando na regulação social, com competência legal para estabelecer regulamentos técnicos. 

Entretanto, deste universo de possibilidades, a pesquisa limitou-se a avaliar a atuação 

do Inmetro na implantação de regulamentação técnica. Mais precisamente, a atuação da 

Diretoria da Qualidade, responsável pela atividade de avaliação da conformidade no âmbito do 

Sinmetro. 

Cabe ressaltar que, ao final da pesquisa, o modelo apresentado representará uma 

proposta de atuação, baseado nas carências evidenciadas ao longo da pesquisa, não tendo, 

portanto, caráter definitivo, carecendo, ainda, de teste de campo, a fim de avaliar sua eficácia. 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta dissertação foi estruturada, ainda que com algumas adaptações, no Guia do 

Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente - LATEC, da Universidade 
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Federal Fluminense - UFF, para formatação de monografias e dissertações baseado nas normas 

da ABNT (TEIXEIRA E BRASIL, 2005). 

Para a elaboração desta pesquisa foram considerados todos os requisitos previstos nas 

normas ABNT NBR 14724 (ABNT, 2002a) e ABNT NBR 6023 (ABNT, 2002b). 

A dissertação está assim estruturada: 

O primeiro capítulo apresenta a contextualização do tema de pesquisa, a formulação da 

situação-problema, os objetivos, geral e específicos, bem com as questões da pesquisa, sua 

importância e relevância, sua delimitação e, por fim, a estruturação da pesquisa. 

O segundo capítulo traz todos os conceitos decorrentes da revisão bibliográfica, que 

serviram de base para a elaboração da pesquisa, em especial aqueles relacionados à avaliação 

da conformidade e à gestão por processos. 

O terceiro capítulo aborda a metodologia científica selecionada para a pesquisa, 

incluindo questões sobre os aspectos metodológicos, delineamento e limitações da metodologia 

adotada. 

O quarto capítulo explora o estudo de caso propriamente dito, apresentando o 

levantamento da situação atual, o esforço de idealizar a situação pretendida, ainda que as 

variáveis sejam inúmeras, a análise do distanciamento entre ambas as situações e, por fim, 

apresenta uma proposta de novo modelo de atuação por parte do Inmetro na implantação de 

programas de avaliação da conformidade. 

O quinto e último capítulo traz as considerações finais, incluindo aspectos conclusivos 

e recomendações para revisão do modo de atuação do Inmetro na implantação de programas de 

avaliação da conformidade, bem como sugestões para trabalhos futuros. 

 



21 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

2.1.1 Conceitos 

Com a promulgação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17000, em 31 de outubro de 2005, 

esta passou a ser a melhor forma para apresentação dos conceitos, definições, vocabulário e 

princípios gerais da Avaliação da Conformidade (ABNT, 2005). 

Segundo esta norma, a Avaliação da Conformidade é a “demonstração de que requisitos 

especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos”. 

Subentende-se que qualquer avaliação feita para verificar se um objeto atende a 

requisitos pré-estabelecidos encaixa-se neste conceito. Entretanto, há que se distinguir a 

avaliação da conformidade feita pontualmente, daquela feita sistematicamente, que é o campo 

da avaliação da conformidade que nos interessa abordar nesta pesquisa. 

Neste sentido, para fins didáticos, cabe introduzir um conceito de avaliação da 

conformidade que não é o apresentado na referida norma, mas tem significado semelhante, além 

de permitir uma análise mais crítica do contexto em que a atividade é exercida no Brasil. 

“A Avaliação da Conformidade é um processo sistematizado, com regras pré-

estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de 

confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, atende a 

requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor custo possível para a 

sociedade”. 

Este conceito preconiza a idéia de tratamento sistêmico, pré-estabelecimento de regras 

e, como em todo sistema, acompanhamento e avaliação dos seus resultados. 

Existem ainda duas outras definições para avaliação da conformidade, todas com o 

mesmo significado: 

a) Segundo a ABNT ISO/IEC Guia 2, a Avaliação da Conformidade é um “exame 

sistemático do grau de atendimento por parte de um produto, processo ou serviço a requisitos 

especificados”; 
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b) Na visão da Organização Mundial do Comércio – OMC, a Avaliação da 

Conformidade é “qualquer atividade com objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o 

atendimento a requisitos aplicáveis”. 

A Avaliação da Conformidade busca atingir dois objetivos fundamentais: em primeiro 

lugar, deve atender preocupações sociais, estabelecendo com o consumidor uma relação de 

confiança de que o produto, processo ou serviço está em conformidade com requisitos 

especificados. Por outro lado, não pode tornar-se um ônus para a produção, isto é, não deve 

envolver recursos maiores do que aqueles que a sociedade está disposta a investir. 

Desta forma, a Avaliação da Conformidade é duplamente bem-sucedida, na medida que 

proporciona confiança ao consumidor e, ao mesmo tempo, requer a menor quantidade possível 

de recursos para atender às necessidades das partes interessadas. 

A Avaliação da Conformidade, por um lado, contribui para o estabelecimento, perante 

a sociedade, de um ambiente de confiança de que um produto, processo ou serviço está de 

acordo com as normas ou regulamentos previamente estabelecidos em relação a critérios que 

envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do consumidor e a proteção do meio ambiente. 

Do outro, aponta ao empresário as várias ferramentas da qualidade que podem auxilia-lo na 

concepção, fabricação e comercialização de seu produto, visando se adequar às referidas 

normas ou regulamentos. 

2.1.1.1 Regulação 

Segundo o Guia de Boas Práticas de Regulamentação (BRASIL, 2007a), regulação pode 

ser descrita como uma medida ou intervenção implementada sob a autoridade do Estado, que 

tem o propósito de disciplinar o comportamento dos agentes intervenientes que estão 

abrangidos por essa autoridade. A regulação inclui a legislação e outros instrumentos, aplicados 

por autoridades com competência legal para isso. 

A regulação é uma importante ferramenta para preservar e promover o interesse público 

e cumprir com os objetivos legítimos do Estado, que estão relacionados com os aspectos da 

saúde, segurança, concorrência justa, proteção do consumidor, do patrimônio e do meio 

ambiente, dentre outros. 

A regulação é, portanto, uma intervenção do Estado no funcionamento da sociedade ou 

da economia e se dá quando a ausência de intervenção pode resultar em prejuízos ou danos, ou 
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pode comprometer o alcance dos objetivos legítimos. Assim, a regulação tem um objetivo 

definido, que é um problema a evitar ou a corrigir. 

2.1.1.2 Regulamentação 

Ainda segundo o Guia de Boas Práticas de Regulamentação (BRASIL, 2007a), para 

atingir o objetivo desejado, o Estado pode recorrer a uma diversidade de ações, dentre as quais 

uma das possibilidades é o estabelecimento de regulamentos técnicos. Outras são, por exemplo, 

os mecanismos de incentivo, de políticas contratuais, de responsabilização, os acordos ou 

mecanismos de reconhecimento mútuo ou o desenvolvimento de campanhas educativas. 

A natureza do problema a ser resolvido ou evitado e a magnitude dos impactos 

econômicos, políticos e sociais, decorrentes da aplicação de cada uma das opções, condicionam 

a estratégia e, conseqüentemente, o instrumento (ou conjunto de instrumentos) a ser adotado. 

Assim, é conveniente que as autoridades avaliem previamente as alternativas de que 

dispõem para verificar se a regulamentação técnica é de fato o instrumento mais indicado para 

resolver ou prevenir o problema. 

Outro aspecto a ser considerado é a iniciativa de regulamentação, que pode advir dos 

poderes legislativo e judiciário e também de iniciativa popular. 

Os regulamentos técnicos são documentos de caráter obrigatório, emitidos por uma 

autoridade com mandato para tal, que estabelecem requisitos para produtos, serviços, bens, 

processos, competências de pessoas ou seus resultados. Podem incluir prescrições acerca dos 

métodos e processos de produção, fornecimento ou prestação ou ainda aspectos relacionados 

com os produtos, serviços, processos, bens, ou competências de pessoas, como terminologia, 

rotulagem, procedimentos para verificar ou demonstrar a conformidade, etc. 

Pela sua própria natureza, a regulamentação técnica afeta diretamente os tipos de 

produtos, serviços, bens e processos que podem ser fornecidos num determinado mercado. 

A regulamentação técnica pode ser a única maneira eficaz de se alcançar os objetivos 

pretendidos. Isto é particularmente verdade quando estão em jogo riscos significativos para a 

saúde, a segurança e o meio ambiente. Desse modo, uma regulamentação técnica bem 

concebida e atualizada pode se tornar um poderoso instrumento para alcançar o bem-estar 

econômico e social, sem comprometer a inovação e criar obstáculos desnecessários ao 

comércio, à atração de investimentos e à eficiência econômica. 
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Assim, a regulamentação técnica não deve ser mais restritiva do que o necessário para 

se alcançar os objetivos pretendidos e devem se envidar todos os esforços para que seja eficiente 

e eficaz no alcance desses objetivos. 

2.1.1.3 Normalização 

Por fim, ainda segundo o Guia de Boas Práticas de Regulamentação (BRASIL, 2007a), 

é importante que se tenha o entendimento de que o atendimento à norma é de caráter voluntário, 

enquanto o atendimento ao regulamento técnico é compulsório. 

Há que se ter reconhecido um fórum nacional de normalização, bem como autoridades 

públicas, com poderes para regulamentar. 

As normas devem ser estabelecidas a partir do consenso dos vários segmentos da 

sociedade interessados no tema. Podem ter foco na classificação, padronização, qualidade e 

desempenho dos produtos e até mesmo em requisitos voltados para a segurança e saúde do 

cidadão, bem como para a proteção ao meio ambiente. Já os regulamentos devem limitar-se aos 

requisitos de interesse do Estado, em particular os ligados às questões de saúde, segurança e 

meio ambiente. 

A interação entre a norma e o regulamento deve ser harmonizada. Em existindo 

regulamento, a norma deve guardar total compatibilidade com o mesmo. O regulamento, ao 

basear-se em uma norma existente, deve limitar-se a definir os requisitos ligados às questões 

de saúde, segurança e meio ambiente. 

Os regulamentos técnicos podem estabelecer em detalhes as características técnicas 

exigidas para os produtos, estabelecer os métodos de ensaio e outros requisitos técnicos 

necessários à aplicação do regulamento ou então recorrer às normas técnicas com esse fim. 

Cabe ao órgão regulamentador decidir se convém utilizar ou não normas técnicas. 

Ao se considerar a utilização de normas técnicas como uma das bases para a 

regulamentação, é importante que se faça uma análise crítica do seu conteúdo de forma a se 

assegurar que ela contenha soluções apropriadas para atender às finalidades do regulamento 

técnico. 

Em virtude das circunstâncias do problema que se pretende resolver com a 

regulamentação, pode ser que os requisitos estabelecidos nas normas técnicas não sejam os mais 

adequados, seja por razões de defasagem tecnológica ou por outras razões, como diferenças 
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decorrentes de características geológicas, climáticas, ou outras ainda. Neste caso, pode ser 

necessário que o órgão regulamentador elabore um documento de adequação (“tailoring”) de 

uma norma existente ou desenvolva, ele mesmo, os requisitos técnicos. 

É importante acrescentar que o regulamento técnico pode utilizar uma ou mais normas 

técnicas como base para os seus requisitos, ou parte deles, e estabelecer diretamente outros que 

não estejam cobertos pelas normas técnicas ou que outras razões recomendem que sejam 

estabelecidos. 

É também importante observar que como as normas e os regulamentos técnicos são 

feitos com base técnica e científica comuns, é possível que alguns requisitos de ambos os 

documentos sejam coincidentes, sem que isso signifique que há referência à norma ou que são 

prejudicados os direitos autorais do organismo de normalização. 

Ao se utilizarem normas técnicas como base para os regulamentos técnicos, convém que 

se procure fazê-lo da forma mais simples possível, de maneira a se evitarem confusões e 

defasagem tecnológica, considerando-se que as normas técnicas são sujeitas a revisões 

periódicas. 

As normas técnicas, de uma maneira geral, não são gratuitas e necessitam ser adquiridas 

pelos usuários. Este fato pode prejudicar o seu uso na regulamentação técnica. Várias medidas 

têm sido tomadas para ultrapassar essa dificuldade. Uma delas é a autoridade regulamentadora 

efetuar um acordo com o organismo de normalização detentor dos direitos sobre a norma para 

a sua disponibilização gratuita. 

Em virtude das responsabilidades que a autoridade tem em relação ao objeto da 

regulamentação, há a preocupação de se assegurar que os requisitos técnicos estabelecidos 

sejam os apropriados para se assegurar os resultados pretendidos com a regulamentação técnica. 

Tendo em vista que as autoridades regulamentadoras não têm controle sobre o processo 

de normalização, os requisitos estabelecidos nas normas podem não ser apropriados para o 

regulamento técnico. Essa é uma das razões por que é importante que a autoridade regulatória 

se envolva ativamente no processo de elaboração e manutenção dessas normas. 

Note-se que a participação das autoridades regulatórias no processo de normalização é 

recomendável quando as normas são usadas como uma das formas de fornecer a base técnica 

para o atendimento à regulamentação técnica. A autoridade pode sempre deixar claro que se a 

norma técnica não atender às suas necessidades não a utilizará como uma das bases para a 
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regulamentação técnica. Igualmente, mesmo que não participe ativamente, é altamente 

recomendável que a autoridade regulamentadora acompanhe o desenvolvimento das normas. 

2.1.2 Importância 

2.1.2.1 Impactos da Avaliação da Conformidade 

Diferentes são a razões baseadas nas quais, isolada ou conjuntamente, justifica-se a 

implantação de programas de avaliação da conformidade (DQUAL, 2007, p. 14). 

Os principais aspectos que justificam a implantação de programas de Avaliação da 

Conformidade são: 

* Propiciar a concorrência justa 

A Avaliação da Conformidade possibilita a concorrência justa, na medida que indica, 

claramente, que os produtos, processos ou serviços atendem a requisitos pré-estabelecidos. 

Significa que as regras do mercado naquele setor estão estabelecidas e têm que ser praticadas 

por todos os fornecedores. 

* Estimular a melhoria contínua da qualidade 

A Avaliação da Conformidade induz à busca contínua da melhoria da qualidade, do 

desenvolvimento tecnológico e da inovação. As empresas que se engajam neste movimento, 

orientam-se para assegurar a qualidade dos seus produtos, processos ou serviços, beneficiando-

se com a melhoria da produtividade e o aumento da competitividade. 

* Informar e proteger o consumidor 

A Avaliação da Conformidade é um indicativo para os consumidores de que o produto, 

processo ou serviço atende à requisitos mínimos pré-estabelecidos, fator importante para o 

aperfeiçoamento de suas decisões de compra, uso e descarte dos produtos. 

* Facilitar o comércio exterior, possibilitando o incremento das exportações 

Em relação às trocas comerciais, no âmbito dos blocos econômicos e das relações 

bilaterais, é particularmente importante a avaliação da conformidade. É cada vez mais usual a 

utilização de programas de avaliação da conformidade compulsórios para a comercialização de 

produtos, processos ou serviços que se relacionam com a saúde, a segurança e o meio ambiente. 
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A livre circulação de bens e serviços só se viabiliza integralmente se os países envolvidos 

mantiverem sistemas de avaliação da conformidade compatíveis e mutuamente reconhecidos. 

* Proteger o mercado interno 

Da mesma forma que facilitam as exportações, os programas de Avaliação da 

Conformidade dificultam a entrada de produtos, processos ou serviços que não atendam à 

requisitos mínimos de segurança e desempenho que, colocados no mercado, prejudicariam a 

idéia da concorrência justa e colocariam em risco seus consumidores e usuários. 

* Agregar valor às marcas 

A Avaliação da Conformidade, no campo voluntário, vem sendo cada vez mais usada 

por fornecedores para agregar valor e distinguir seus produtos em relação ao mercado, atraindo 

os consumidores e alcançando maiores fatias do mercado. 

São inegáveis os impactos econômicos e sociais propiciados pela Avaliação da 

Conformidade dos produtos e serviços. Entretanto, estes impactos são de difícil mensuração. 

A Avaliação da Conformidade é um instrumento para o desenvolvimento tecnológico e 

industrial, para o incremento do comércio interno e externo (exportações) e para a proteção do 

consumidor, bem como da concorrência, contribuindo ainda para a idéia de desenvolvimento 

sustentável, previsto na Agenda 21, através da minimização dos impactos ambientais na 

fabricação, uso e descarte de produtos. 

Nota: A Agenda 21 é um programa de ação baseado num documento que constitui a 

mais ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo 

padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica. 

Trata-se de um documento consensual para o qual contribuíram governos e instituições 

da sociedade civil de 179 países num processo preparatório que durou 2 anos e culminou com 

a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro, também conhecida por ECO-92. 

Nesse documento estão contidos os compromissos assumidos pelos países presentes a 

ECO-92 para mudança do padrão de desenvolvimento do século 21. 

fonte: www.mma.gov.br/port/se/agen21/capa/ 
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2.1.2.2 Mercado Globalizado 

Com a globalização dos mercados e o fortalecimento da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), o espaço para a criação de barreiras tarifárias vem sendo reduzido. Como 

conseqüência, ampliou-se o estabelecimento das chamadas barreiras não tarifárias, ou barreiras 

técnicas, como ilustrado na Figura 01. 

Barreiras Tarifárias  >>>  Barreiras Técnicas

Importância crescente e Forte Demanda por 

Programas de Avaliação da Conformidade

Globalização da Economia

Aumento das demandas por 

Normas Internacionais ou 

Regionais
Regulação de Mercados

Figura 1 – Globalização x Avaliação da Conformidade

Fonte: o autor

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), criada em 1995, é o fórum internacional 

responsável pela regulação do comércio exterior, com o objetivo de impedir o estabelecimento 

de barreiras técnicas, através da assinatura, por parte de seus 150 países-membros, do Acordo 

sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Technical Barriers to Trade – TBT). 

O governo brasileiro, através da Resolução Conmetro nº 05, de 4 de setembro de 1995, 

atribuiu ao Inmetro a competência pela coordenação das atividades como centro de notificação 

de barreiras técnicas, denominado Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. 

A existência destes centros de informações, em todos os países membros, signatários do 

Acordo, permite que os participantes do comércio internacional contem com uma rede de 

informações que disponibiliza o conhecimento antecipado das propostas de regulamentos 

técnicos e procedimentos de Avaliação da Conformidade notificados à OMC. 
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Muitas vezes, de forma unilateral e arbitrária, estas barreiras técnicas são estabelecidas 

através da implantação de programas de avaliação da conformidade. Entretanto, a contrapartida 

é que a avaliação da conformidade é a forma mais efetiva para a superação de barreiras técnicas 

e regulação dos mercados. 

O grande desafio é utilizar os programas de avaliação da conformidade como 

instrumentos reguladores de mercados, superando barreiras técnicas e propiciando acesso aos 

mercados, em particular aos mais exigentes. 

2.1.3 Classificação da Atividade de Avaliação da Conformidade 

A classificação a seguir tem como finalidade facilitar o entendimento quanto à forma 

como é conduzida a atividade de avaliação da conformidade, particularmente, quanto aos 

agentes econômicos envolvidos, bem como quanto a sua aplicação (DQUAL, 2007, p. 18). 

2.1.3.1 Quanto ao Agente Econômico 

Em uma relação comercial existem necessariamente 02 (duas) partes: os fornecedores, 

a quem, comummente, chamamos de primeira parte, e os clientes, também conhecidos como 

segunda parte. Entretanto, conceitualmente, pode-se ter ainda uma terceira parte, que, 

naturalmente, é independente das outras duas partes que integram a relação de consumo. 

Dependendo de quem realiza a avaliação e, portanto, tem a responsabilidade de atestar 

a conformidade, a atividade de avaliação da conformidade pode ser classificada de três 

maneiras: de primeira parte, de segunda parte e de terceira parte. 

2.1.3.1.1 Por primeira parte 

Nesta modalidade de avaliação da conformidade cabe ao fabricante/importador, ou 

fornecedor, a atestação do cumprimento dos requisitos estabelecidos. 

2.1.3.1.2 Por segunda parte 

Esta modalidade se caracteriza pela opção do comprador/cliente em conduzir a 

avaliação da conformidade do objeto para fins de comprovação do cumprimento dos requisitos 

regulamentares previstos por parte do mesmo. 
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2.1.3.1.3 Por terceira parte 

Por fim, esta é modalidade de avaliação da conformidade que é feita por uma 

organização com independência em relação ao fornecedor e ao cliente, não tendo, portanto, 

interesse na comercialização do produto. 

Quando o processo de avaliação da conformidade é realizado por uma terceira parte, o 

agente econômico, ou seja, a organização que atesta a conformidade, deve ser, 

preferencialmente, acreditado. A acreditação é o reconhecimento, por um organismo 

acreditador, da competência técnica da organização que atesta a conformidade para processar a 

avaliação da conformidade de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão ou pessoal. 

Está sendo introduzida no Brasil a figura do organismo designado, uma alternativa 

complementar à acreditação, de uso restrito a situações excepcionais, conforme será descrito 

posteriormente. A designação é poder de Estado, normalmente feita por uma autoridade 

regulamentadora. 

No SBAC, o organismo acreditador oficial é o Inmetro e os programas de avaliação da 

conformidade obedecem às políticas e diretrizes do Sinmetro, bem como às práticas 

internacionais, baseadas em requisitos estabelecidos pela ISO, entidade normalizadora 

internacional. 

2.1.3.2 Quanto ao Campo de Aplicação 

A Avaliação da Conformidade pode ser utilizada compulsória ou voluntariamente. 

2.1.3.2.1 Compulsória 

Ela é uma atividade de caráter compulsório e exercida pelo Estado, através de uma 

autoridade regulamentadora, por meio de um instrumento legal, quando se entende que o objeto 

pode oferecer riscos à saúde e segurança do consumidor ou ao meio ambiente ou ainda, em 

alguns casos, quando o desempenho do produto, se inadequado, pode trazer prejuízos 

econômicos à sociedade. 

2.1.3.2.2 Voluntária 

A avaliação da conformidade é voluntária quando parte de uma decisão do fornecedor. 

A avaliação da conformidade voluntária agrega valor ao produto, representando uma 
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importante vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Esse procedimento é usado por 

fabricantes ou importadores, como meio de informar e atrair o consumidor e, 

consequentemente, aumentar sua participação no mercado. A importância da avaliação da 

conformidade no campo voluntário vem crescendo no mercado internacional, como forma de 

superar barreiras técnicas ou de acesso a mercados exigentes. 

2.1.4 Mecanismos de Avaliação da Conformidade 

Para a seleção do mecanismo de Avaliação da Conformidade é necessário levar em 

consideração diversos aspectos relacionados às características do produto, processo ou serviço 

avaliado, como o risco oferecido em um eventual acidente de consumo, o impacto e a freqüência 

da falha, o volume de produção, a velocidade do aperfeiçoamento tecnológico no setor, o porte 

dos fornecedores envolvidos, o impacto sobre a competitividade do produto, o grau de 

dificuldade de seu acompanhamento no mercado, entre outros. 

Questões ligadas às particularidades do mercado interno e mercado internacional 

relativas ao objeto a ter a conformidade avaliada também devem ser consideradas. Além dos 

aspectos técnicos, outros como os sociais, os legais, os políticos, os econômicos e os ambientais, 

dentre outros, também são considerados quando da seleção do mecanismo de avaliação da 

conformidade mais adequado às especificidades do objeto avaliado. 

Com base na análise destes aspectos é que se determinará o agente econômico que 

realizará a avaliação (1ª parte ou 3ª parte), o mecanismo de avaliação da conformidade, a 

compulsoriedade ou não da avaliação e as ferramentas de Avaliação da Conformidade que serão 

utilizadas. 

Por ferramenta de avaliação da conformidade entende-se todos aqueles instrumentos 

baseados nos quais o produto, processo ou serviço em questão é submetido no processo de 

avaliação, para efeito da atestação final de sua conformidade (DQUAL, 2007, p. 20). 

Algumas ferramentas freqüentemente utilizadas são: 

* Ensaio de Tipo; 

* Ensaio de Rotina; 

* Avaliação do Sistema da Qualidade de Fabricação; 

* Julgamento de um serviço executado; 
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* Amostragem; 

* Auditoria. 

Cabe ressaltar que, apesar de não ser comum no Brasil, podem ser utilizados diferentes 

mecanismos concomitantemente para a avaliação da conformidade de um mesmo objeto, em 

função de suas especificidades. 

Por exemplo, na avaliação da conformidade de um vaso de pressão, pode-se utilizar a 

declaração da conformidade para a fase do projeto, a certificação para o processo de fabricação 

e a inspeção para o produto final. 

2.1.4.1 Certificação 

A certificação de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão e pessoal é, por 

definição, realizada por terceira parte, isto é, por uma organização independente, acreditada 

pelo Inmetro, para executar a avaliação da conformidade de um ou mais destes objetos. 

a) Certificação de Produtos, Processos ou Serviços 

Dependendo do produto, do processo produtivo, das características da matéria prima, 

de aspectos econômicos e do nível de confiança necessário, entre outros fatores, determina-se 

o modelo de certificação a ser utilizado. 

Os modelos mais utilizados, segundo recomendação da ISO são: 

Modelo 1 – Ensaio de Tipo: é o mais simples dos modelos de certificação. 

Fornece uma comprovação de conformidade de um item, em um dado momento. É uma 

operação de ensaio, única no seu gênero, efetuada de uma única vez, limitando aí os seus efeitos. 

É a forma mais simples e mais restrita de certificação. Os custos são mínimos, mas não se tem 

o acompanhamento da conformidade do restante da produção do mesmo modelo. Não é, 

portanto, uma avaliação da conformidade tratada sistemicamente. 

Modelo 2 – Ensaio de tipo seguido de verificação através de Ensaio em Amostras 

retiradas no comércio 

É um modelo baseado no ensaio de tipo, mas combinado com ações posteriores para 

verificar se a produção continua sendo conforme. Essas ações compreendem ensaios em 

amostras retiradas no comércio. 
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Nesse modelo, a avaliação cobre também a influência exercida pelo comércio de 

distribuição e as condições em que o comprador final recebe o produto, mas não tem caráter 

preventivo, já que não leva em consideração o controle da qualidade da fábrica. 

Modelo 3 – Ensaio de tipo seguido de verificação através de Ensaio em Amostras 

retiradas no fabricante 

Também baseado no ensaio de tipo, mas combinado com intervenções posteriores para 

verificar se a produção continua sendo conforme. Compreende ensaios em amostras coletadas 

na própria fábrica. 

Esse modelo proporciona a supervisão permanente da produção do fabricante e pode 

desencadear ações corretivas quando são identificadas não conformidades. 

Modelo 4 – Ensaio de tipo seguido de verificação através de Ensaio em Amostras 

retiradas no comércio e no fabricante 

Combina os modelos 2 e 3, tomando amostras para ensaios tanto no comércio, como na 

própria fábrica. 

Dependendo do número de amostras ensaiadas, este modelo pode combinar as 

vantagens dos modelos 2 e 3, entretanto, torna-se mais oneroso. 

Modelo 5 – Ensaio de tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade 

do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e Ensaio em Amostras 

retiradas no comércio e no fabricante 

É um modelo baseado, como os anteriores, no ensaio de tipo, mas acompanhado de 

avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua 

produção, seguido de um acompanhamento regular, por meio de auditorias, do controle da 

qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras coletadas no comércio e na fábrica. 

Este é o modelo mais utilizado no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

(SBAC) e proporciona um sistema confiável e completo de avaliação da conformidade de uma 

produção em série e em grande escala. 

Modelo 6 – Avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante 

É o modelo no qual se avalia a capacidade de uma indústria para fabricar um produto 

conforme uma especificação determinada. Este modelo não é adequado para a certificação de 
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produto, já que não avalia a conformidade do produto final, e sim, a capacidade da empresa em 

produzir determinado produto em conformidade com uma especificação préestabelecida. 

Modelo 7 – Ensaio de Lote 

Nesse modelo, submete-se a ensaios amostras retiradas de um lote de fabricação do 

produto, emitindo-se, a partir dos resultados, uma avaliação sobre sua conformidade a uma dada 

especificação. 

Esse modelo baseia-se no método “passa, não passa” para a aceitação de um lote e é 

muito utilizado na importação de produtos com exigência de certificação compulsória. Aprova-

se cada um dos lotes importados. 

Modelo 8 - Ensaio 100% 

É o modelo no qual todo o universo de produtos é atestado quanto ao cumprimento dos 

requisitos estabelecidos na norma ou no regulamento técnico referente àquele produto. 

Esse modelo é utilizado quando envolve muitos riscos. Os ensaios, obviamente, não 

podem ser destrutivos e seus custos são elevados. 

b) Certificação de Sistemas de Gestão 

A certificação dos Sistemas de Gestão atesta a conformidade do modelo de gestão das 

empresas em relação a requisitos normativos. Os sistemas clássicos são os sistemas de gestão 

da qualidade, certificados com base em critérios estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 

9001:2008, e os sistemas de gestão ambiental, certificados conforme as normas da série ABNT 

NBR ISO 14001:2004. Mais recentemernte, destacam-se a publicação da ABNT NBR ISO 

22000:2005, voltada para a área de alimentos, e a ABNT NBR 16001:2004, que tem foco na 

Responsabilidade Social das empresas. 

Há, no entanto, outros sistemas de gestão, também passíveis de certificação, oriundos 

de iniciativas setoriais, como os sistemas baseados em normas do setor automobilístico ou de 

telecomunicações, como a ISO/TS 16949, AVSQ 94 e TL 9000. 

A filosofia das normas de gestão é, em geral, a de induzir à organização por processos, 

enfatizando as ações de prevenção de defeitos. No entanto, as normas de sistemas de gestão não 

ditam qual o produto a ser produzido ou como produzi-lo, mas apenas como estruturar os 

sistemas de gestão da organização, de forma a assegurar a repetibilidade dos resultados obtidos, 

no que diz respeito, em particular, ao parâmetro qualidade. 
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A certificação de sistemas de gestão garante que a organização funciona de maneira 

consistente, preocupada com a qualidade, ou com o meio ambiente, e que seus empregados têm 

noção clara de como obter a qualidade, ou como preservar o meio ambiente. 

A certificação de sistemas de gestão pode abranger a empresa como um todo, ou partes 

da mesma, podendo limitar-se a um único departamento. 

As normas ISO 9001 e ISO 14001 são apenas as referências normativas para o processo 

de certificação. A responsabilidade pela certificação é do organismo acreditado e do organismo 

acreditador e não da ISO. 

c) Certificação de Pessoal 

A certificação de pessoal avalia as habilidades, os conhecimentos e as competências de 

algumas ocupações profissionais e pode incluir, entre outras, as seguintes exigências: 

* Formação: a exigência de certo grau de escolaridade visa assegurar um adequado nível 

de capacitação; 

* Experiência Profissional: a experiência prática em setor específico permite maior 

compreensão dos processos envolvidos e identificação rápida das oportunidades de melhorias; 

* Habilidades e Conhecimentos Teóricos e Práticos: a capacidade de execução é 

essencial para atuar e desenvolver-se na atividade. 

Os programas de certificação de pessoal normalmente estabelecem pré-requisitos aos 

profissionais candidatos a certificação, em termos de exigência de formação e experiência 

profissional mínimas, podendo ser complementadas por exames teóricos ou práticos. 

Normalmente, exige-se do candidato com pouca formação maior experiência profissional e 

vice-versa. Os exames práticos são normalmente efetuados para avaliação das habilidades do 

profissional candidato. 

Os programas de certificação de pessoal devem ser implementados precedidos de 

análise de seus impactos, principalmente sociais, devendo-se observar cuidados no sentido de 

não alijar profissionais no mercado, mas sim de induzi-los ao aperfeiçoamento profissional. 

Nesse sentido, os resultados dos exames devem ser oferecidos aos profissionais, que alcançaram 

ou não a certificação, por se constituírem em um importante referencial para planejar o seu 

desenvolvimento, reforçando seus pontos fortes e minimizando suas carências de 

conhecimentos. 
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2.1.4.2 Declaração da Conformidade do Fornecedor 

Este mecanismo de Avaliação da Conformidade é o processo pelo qual um fornecedor, 

sob condições préestabelecidas, dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está 

em conformidade com requisitos especificados, ou seja, trata-se de um modelo de Avaliação de 

Conformidade de 1ª parte. 

O conteúdo mínimo que deve constar na declaração, de acordo com ABNT NBR 

ISO/IEC 17050:2005 Avaliação da Conformidade - Declaração de conformidade - Parte 1: 

Requisitos Gerais, inclui os seguintes aspectos: 

a) identificação única da declaração de conformidade; 

b) nome e endereço de contato do emitente da declaração de conformidade; 

c) identificação do objeto da declaração de conformidade (por exemplo, nome, tipo, data 

de produção ou n° do modelo de um produto, descrição de um processo, sistema de gestão, 

pessoa ou organismo e/ou outra informação suplementar pertinente); 

d) relatório de conformidade; 

e) uma lista completa e clara das normas ou outros requisitos especificados, assim como 

as opções selecionadas, se existirem; 

f) data e local da emissão da declaração de conformidade; 

g) assinatura (ou sinal equivalente da validação), nome e função da(s) pessoa(s) 

autorizada(s) a agir em nome do emitente; 

h) qualquer limitação na validade da declaração de conformidade 

No âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a declaração 

de conformidade do fornecedor é um mecanismo de avaliação aplicado a produtos, processos 

ou serviço que ofereçam de médio a baixo risco à saúde e segurança do consumidor e do meio 

ambiente. 

A declaração de conformidade do fornecedor é uma intervenção mais branda e menos 

onerosa nas relações de consumo, já que a interferência externa (terceira parte) é eliminada. 

Confere, também, maior agilidade no atendimento às demandas da sociedade por Avaliação da 

Conformidade. 

É importante destacar que a declaração de conformidade do fornecedor, como todos os 

demais mecanismos de Avaliação da Conformidade, é feita a partir de regras pré-estabelecidas, 
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que visam propiciar adequado grau de confiança na conformidade em relação a normas e 

regulamentos, similarmente oferecido por uma avaliação da conformidade de terceira parte. 

Nesse sentido, quando da implantação de programas de primeira parte, tornam-se necessárias 

ações mais intensificadas de avaliação no mercado, particularmente através da verificação da 

conformidade. 

Há setores, em especial os de serviço, que carecem de um acompanhamento e controle 

mais efetivo do processo de avaliação da conformidade, em que o registro da declaração de 

conformidade do fornecedor está condicionado a verificações de acompanhamento exercidas 

pelos Orgãos Estaduais de Pesos e Medidas - Ipem, que atuam de forma delegada pelo Inmetro. 

Além disso, a aplicação da declaração da conformidade do fornecedor de um 

determinado produto deve levar em consideração o histórico da qualidade e o nível de 

maturidade nas relações de consumo apresentados pelo setor. 

No Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, a declaração da conformidade do 

fornecedor está sendo implantada, contemplando os seguintes itens: 

a) Isqueiros descartáveis a gás; 

b) Oficinas instaladoras de sistemas de GNV, para utilização em veículos bi- 

combustível; 

c) Cantoneiras de aço laminadas para torres de transmissão de energia elétrica; 

d) Oficinas de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio; 

e) Sistemas não metrológicos de registro de avanço de sinal; 

f) Oficinas reformadoras de pneus. 

A declaração da conformidade do fornecedor vem também sendo utilizada no Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade em setores, em especial os de serviço, que carecem 

de um acompanhamento e controle mais efetivo do processo de avaliação da conformidade, 

difícil de ser exercido pelo organismo de certificação, quando executados de forma dispersa em 

todo o território nacional. 

Nestes casos, o registro da declaração pelo fornecedor está condicionado a verificações 

de acompanhamento exercidas pelos órgãos estaduais de pesos e medidas, que atuam de forma 

delegada pelo Inmetro. A proximidade destes órgãos em relação aos prestadores de serviços, 
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propicia maior facilidade no acompanhamento e controle do processo de avaliação da 

conformidade, diminuindo a probabilidade das não conformidades intencionais. 

Os setores de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio, bem como de 

reforma de pneus, são exemplos desta prática. 

2.1.4.3 Inspeção 

A inspeção é definida como: “Avaliação da Conformidade pela observação e 

julgamento, acompanhada, conforme apropriado, por medições, ensaios ou uso de calibres”. 

A inspeção é o mecanismo de Avaliação da Conformidade muito utilizado para avaliar 

serviços, após sua execução. De um modo geral, os procedimentos de medição, de uso de 

calibres e de ensaios são aplicados nos instrumentos utilizados para execução do serviço a ser 

inspecionado. 

As atividades de inspeção podem incluir o ensaio de produtos, materiais, instalações, 

plantas, processos, procedimentos de trabalho ou serviços, durante todos os estágios de vida 

desses itens e visam a determinação da conformidade em relação aos critérios estabelecidos por 

regulamentos, normas ou especificações, e o subsequente relato de resultados. 

A inspeção pode ser aplicada com foco em segurança, desempenho operacional e 

manutenção da segurança, ao longo da vida útil do produto. O objetivo principal é reduzir o 

risco do comprador, proprietário, usuário ou consumidor quando do uso do produto. 

Os resultados da inspeção podem ter conseqüências importantes para fornecedores e 

consumidores. Por isso, a competência, a imparcialidade e a integridade dos Organismos de 

Inspeção são vitais. 

* Competência: os organismos devem possuir pessoal qualificado e experiente. 

* Imparcialidade: não deve existir interesse comercial por parte dos funcionários dos 

organismos nos produtos, processos ou serviços inspecionados. 

* Integridade: está intimamente ligada ao respeito à confidencialidade das informações 

recebidas durante a inspeção. 

O mecanismo da inspeção é muito praticado na avaliação da conformidade de segunda 

parte, quando compradores a executam, quer seja quando o produto sai da fábrica ou quando 

da chegada nas instalações do comprador. 
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No Brasil, as questões ligadas à segurança veicular, em particular aquelas que implicam 

em alterações das características originais dos veículos, utilizam largamente os Programas de 

Avaliação da Conformidade que lançam mão do mecanismo de inspeção. 

2.1.4.4 Etiquetagem 

A etiquetagem é um mecanismo de Avaliação da Conformidade em que, através de 

ensaios, é determinada e informada ao consumidor uma característica do produto, 

especialmente relacionada ao seu desempenho. 

O uso da etiqueta para destacar o desempenho de produtos vem sendo cada vez mais 

freqüente, sendo um poderoso mecanismo de conscientização dos consumidores. 

No Brasil, a etiquetagem tem se destacado como instrumento para redução do consumo 

de energia elétrica em eletrodomésticos da chamada linha branca (refrigeradores, congeladores, 

aparelhos condicionadores de ar doméstico, etc.) e em outros produtos como lâmpadas e 

chuveiros elétricos. Vem sendo também largamente utilizada em fornos fogões e aquecedores 

de passagem a gás, como forma de estimular a redução do consumo de combustível. 

A etiqueta, principalmente quando associada ao estabelecimento de metas de 

desempenho, representa um instrumento importante para a redução do consumo de energia no 

país, visto que estimula um constante aprimoramento tecnológico na fabricação de 

equipamentos no mercado nacional, incentivando a oferta ao consumidor de equipamentos com 

melhor desempenho energético e elevando, em conseqüência, a qualidade aos níveis 

internacionais. 

Outro exemplo de etiquetagem utilizada no Brasil é o Selo Ruído, que informa o nível 

de ruído emitido por liqüidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó. 

Via de regra, a etiquetagem fornece importantes informações para a decisão de compra 

por parte do consumidor, devendo ser consideradas juntamente com outras variáveis como: a 

qualidade, a segurança, os aspectos ambientais e o preço. 

2.1.4.5 Ensaio 

O Ensaio consiste na determinação de uma ou mais características de uma amostra do 

produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento especificado. É a modalidade 

de Avaliação da Conformidade mais freqüentemente utilizada porque, normalmente, está 
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associada a outros mecanismos de avaliação da conformidade, em particular à inspeção e à 

certificação. 

Os laboratórios de ensaios podem ser operados por uma variedade de organizações, 

incluindo agências governamentais, instituições de pesquisa e acadêmicas, organizações 

comerciais e entidades de normalização. 

Podem ser divididos em duas principais categorias: 

* Laboratórios que produzem dados que serão utilizados por terceiros; 

* Laboratórios para uso interno das organizações. 

Para que exista confiança nos resultados, a qualidade e a repetibilidade do ensaio são 

requisitos essenciais. O Inmetro acredita laboratórios que atuam de acordo com requisitos 

internacionais reconhecidos. A acreditação concedida pelo Inmetro é o reconhecimento formal 

de que o laboratório está operando um sistema da qualidade documentado e é tecnicamente 

competente para realizar ensaios específicos, avaliados segundo critérios baseados na ABNT 

NBR ISO/IEC 17025:2005 e nas orientações do International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) e Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC). 

2.1.5 Acreditação 

A implementação da regulamentação técnica requer a existência de uma infra-estrutura 

tecnológica apropriada para a aplicação dos procedimentos de avaliação da conformidade. Essa 

infra-estrutura tecnológica, constituída por laboratórios de ensaios, padrões metrológicos, 

laboratórios de calibração, organismos de inspeção, de certificação e de acreditação e por 

inspetores e auditores, cuja construção, capacitação e manutenção é dispendiosa, tanto em 

recursos como em tempo, encontra, muitas vezes, óbices tais como baixa capacitação das 

pessoas, insuficiência dos recursos financeiros necessários e, eventualmente, limitações no 

poder de decisão dos responsáveis pela sua implementação. 

É importante, contudo, que se procure estabelecer bases comuns para a infra-estrutura 

tecnológica, especialmente no que se refere à adoção, tanto quanto possível, de referências e 

métodos comuns, alinhados com as referências internacionais na matéria. Contar-se com uma 

base técnica e tecnológica comum é um fator importante para a competitividade e para a 

qualidade dos serviços prestados à sociedade. 
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Neste contexto, destaca-se a importância da atividade de Acreditação. A acreditação é 

o reconhecimento formal, concedido por um organismo autorizado, de que a entidade foi 

avaliada, segundo guias e normas nacionais e internacionais e tem competência técnica e 

gerencial para realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade de terceira parte. 

A ampliação do escopo das atividades de terceira parte na Avaliação da Conformidade 

tornou importante o reconhecimento da competência de organismos capacitados para executar 

a certificação de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão e pessoal, além da inspeção 

e do ensaio, bem como dos laboratórios de calibração, dos laboratórios de ensaios e dos 

organismos provedores de ensaios de proficiência. 

Nesse esquema, o órgão acreditador acredita Organismos de Avaliação da 

Conformidade que, por sua vez, reconhecem a conformidade de um sistema de gestão, produto, 

processo, serviço ou pessoal. 

No Brasil, o Inmetro é o único organismo acreditador reconhecido pelo Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), além de ter sido o 

único a alcançar o reconhecimento pelo IAF e pela ILAC na América Latina. O Brasil segue o 

exemplo dos sistemas mais modernos, nos quais somente um organismo acreditador por país, 

ou economia, é reconhecido, e nos quais também há uma clara separação entre as atividades de 

certificação e de acreditação. 

O Inmetro adota os Guias Internacionais da ISO e IEC que estabelecem os requisitos 

para sua organização interna e para a sua atuação na acreditação das diversas organizações de 

terceira parte. 

Na busca do reconhecimento internacional de sua estrutura de acreditação, o Inmetro 

representa o Brasil nos seguintes fóruns internacionais: 

* IAF – International Accreditation Forum 

* IAAC – Interamerican Accreditation Cooperation 

* ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation 

* EA – European Co-operation for Accreditation 

* IAQG – International Aerospace Quality Group 
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Para manter a indispensável imparcialidade dos organismos acreditados, é usual ser 

vetada a participação destes nas atividades de consultoria. Da mesma forma, o organismo 

acreditador não deve atuar em consultoria ou no processo de certificação. 

Os Organismos Acreditados, isto é, as entidades que conduzem e concedem a avaliação 

da conformidade podem ser das seguintes categorias: 

* Organismos Acreditados de Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade (OCS) 

– conduzem e concedem a certificação com base em normas de gestão da qualidade (ABNT 

NBR ISO 9001: 2008); 

* Organismos Acreditados de Certificação de Produto (OCP) – conduzem e concedem 

a certificação de produtos nas áreas voluntária e compulsória, com base em normas nacionais, 

regionais e internacionais ou em regulamentos técnicos; 

* Organismos Acreditados de Certificação de Sistema de Gestão Ambiental (OCA) – 

conduzem e concedem a certificação com base na norma de gestão ambiental (NBR ISO 

14001); 

* Organismos Acreditados de Certificação de Pessoal (OPC) – conduzem e concedem 

a certificação de pessoal; 

* Organismos de Inspeção Acreditados (OIC) – conduzem inspeções em produtos, 

processos ou serviços e emitem laudos relatando os resultados; 

* Organismos de Verificação de Desempenho (OVD) – conduzem ensaios para 

avaliação de desempenho de produtos, processos ou serviços. 

São ainda acreditados laboratórios de ensaios (de materiais, produtos, processos ou 

serviços, etc...) e de calibração dos instrumentos de medição, atividade da maior importância 

no campo da avaliação da conformidade. 

O cumprimento de exigências e o rigor técnico conferem credibilidade às atividades de 

Avaliação da Conformidade desenvolvidas em cada país, sendo a credibilidade um pré-

requisito para o ingresso de produtos, processos ou serviços importados nos principais 

mercados. 

Para usar a Avaliação da Conformidade no sentido de incentivar as exportações, a 

articulação internacional é essencial. É importante que essa articulação inclua uma forte atuação 

internacional dos organismos de acreditação nacionais nos fóruns internacionais, como o IAF 
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(International Accreditation Forum), buscando o reconhecimento de seu sistema de acreditação 

nas suas diversas modalidades. 

2.1.6 Acompanhamento no Mercado 

Neste cenário de economia globalizada, em que produtos fluem entre os países com 

facilidade, mesmo de países sem tradição em qualidade e segurança de produtos, as ações pré-

mercado como, por exemplo, regulamentação associada à avaliação da conformidade, vêm se 

mostrando insuficientes para prover confiança na conformidade de produtos. Assim, ações pós-

mercado se mostram necessárias como forma de contribuir para este ambiente de confiança na 

conformidade de produtos. 

As ações de acompanhamento no mercado visam, predominantemente, identificar não 

conformidades, como forma de se estabelecer melhorias, quer seja no regulamento técnico, quer 

seja nos procedimentos de avaliação da conformidade adotados. 

Por meio do acompanhamento no mercado podem-se constatar eventualmente não 

conformidades que podem ter origem em deficiências no regulamento técnico ou nas normas 

técnicas por ele referidas, nos padrões metrológicos, na deficiência de atuação dos organismos 

ou laboratório acreditados ou designados, na deficiente atuação dos fornecedores, dentre outras, 

ou, o que é mais comum, nas ferramentas da qualidade estabelecidas no procedimento de 

avaliação da conformidade (auditorias, ensaios de tipo, amostragem, sistema de gestão da 

qualidade do fornecedor, etc.). Cabe então ao gestor do programa de avaliação da conformidade 

analisar as não-conformidades, identificar sua origem e definir as ações de melhoria aplicáveis. 

Normalmente, a atividade de acompanhamento no mercado dos objetos da 

regulamentação é de responsabilidade da autoridade regulamentadora, mas pode também ser 

conduzida por outras entidades públicas ou privadas. Por intermédio delas, a autoridade 

regulamentadora avalia o efetivo cumprimento dos regulamentos estabelecidos. Contudo, a esta 

cabe definir quem desempenhará esta atividade, atribuição que, geralmente, recai na 

organização responsável pela gestão do processo de avaliação da conformidade prevista na 

regulamentação. 

O acompanhamento no mercado pode ser atividade dispendiosa e trabalhosa. Contudo, 

propicia resultados importantes, tanto à prevenção de produtos, serviços, bens, processos ou 

pessoas não-conformes no mercado, quanto pelo seu papel educativo e, de grande importância, 
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proporcionando uma oportunidade de se avaliar a eficácia da implementação da 

regulamentação. 

Ao se conceber o processo de implementação do regulamento é conveniente se prever a 

realização do acompanhamento no mercado, planejando essa atividade, estabelecendo os 

métodos apropriados, a responsabilidade e autoridade dos órgãos envolvidos. 

É conveniente que o processo de acompanhamento no mercado disponibilize e divulgue 

os seus resultados de maneira ampla e abrangente para que os envolvidos ou afetados pela 

regulamentação possam estar informados. 

2.1.6.1 Fiscalização 

A fiscalização é a forma mais consagrada de acompanhamento no mercado de produtos, 

processos e serviços regulamentados. Constitui-se em uma atividade essencial para a efetiva 

implementação da regulamentação técnica. Assim, é importante que seja considerada desde a 

etapa mais inicial da elaboração da regulamentação e seja apropriadamente planejada. 

O objetivo da fiscalização, em termos gerais, é acompanhar se a regulamentação está 

efetivamente implementada, de forma a evitar que produtos, serviços, bens, processos ou 

pessoas, que não atendem aos requisitos estabelecidos no regulamento, sejam postos no 

mercado ou sejam utilizados, colocando em risco a incolumidade dos cidadãos e a concorrência 

leal e justa entre os fornecedores. É tipicamente a prática de polícia administrativa visando 

coibir a presença no mercado de produtos irregulares. 

O poder de polícia administrativa confere às entidades de direito público o poder de 

aplicação, aos infratores da regulamentação, das sanções que a legislação própria definir: 

interdição, apreensão, inutilização, multas pecuniárias, etc. 

A fiscalização pode ser conduzida de diferentes formas, algumas simples, outras mais 

complexas, entre elas: 

. verificação da presença de identificação visual do registro ou da atestação da 

conformidade; 

. inspeção visual do produto; 

. realização de ensaios expeditos no local de uso ou de exposição à venda; 
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. coleta para ensaios em laboratório ou inspeção com auxílio de técnicas mais 

sofisticadas. 

Quando a legislação o permite, as autoridades envolvidas na fiscalização podem não ser 

exatamente as mesmas que desenvolveram e publicaram a regulamentação técnica. Neste caso, 

arranjos institucionais entre os envolvidos, viabilizam a delegação da fiscalização, sendo o 

órgão delegado, obrigatoriamente, uma entidade pública. É possível, inclusive, que a 

fiscalização seja delegada a entidades de outro nível de poder, no âmbito dos estados ou dos 

municípios. É importante, sobretudo nesse caso, que a autoridade regulamentadora elabore e 

padronize procedimentos específicos para orientar a execução da fiscalização, bem como com 

vistas à eficiência e eficácia desta, capacite e habilite os agentes fiscais por ela responsáveis. 

2.1.6.2 Verificação da Conformidade 

A verificação da conformidade é eventualmente realizada em produtos cujos 

regulamentos estão associados a exigências de avaliação da conformidade. Consiste na retirada 

de produtos, em situação regular no mercado, ou seja, com atestação da conformidade, para, 

mediante a realização de ensaios em laboratórios, verificar se chegam aos pontos de venda 

preservando as características com base nas quais tiveram a sua conformidade avaliada e 

atestada. 

Sendo identificadas não conformidades, é feita uma análise de sua causa, que pode estar 

em falha do laboratório, do organismo de avaliação da conformidade, do fornecedor e, o mais 

importante, do próprio regulamento. Muitos aperfeiçoamentos em regulamentos são 

oportunizados por meio desta prática. 

A verificação da conformidade tem ênfase preventiva, mas, nos casos onde forem 

identificadas irregularidades, podem ensejar ações de penalização. 

Em alguns países, a verificação da conformidade também pode ser feita pela 

concorrência. A realização desta atividade pela concorrência amplia a capacidade de 

acompanhamento no mercado por parte da autoridade regulamentadora, na medida em que a 

própria concorrência tem maior facilidade em fornecer informações mais precisas das práticas 

de mercado de um determinado setor. No Brasil, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação 

da Conformidade, esta prática vem sendo introduzida. 
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2.1.6.3 Outras formas de Acompanhamento no Mercado 

Outras formas de acompanhamento no mercado podem ser empreendidas, sejam 

relacionadas ao exercício do poder de polícia administrativa, sejam para subsidiar análises 

quanto à necessidade de aperfeiçoamento dos regulamentos. São exemplos: 

a) Registro 

Ainda que não seja um ato tipicamente de acompanhamento de mercado, o registro pode 

ser uma ferramenta muito útil para instrumentalizá-lo. É também uma ação de polícia 

administrativa, necessitando para o seu exercício de investidura legal. É, em geral, inerente a 

autoridade regulamentadora. 

O registro funciona como uma pré-condição para que o produto tenha acesso ao 

mercado. Pode ser feito simplesmente a partir de informações apresentadas pelo fornecedor, 

estas compatíveis com os requisitos do regulamento, e até pela atestação da conformidade, após 

o produto ter passado por um processo de avaliação da conformidade. Uma outra prática de 

registro é condicioná-lo à realização de ensaios conduzidos pelos próprios regulamentados. 

b) Análise do conjunto de Denúncia e Reclamações 

As autoridades regulamentadoras dispõem de diferentes canais de comunicação com o 

cidadão, tais como ouvidoria, telefones 0800 e sítios na internet, de forma a melhor receber e 

tratar denúncias, reclamações e pedidos de informação. Uma análise global das estatísticas 

destas demandas sinaliza com importantes oportunidades de melhoria nos regulamentos ou pelo 

menos a realização de campanhas de divulgação e esclarecimentos sobre os regulamentos. 

c) Banco de Dados de Acidentes 

Ainda são raras as autoridades regulamentadoras no Brasil que dispõe ou vêm 

desenvolvendo esses bancos. Saber quanto custaram os acidentes e quais são suas causas 

oportunizam a realização de campanhas de esclarecimento, de aperfeiçoamentos nos 

regulamentos e até mesmo o fornecimento de dados para que os fabricantes desenvolvam 

melhores produtos. 

d) Páginas na Internet 

O acompanhamento das informações disponíveis em páginas da Internet de entidades 

regulamentadoras de outros países também pode gerar subsídios para o aperfeiçoamento dos 

regulamentos. Tendo em vista a existência dos chamados produtos globalizados, a identificação 
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oportuna, por exemplo, de acidentes de consumo em outros países, pode ensejar medidas pró-

ativas de aperfeiçoamento dos regulamentos, evitando-se que estes acidentes venham a ocorrer 

no Brasil. 

e) Acompanhamento das notícias nos meios de comunicação 

Vários meios de comunicação escrita, falada e televisada têm hoje espaços destinados 

às questões das relações de consumo. Nesses espaços aparecem, por parte dos consumidores, 

freqüentes reclamações, denúncias e, até mesmo, solicitações sobre informações a respeito de 

produtos regulamentados. O acompanhamento destes espaços e a análise de coleções de fatos 

relatados sobre um determinado produto podem também ensejar oportunidades de 

aperfeiçoamentos nos regulamentos. 

2.1.7 Fatores Críticos de Sucesso 

Considerando os pontos anteriormente destacados, não resta dúvida sobre a importância 

estratégica da atividade de avaliação da conformidade para qualquer país, tendo em vista seus 

impactos econômicos e sociais. 

Entretanto, ao se optar pela implantação de um programa de avaliação da conformidade 

como forma de regular determinado setor, devem ser observados alguns aspectos como forma 

de se garantir sua efetividade. Somente, através do correto mapeamento do problema que se 

pretende solucionar, será possível combinar as ferramentas disponíveis de modo a alcançar os 

objetivos propostos. 

Assim, o sucesso da atividade depende de fatores chave que, se não observados, podem 

comprometer seus resultados. Neste item, são relatados os principais fatores chave para o 

sucesso da atividade. 

2.1.7.1 Credibilidade 

Este é o mais importante fator chave para o sucesso da atividade de avaliação da 

conformidade, já que ele é uma conseqüência dos demais. Por definição “avaliar a 

conformidade é propiciar confiança” (DQUAL, 2007, p. 08). Portanto, ele baseia-se na relação 

de confiança entre as partes interessadas, ou seja, o acreditador; o regulamentador; o agente 

econômico que atesta a conformidade, em geral, o certificador, o fornecedor e o consumidor. 
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Esta confiança é alcançada através de uma atuação com competência técnica, 

imparcialidade, isenção e transparência, em particular no que diz respeito ao envolvimento das 

partes interessadas, principalmente quando do estabelecimento das regras do programa de 

avaliação da conformidade. 

2.1.7.2 Disponibilidade de Adequada Infraestrutura 

Para que se exerça a plenitude da atividade de avaliação da conformidade em qualquer 

país, faz-se necessária a criação de uma adequada infra-estrutura, destacando-se (DQUAL, 

2007, p. 27-28): 

 

* Padrões metrológicos 

Os padrões metrológicos devem contemplar os primários, que servem de referência para 

a calibração dos padrões dos laboratórios que, por sua vez, servem para calibrar os padrões da 

indústria. 

* Acervo de normas técnicas atualizadas e alinhadas às internacionais 

O acervo de Normas Técnicas deve contemplar, nesta ordem de prioridade, normas 

internacionais, regionais ou nacionais, objetivando facilitar a aceitação dos resultados dos 

programas de avaliação da conformidade, bem como seu reconhecimento bilateral, regional ou 

multilateral. 

* Regulamentos técnicos, para os programas no campo compulsório 

Os regulamentos técnicos devem ter foco nos requisitos ligados a saúde, a segurança e 

ao meio ambiente. 

* Laboratórios de calibração e ensaios 

Os laboratórios devem contemplar os escopos dos vários setores produtivos e, tanto 

quanto possível, devem estar próximos às regiões produtoras das amostras a serem ensaiadas. 

* Organismos certificadores 

Da mesma forma, os organismos certificadores devem contemplar os vários escopos, 

bem como, tanto quanto possível, devem estar situados próximos às regiões produtoras, 

objetivando diminuir os custos do deslocamento dos auditores e das amostras a serem ensaiadas. 
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* Programas de Avaliação da Conformidade, devidamente sistematizados 

As regras dos programas de avaliação da conformidade devem ser estabelecidas, tanto 

quanto possível, envolvendo a participação das partes interessadas, na medida que melhora sua 

qualidade e facilita a implementação. 

* Profissionais Qualificados 

Em função da necessidade de manutenção da credibilidade da atividade de avaliação da 

conformidade, é fundamental que os processos de acreditação de organismos e laboratórios 

sejam conduzidos por profissionais devidamente habilitados, com competência técnica 

reconhecida pelo Inmetro. 

* Agentes de acompanhamento no mercado 

Os agentes de acompanhamento no mercado se fazem necessários para verificar se os 

produtos chegam ao mercado observando as regras baseadas nas quais tiveram sua 

conformidade avaliada, propiciando então a adoção das medidas preventivas, corretivas ou 

punitivas cabíveis. 

* Embasamento jurídico 

O embasamento jurídico é indispensável para conferir, em especial, autoridade 

regulamentadora e fiscalizadora, quando a avaliação da conformidade se dá no campo 

compulsório. 

2.1.7.3 Boas Práticas de Regulamentação 

O Guia de Boas Práticas de Regulamentação define a regulamentação técnica, como 

uma forma de regulação – medida ou intervenção implementada sob a autoridade do Estado – 

que assume caráter compulsório, isto é, de cumprimento obrigatório por toda a sociedade. Para 

a sua legitimidade, efetividade e eficácia, deve possuir alguns atributos, aqui organizados, 

segundo os princípios explicitados no Artigo 37, da Constituição Brasileira: “a gestão pública 

para ser excelente tem que ser Legal, Impessoal, Moral, Pública e Eficiente” (BRASIL, 2007a). 

(a) Da efetividade 

Um regulamento precisa ter robustez legal, política, econômica e social, de forma a ser 

efetivo, isto é, ser aceito e aplicado por toda a sociedade, alcançando os objetivos que nortearam 

a sua edição. A efetividade de uma regulamentação está escudada nos seguintes atributos: 
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Legalidade: Estrita obediência à lei, ou seja, nenhum ato normativo pode ser 

reconhecido como de excelência à revelia da Lei. 

Impacto Social: Distribuição dos seus efeitos na sociedade, considerando os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 

Adequabilidade: Consistência com outras regulamentações e políticas, especialmente 

aquelas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. 

Racionalidade: Requisitos baseados na ciência e na tecnologia disponíveis e 

proporcionais aos objetivos pretendidos, nos estritos limites para o atendimento dos anseios da 

sociedade. 

Subsidiariedade: Avaliação se a melhor opção é uma iniciativa federal, estadual ou 

municipal, de tal forma que as decisões estejam no nível o mais próximo possível do cidadão. 

(b) Da impessoalidade 

Um regulamento, não só nos mandatos que faz, mas, também, quanto à participação na 

sua elaboração, deve observar estrita igualdade de tratamento, de forma a não estabelecer 

distinção entre aqueles que devem cumpri-lo e, igualmente, considerar as necessidades de toda 

a sociedade, observando: 

Imparcialidade: A regulamentação deve ser adotada para o benefício e o interesse 

coletivos e a autoridade regulamentadora deve manter neutralidade no processo de sua 

implementação. 

Clareza e Simplicidade: Requisitos expressos com clareza, em linguagem acessível a 

todos que devem cumpri-lo; tão simples quanto possível, sem prejuízo dos objetivos a alcançar, 

e detalhada o estritamente necessário à sua melhor compreensão. 

Eqüidade: As obrigações e sanções devem ser tratadas de modo que possam ser 

aplicadas de forma impessoal e consistente. Situações similares tratadas de forma igual. 

(c) Da moralidade 

A regulamentação deve se pautar por princípios morais de aceitação pública, 

respeitando os anseios da sociedade, os compromissos públicos do Estado e os acordos 

bilaterais e multilaterais firmados pelo Governo. Neste sentido, a regulamentação deve servir a 

objetivos legítimos, claramente identificados, observando: 
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Compromisso Ético: Respeito com os princípios da competição, comércio e facilitação 

dos investimentos em âmbito nacional e internacional. 

Responsabilidade: Consideração apropriada da sua aplicabilidade. A autoridade 

responsável pela política e pelos regulamentos dela decorrentes deve ser claramente 

identificada e estar facilmente acessível às partes interessadas. Quando apropriado devem 

revisar e melhorar as prescrições regulamentares para solucionar dificuldades identificadas na 

sua aplicação. 

Compatibilidade Internacional: Respeito às obrigações internacionais do estado 

brasileiro, em especial na harmonização dos regulamentos com as referências internacionais 

apropriadas. 

NOTA: Acordos internacionais assinados pelo Brasil dispõem sobre obrigações e 

princípios a serem observados no processo de regulamentação. Em particular, ressaltam-se os 

acordos estabelecidos no âmbito do sistema multilateral do comércio, como o Acordo de 

Barreiras Técnicas – TBT, da Organização Mundial do Comércio – OMC. A autoridade 

regulamentadora deve observar, ainda, os acordos internacionais que se aplicam ao seu ramo 

de atividade; por exemplo, o Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fito-sanitárias – 

SPS, da OMC e a adesão do Brasil à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML. 

(d) Da publicidade 

Ampla divulgação de informações relativas aos regulamentos técnicos e procedimentos 

de avaliação da conformidade que estão em vias de serem implementados, de maneira que estas 

ações sejam de conhecimento e possam ser acompanhadas, desde o início, por toda a sociedade, 

incluindo outros países, em especial os signatários do TBT, considerando a seguintes diretrizes: 

Transparência: A participação e consulta das partes interessadas deve ser assegurada 

desde a fase inicial de elaboração da regulamentação. Esta participação e consulta deve ser 

organizada de tal maneira a facilitar a mais ampla participação e acesso eqüitativo ao processo. 

As regras para a participação devem ser públicas. 

Acessibilidade: Disponibilização e divulgação intensiva da regulamentação, de forma 

a torná-la acessível a todos que a devem cumprir. Deve ser garantido o acesso a todas as pessoas, 

em especial, para esclarecimento daquelas que possam ter dif iculdade em conhecer e exercer 

os seus direitos. 

(e) Da eficiência e eficácia 
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A regulamentação técnica objetiva solucionar problemas claramente identificados e 

deve ser elaborada para alcançar o resultado da política vigente, produzindo benefícios que 

justifiquem os custos de sua adoção. 

Proporcionalidade: Alcance dos objetivos de maneira eficaz, com mínimo impacto na 

livre competição, não impondo restrições além do necessário. 

Necessidade: Certeza de que seja o melhor instrumento para alcançar os fins desejados. 

Economicidade: Minimização dos custos necessários para a sua adoção e 

implementação, seja para aqueles que devem cumpri-la, seja para aqueles que a fazem cumprir. 

Razoabilidade: Minimização dos custos e distorções no mercado, com análise de custo-

benefício e avaliação de risco, considerando as alternativas para a regulamentação 

Flexibilidade: Incentivo à inovação através da abordagem por objetivos, isto é, 

prescrições regulamentares dos resultados que se quer alcançar e do desempenho almejado, 

evitando- se a explicitação de soluções técnicas específicas. 

2.1.7.4 Equilíbrio entre o Custo e o Benefício 

Este fator chave para o sucesso da atividade de avaliação da conformidade vai ao 

encontro do próprio conceito de avaliação da conformidade. São inegáveis os benefícios da 

avaliação da conformidade de um produto em termos de proteção dos consumidores e da 

concorrência, bem com em termos de propiciar acesso a mercados, somente para citar alguns, 

mas, para alcançá-los, há um investimento a ser feito. 

Num procedimento de avaliação da conformidade, quanto mais se lança mão das 

ferramentas de gestão da qualidade (auditorias, acreditação, calibração, ensaios, amostragem 

etc.) maior é o grau de confiança alcançado na conformidade do produto, mas também maior 

será o custo, ou melhor, o investimento necessário. 

Portanto constitui-se um fator chave para o sucesso da atividade de avaliação da 

conformidade o estabelecimento de procedimentos que levem ao melhor equilíbrio entre seu 

custo e seus benefícios para a sociedade. 
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2.1.7.5 Envolvimento das Partes Interessadas 

A importância do envolvimento das partes interessadas, quando do estabelecimento de 

programas de avaliação da conformidade, já foi comentada anteriormente. A maior participação 

promove maior qualidade do resultado final, em termos de sistematização do programa, como 

também uma maior facilidade de implementação, até pelo maior comprometimento das partes 

interessadas. Estes processos participativos são também muito ricos em termos de aprendizado 

e difusão de conhecimento sobre a atividade de avaliação da conformidade. 

São exemplos de práticas consagradas que visam o envolvimento das partes 

interessadas, contribuindo para uma maior transparência e participação social no processo, o 

estabelecimento de Comissões Técnicas de Assessoramento, de caráter consultivo e compostas 

por representantes das partes interessadas no estabelecimento de programas de avaliação da 

conformidade, bem como a realização de Consultas e Audiências Públicas, ocasião em que 

qualquer cidadão pode manifestar sua opinião e encaminhar contribuições, devidamente 

justificadas, para o aprimoramento da proposta de programa de avaliação da conformidade em 

desenvolvimento. 

São atores essenciais no estabelecimento de programas de avaliação da conformidade 

as entidades representativas dos setores produtivos, entidades públicas e civis de defesa dos 

consumidores, governo, autoridades regulamentadoras e meio acadêmico. O ideal é que se 

alcance uma participação paritária destas partes. 

2.1.7.6 Identificação da Conformidade 

A atestação da qualidade de um produto ou objeto qualquer se dá de diferentes formas, 

a saber: etiqueta colada no produto, lay out desenhado na embalagem do produto, lay out 

desenhado em alto relevo no produto, certificado impresso em papel, listagem impressa, banco 

de dados informatizado, entre outros. 

O fator chave de sucesso na identificação da conformidade é fazer uma gestão cuidadosa 

da marca, de forma a protegê-la contra a vulgarização e objetivando conferir total credibilidade 

ao mesmo. Neste sentido, esforços devem ser empreendidos objetivando evitar falsificações e 

uso indevido ou abusivo. 

Deve-se zelar para que o seu objetivo seja claramente compreendido pela sociedade. 
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2.2 GESTÃO POR PROCESSOS 

2.2.1 Evolução Histórica das Teorias de Administração 

Para se entender a idéia de administração é necessário estabelecer-se que exista uma 

instituição a ser administrada, ou seja, um agrupamento de pessoas que se relacionem num 

determinado ambiente, físico ou não, orientadas para um objetivo comum que é a Organização. 

Organização, aqui significa o empreendimento, os esforços humanos organizados, feitos em 

comum, com um fim específico, um objetivo. As instituições (organizações) podem ser públicas 

ou privadas, com ou sem fins lucrativos. 

A necessidade de organizar os estabelecimentos nascidos com a revolução industrial 

levou os profissionais de outras áreas mais antigas e maduras a buscar soluções específicas para 

problemas que não existiam antes. Assim a pesquisa de métodos especiais para administrar 

estes empreendimentos deu origem aos rudimentos da ciência da administração. 

Como consequência, surgiram as teorias da administração, que podem ser divididas em 

várias correntes ou abordagens. Cada abordagem representa uma maneira específica de encarar 

a tarefa e as características do trabalho de administração. 

A Teoria Geral da Administração começou com a ênfase nas tarefas, com a 

Administração Científica de Taylor. A seguir, a preocupação básica passou para a ênfase na 

estrutura com a Teoria Clássica de Fayol e com a Teoria Burocrática de Max Weber, seguindo-

se mais tarde a Teoria Estruturalista. A reação humanística surgiu com a ênfase nas pessoas, 

por meio da Teoria Comportamental e pela Teoria do Desenvolvimento Organizacional. A 

ênfase no ambiente surgiu com a Teoria dos Sistemas, sendo completada pela Teoria da 

Contingência. Esta, posteriormente, desenvolveu a ênfase na tecnologia. Cada uma dessas cinco 

variáveis - tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia - provocou a seu tempo uma 

diferente teoria administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento da TGA. 

Cada teoria administrativa procurou privilegiar ou enfatizar uma dessas cinco variáveis, 

omitindo ou relegando a um plano secundário todas as demais. 

No Quadro 01 é apresentado um resumo das principais Teorias Administrativas e seus 

principais enfoques. 
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Ênfase Teorias Administrativas Principais enfoques 

Tarefas Administração Científica Racionalização do trabalho no nível operacional 

Estrutura 

Teoria Clássica 
Teoria Neoclássica 

Organização Formal 
Princípios gerais da Administração 
Funções do Administrador 

Teoria da Burocracia 
Organização Formal Burocrática 
Racionalidade Organizacional 

Teoria Estruturalista 
Múltipla abordagem 
Organização formal e informal 
Análise intra-organizacional e análise interorganizacional 

Pessoas 

Teoria das Relações Humanas 
Organização informal 
Motivação, liderança, comunicações e dinâmica de grupo 

Teoria Comportamental 
Estilos de Administração 
Teoria das decisões 
Integração dos objetivos organizacionais e individuais 

Teoria do Desenvolvimento Organizacional 
Mudança organizacional planejada 
Abordagem de sistema aberto 

Ambiente 

Teoria dos Sistemas 
Análise intra-organizacional e análise ambiental 
Abordagem de sistema aberto 

Teoria da Contingência 
Análise ambiental (imperativo ambiental) 
Abordagem de sistema aberto 

Tecnologia Teoria da Contingência Administração da tecnologia (imperativo tecnológico) 

Quadro 01 – Teorias Administrativas e seus enfoques 

Fonte: Chiavenato (1993) 

2.2.1.1 Abordagem Clássica da Administração 

A Escola da Administração Científica (Frederick W. Taylor) e a Teoria Clássica (Henri 

Fayol) constituem-se no que se convencionou chamar de Abordagem Clássica da 

Administração. A abordagem clássica da administração está fortemente fundamentada na 

estrutura funcional das organizações, ou seja, atividades específicas e especializadas. 

Considerado o "pai da administração científica", o pensamento de Taylor, em sua 

essência, fundamentava-se nas tarefas e na especialização dos profissionais da organização. 

Taylor defendia que só era possível ter um maior rendimento do serviço do operariado, o qual 

era desqualificado e tratado com desleixo pelas empresas, e acelerar o processo produtivo, ou 

seja, produzir mais em menos tempo, e com qualidade, através dessa especialização. Essa 

especialização dos profissionais acabou por reuni-los em departamentos, por consequência, 

tendentes à extrema especialização. 

Como consequência de sua teoria, observou-se uma nova organização do trabalho nas 

empresas, com fortes características de racionalidade, como detalhado a seguir: 
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 Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos: objetivava a 

isenção de movimentos inúteis, para que o operário executasse de forma mais simples 

e rápida a sua função, estabelecendo um tempo médio, a fim de que as atividades fossem 

feitas em um tempo menor e com qualidade, aumentando a produção de forma eficiente.  

 Estudo da fadiga humana: a fadiga predispõe o trabalhador à diminuição 

da produtividade e perda de qualidade, acidentes, doenças e aumento da rotatividade de 

pessoal.  

 Divisão do trabalho e especialização do operário, cada um se 

especializaria e desenvolveria as atividades em que mais tivessem aptidões.  

 Desenho de cargos e tarefas: desenhar cargos é especificar o conteúdo de 

tarefas de uma função, como executar e as relações com os demais cargos existentes.  

 Incentivos salariais e prêmios por produtividade  

 Condições de trabalho: O conforto do operário e o ambiente físico 

ganham valor, não porque as pessoas merecessem, mas porque são essenciais para o 

ganho de produtividade  

 Padronização: aplicação de métodos científicos para obter a 

uniformidade e reduzir os custos  

 Supervisão funcional: os operários são supervisionados por supervisores 

especializados, e não por uma autoridade centralizada.  

 Homem econômico: o homem é motivável por recompensas salariais, 

econômicas e materiais.  

 Pagamento diferenciado para quem produzia acima de um certo padrão. 

A empresa era vista como um sistema fechado, isto é, os indivíduos não recebiam 

influências externas. O sistema fechado é mecânico, previsível e determinístico. Entretanto, 

como ficou comprovado posteriormente, a empresa é um sistema que se movimenta conforme 

as condições internas e externas, portanto, um sistema aberto e dialético. 

Taylor pretendia, através da definição de princípios científicos para a administração das 

empresas, resolver os problemas que resultam das relações entre os operários, como 

conseqüência modificam-se as relações humanas dentro da empresa, o bom operário não discute 
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as ordens, nem as instruções, faz o que lhe mandam fazer. A gerência planeja e o operário 

apenas executa as ordens e tarefas que lhe são determinadas. Os quatro princípios fundamentais 

da Administração Científica são apresentados no Quadro 02. 

Princípio Descrição 

Planejamento 
Consiste em substituir o critério individual do operário, a 
improvisação e o empirismo por métodos planejados e testados. 

Preparação dos 
Trabalhadores 

Consiste em selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo 
com suas aptidões, prepará-los e treiná-los para produzirem mais e 
melhor, de acordo com o método planejado, e em preparar 
máquinas e equipamentos em um arranjo físico e disposição 
racional. Pressupõe o estudo das tarefas ou dos tempos e 
movimentos e a Lei da Fadiga. 

Controle 
Consiste em controlar o trabalho para se certificar de que o mesmo 
está sendo executado de acordo com o método estabelecido e 
segundo o plano de produção. 

Execução 
Consiste em distribuir distintamente as atribuições e as 
responsabilidades para que a execução do trabalho seja o mais 
disciplinado possível. 

Quadro 02 – Princípios da Administração Científica 

Fonte: o autor 

 

Paralelamente ao trabalho do Taylor nos E.U.A., Fayol defendia princípios semelhantes 

na Europa baseados em sua experiência na alta administração. Enquanto os métodos de Taylor 

eram estudados por executivos Europeus, os seguidores da Administração Científica só 

deixaram de ignorar a obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos. O 

atraso na difusão generalizada das idéias de Fayol fez com que grandes contribuintes do 

pensamento administrativo desconhecessem seus princípios. 

A Teoria Clássica da Administração idealizada por Fayol caracterizava-se pela ênfase 

na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca da máxima 

eficiência. Sofreu críticas como a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos 

materiais e salariais e a excessiva unidade de comando e responsabilidade. 

Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar 

aos de Taylor, conforme apresentado no Quadro 03. 

Princípio Descrição 

Divisão do Trabalho 
Especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os 
operários da fábrica, assim, favorecendo a eficiência da produção 
aumentando a produtividade. 
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Autoridade 
Autoridade é todo direito dos superiores darem ordens que teoricamente 
serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade. 

Disciplina 
Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas 
para todos os funcionários. A ausência de disciplina gera o caos na 
organização. 

Unidade de comando 
Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando 
contra-ordens. 

Unidade de direção 
O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para grupo 
de atividades com os mesmos objetivos. 

Subordinação dos 
interesses individuais (ao 
interesse geral) 

Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os 
interesses individuais. 

Remuneração 
Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da 
própria organização. 

Centralização 
As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser 
centralizadas no topo hierárquico da organização. 

Hierarquia ou Linha de 
comando 

Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca uma 
linha de autoridade fixa. Toda ordem passa por todos os escalões 
intermediários até chegar ao ponto onde deve ser executada. 

Ordem 
Deve ser mantida em toda organização, preservando um lugar pra cada 
coisa e cada coisa em seu lugar. 

Equidade 
A justiça deve prevalecer em toda organização, justificando a lealdade e 
a devoção de cada funcionário à empresa. Direitos iguais. 

Estabilidade dos 
funcionários 

Uma rotatividade alta tem conseqüências negativas sobre desempenho 
da empresa e o moral dos funcionários. 

Iniciativa 
Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e 
cumpri-lo. 

Espírito de equipe 
O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da 
equipe. Os integrantes de um mesmo grupo precisam ter consciência de 
classe, para que defendam seus propósitos. 

Quadro 03 - Princípios da Teoria Clássica da Administração 

Fonte: o autor 

 

Para Fayol, a administração possui cinco funções administrativas universais, conforme 

apresentado no Quadro 04: Previsão (planejamento), Organização, Comando, Coordenação e 

Controle. 

Funções 
Administrativas 

Descrição 
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Previsão (Planejamento) 

Estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma como 
serão alcançados. Parte de uma sondagem do futuro, 
desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas. É 
a primeira das funções, já que servirá de base diretora à 
operacionalização das outras funções. 

Organização 
É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam 
humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma 
segundo o planejamento estabelecido. 

Comando 

Faz com que os subordinados executem o que deve ser feito. 
Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente 
definidas, ou seja, que a forma como administradores e 
subordinados se influenciam esteja explícita, assim como o grau de 
participação e colaboração de cada um para a realização dos 
objetivos definidos. 

Coordenação 
A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a 
coordenação das atitudes e esforços de toda a empresa, almejando 
as metas traçadas. 

Controle 

Controlar é estabelecer padrões e medidas de desempenho que 
permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais 
compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades 
desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo 
ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas. 

Quadro 04 – Funções Administrativas Universais 

Fonte: o autor 

 

Observa-se nos princípios gerais da administração propostos por Fayol uma obsessão 

pelo comando, tendo como ótica a visão da empresa a partir da gerência administrativa, onde 

Fayol focou seus estudos na unidade do comando, autoridade e na responsabilidade. Em função 

disso, é visto como obcecado pelo comando, reforçando a idéia de hierarquia e a centralização 

da autoridade.  

De forma semelhante a Taylor, Fayol preconizava a empresa como sistema fechado, 

onde a partir do momento em que o planejamento é definido como sendo a pedra angular da 

gestão empresarial, era difícil aceitar qualquer tipo de interferência do ambiente externo a este 

planejamento, reforçando a falsa idéia de que a organização se constituia uma parte isolada do 

ambiente. 

Por fim, a Teoria Clássica da Administração também foi marcada pela manipulação dos 

trabalhadores na medida em que se baseou em princípios que buscavam explorar os 

trabalhadores. 
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Como conclusão, observa-se que a Teoria da Administração Científica estudava a 

empresa privilegiando as tarefas de produção enquanto a Teoria Clássica da Administração 

estudava privilegiando a estrutura da organização. 

Ambas as teorias buscavam alcançar o mesmo objetivo: maior produtividade do trabalho 

e a busca da eficiência nas organizações. Se a Administração Científica se caracterizava pela 

ênfase na tarefa realizada pelo operário, a Teoria Clássica se caracterizava pela ênfase na 

estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. A conseqüência destas teorias foi 

uma redução no custo dos bens manufaturados. Aquilo que fora um luxo acessível apenas aos 

ricos, como automóveis ou aparelhos domésticos, tornou-se disponível para as massas. Mais 

importante foi o fato de que tornaram possível o aumento dos salários, ao mesmo tempo em 

que reduziram o custo total dos produtos. 

Desde então, a base da estrutura e da gestão das organizações tem sido funcional: 

funções administrativas e não administrativas: técnicas, comerciais, financeiras, contábeis e de 

segurança. 

2.2.1.2 Abordagem Sistêmica da Administração 

A origem da Abordagem Sistêmica da Administração é a Teoria Geral dos Sistemas 

(TGS), formulada na década de 50, pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy. 

A base da TGS é o sistema - conceito mais extenso e, por consequência, de menor 

compreensão. Nós, e tudo ao nosso redor, pertencemos a um sistema maior, que tem em si 

sistemas menores. Neste aspecto, assemelha-se muito ao conceito de "ser" da filosofia, extenso, 

pois tudo está contido nele, mas de pequena compreensão. 

Segundo Oliveira (2002, p.35), sistema é um conjunto de partes integrantes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e 

efetuam determinada função. 

Sistema pode ser definido ainda como um conjunto de elementos interdependentes que 

interagem com objetivos comuns formando um todo, e onde cada um dos elementos 

componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o 

resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Qualquer conjunto 

de partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as partes 

e o comportamento do todo sejam o foco de atenção (ALVAREZ, 1990, p. 17). 



61 

 

Adicionalmente, cabe destacar que todo sistema recebe insumo de outros sistemas e gera 

insumo para outros sistemas. 

Por definição, podem ser fechados ou abertos. Fechados quando não apresentam 

intercâmbio com o meio ambiente que os circunda, sendo assim não recebem nenhuma 

influência do ambiente e por outro lado não influenciam, não recebendo nenhum recurso 

externo e não produzindo nada que seja enviado para fora. Abertos quando apresentam relações 

de intercâmbio com o ambiente, por meio de entradas e saídas. 

Bertalanffy, por ser biólogo, utilizou-se muito da biologia para formular sua teoria. 

Assim, um exemplo de sistema muito utilizado é o homem, que necessita de luz, de oxigênio, 

de alimento, etc e, por sua vez, produz, para outros sistemas, conhecimento, serviços, adubo, 

etc. Assim como para o sistema-homem, para o sistema-organização o ambiente é fator crítico 

para sua sobrevivência. 

Até o final da segunda guerra mundial, por volta de 1945, o ambiente para o sistema- 

organização só era importante como fornecedor de insumos. O que a empresa produzisse, o 

mercado consumia. Esta teoria reducionista se justificava devido à pouca concorrência e 

relativa grande demanda que garantiam o consumo de tudo que se produzia. 

Pode-se verificar que as teorias da administração até então trataram com ênfase apenas 

do "metabolismo" das organizações. Produzir o máximo possível, esse era o desafio. Daí as 

teorias voltadas para a busca da melhor estrutura organizacional, para a especialização das 

pessoas, para a motivação, etc. 

Com o aumento da concorrência e a crescente sofisticação da demanda, as teorias 

organizacionais começaram a focar no ambiente externo das organizações, ressaltando assim a 

necessidade de se assumir uma visão mais abrangente, surgindo, portanto, a teoria sistêmica. 

Não basta produzir em quantidade, é preciso produzir em quantidade, com qualidade que atenda 

às especificações de quem vai consumir o produto ou receber o serviço, ou seja, o cliente. 

Entra em cena, a partir daí, a estratégia, ou seja, estabelecer objetivos e futuros desejados 

que necessitam de um caminho a ser percorrido para que sejam alcançados. Esse caminho 

define o que fazer e como fazer para ter sucesso. É uma trajetória de planos e ações flexíveis 

no sentido de capacidade de adaptação rápida às mudanças do ambiente. Em se tratando de 

ambiente, o futuro é um alvo móvel e, por isso, demanda decisões em tempo oportuno que 

determinem mudanças rápidas nas trajetórias estabelecidas. 
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2.2.2 Conceitos 

Os recursos tecnológicos são cada vez mais empregados dentro das organizações com o 

propósito de otimizar e/ou dinamizar a capacidade produtiva das mesmas. Estes, por sua vez, 

são complementados pelos sistemas de informação a fim de proporcionar o suporte necessário 

à tomada de decisão eficaz corroborando com os objetivos da empresa, assim como a melhora 

significativa do fluxo dos processos organizacionais. 

Faz-se importante destacar que toda e qualquer organização como forma de subsistência 

emprega algum tipo de processo, tecnologia ou até mesmo sistema de informação a fim de 

suprir necessidades do mercado ou de seu ambiente externo. 

Os mesmos podem ser compreendidos como um conjunto de entradas, processamento e 

saídas bem definidos como no caso da produção em série de algum bem tangível ou aquele cujo 

resultado seja a prestação de um serviço específico. 

2.2.2.1 Tipos de Processos 

Maranhão (2004, p.13) compilou várias definições de processo apresentadas no Quadro 

05: 
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Fonte Bibliográfica Definição de Processo 

Norma ABNT NBR ISO 9001 
Conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas 
que transforma insumos (entradas) em produtos (saídas). 

Integration Definition for Modeling of 
Process - IDEFO 

Conjunto de atividades, funções ou tarefas identificadas, 
que ocorrem em um período de tempo e que produzem 
algum resultado. 

Michael Hammer (em Reengenharia 
revolucionando a empresa e a agenda) 

1. Reunião de tarefas ou atividades isoladas; 
2. Grupo organizado de atividades relacionadas que, 
juntas, criam um resultado de valor para o cliente. 

Thomas H. Davenport (em 
Reengenharia de Processos) 

1. Conjunto de atividades estruturadas e medidas 
destinadas a resultar em um produto especificado para 
um determinado cliente mercado 
2. Ordenação específica das atividades de trabalho, no 
tempo e no espaço, com um começo, um fim, e inputs e 
outputs claramente identificados. 

Rohit Ramaswamy (em Design and 
Management of Service Processes) 

São sequências de atividades que são necessárias para 
realizar as transações e prestar o serviço. 

Dianne Galloway (em Mapping Work 
Processes) 

Uma sequência de passos, tarefas ou atividades que 
convertem entradas de fornecedores em uma saída. Um 
processo de trabalho adiciona valor às entradas, 
transformando-as ou usando-as para produzir alguma 
coisa nova. 

Geary A. Rummler e Alan P. Brache 
(em Melhores Desempenhos das 
Empresas) 

Uma série de etapas criadas para produzir um serviço ou 
um produto. 

Quadro 05 – Definições de Processo 

Fonte: Maranhão (2004) 

 

Tanto na produção de um produto ou na prestação de um serviço, as organizações atuais 

percebem que a otimização de seus processos deve se dar de forma mais contínua. No entanto, 

os processos diferenciam-se quanto a objetivos e/ou propósito. Desta forma, atentando para os 

diversos processos envolvidos dentro do ambiente das organizações faz- se necessário 

diferenciá-los a fim de delinear da melhor forma possível o estudo proposto. 

Deste modo, segundo Gonçalves (2000), existem três categorias básicas em que se 

enquadram os processos empresarias, sendo eles: Processos de negócio ou de cliente, Processos 

organizacionais e Processos gerenciais. 

Processos Essenciais, de Negócio ou de Clientes 

Ainda segundo Gonçalves (2000), Processos Essenciais, de Negócio ou de Cliente são 

os processos que distinguem uma organização da outra e que, de forma estruturada e 
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organizada, possuem por objetivo a realização de um produto ou serviço que atenda à 

necessidade do cliente externo. 

Podem ser definidos também como uma cadeia de atividades/tarefas orientadas para a 

missão da organização. O desenho organizacional tem foco no destinatário final dos produtos 

ou serviços que a organização produz em decorrência da sua missão, motivo pelo qual são 

considerados estratégicos. 

Para De Sordi (2008), "processos de negócio são fluxos de trabalhos que atendem a um 

ou mais objetivos da organização e que proporcionam agregação de valor sob a ótica do cliente 

final". 

Processos Organizacionais 

Gonçalves (2000) define Processos organizacionais como sendo aqueles processos cujo 

resultado produzido, não é na maioria das vezes identificadas pelo cliente externo, mas que, no 

entanto, é de suma importância para a gestão do negócio. Como exemplo deste processo, 

Gonçalves (2000) destaca o suprimento de material em uma organização não fabril. 

Processos Gerenciais 

Por fim, Gonçalves (2000) define os Processos gerenciais por aqueles que são 

compostos das rotinas e ações que o corpo gerencial da organização deve realizar buscando 

fornecer suporte aos demais processos de negócio. Destaca-se, neste contexto a avaliação da 

qualidade do atendimento aos pedidos dos clientes. 

2.2.2.2 Fundamentos da Gestão orientada por Processos 

Kiliminnik (1997) relata que, na era da competitividade global, o grande desafio das 

organizações está centrado na capacidade de buscar inovações tecnológicas, novos mercados e 

métodos modernos de gestão dos processos organizacionais e de integração total das cadeias de 

valor da organização, clientela e fornecedores. 

Ainda Kiliminnik (1997) mostra que as mudanças que estão ocorrendo atualmente nas 

organizações têm promovido uma reorganização estrutural, por meio do achatamento das 

estruturas hierárquicas através da organização por processo (unidades de negócios), 

terceirização de parte de suas atividades (focalização no negócio). Estas mudanças, por sua vez, 

alteram a natureza do trabalho e demandam um novo padrão de desenvolvimento profissional. 
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Nesse quadro, as práticas organizacionais e gerenciais são um fator central para a 

competitividade das organizações. Os ganhos resultantes das disputas entre as organizações 

podem ser medidos mediante redução de custos e também por seus efeitos qualitativos, como 

rapidez, flexibilidade e confiabilidade da produção (World Investiment Report, 1995). 

Evidentemente, a qualidade do capital humano, especialmente do corpo gerencial das 

organizações, é um fator chave nessa questão. Para ser competitiva, a organização terá de 

assimilar muito bem o significado da expressão flexibilidade (Kiliminnik,1997). 

Uma das formas de conseguir uma maior flexibilidade organizacional consiste na 

eliminação de barreiras dentro da organização funcional e a focalização em processos de 

negócios, ou essenciais. Ao se centrar nesses processos, a organização estará trabalhando com 

todas as dimensões complexas do seu negócio e poderá usar, não mais de forma isolada todos 

os seus recursos para adquirir as vantagens competitivas (Motta, 1995). 

Hall (1982) define processo como uma série de atividades e tarefas lógica e 

seqüencialmente interrelacionadas, organizadas com a finalidade de produzir resultados 

específicos para realização de uma meta, caracterizando-se por entradas mensuráveis, valor 

agregado e saídas mensuráveis. 

Esta definição explicitando a necessidade de mensuração insere os indicadores como 

uma importante ferramenta para monitoramento do desempenho e dos resultados dos processos. 

Estes indicadores são estabelecidos para itens de verificação relacionados aos fatores críticos 

de sucesso, que são os aspectos que afetam a eficiência do processo e para itens de controle 

estabelecidos em função dos requisitos e critérios de qualidade dos clientes. 

Os processos interrelacionam-se de forma seqüencial e lógica, podendo tanto ser 

agrupados em macroprocessos, como ser subdivididos em subprocessos. Estes subprocessos 

são constituídos de atividades que representam conjuntos das tarefas necessárias para produzir 

resultados. Cada tarefa é constituída por rotinas executadas pelas pessoas. 

Pelas suas características de interfuncionalidade, os processos muitas vezes atravessam 

os limites das unidades funcionais e costumam estar fragmentados e encobertos pelas estruturas 

organizacionais, nesse contexto, os esforços de melhoria muitas vezes não são centrados para 

os processos, mas para tarefas, pessoas ou estruturas, o que dificulta a obtenção de melhores 

resultados. 
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A organização do trabalho numa visão por processo toma como base o pensamento 

sistêmico, que envolve uma mudança das partes para o todo, da percepção dos objetos para as 

relações (interdependência entre fornecedores, executores e clientes), das estruturas para os 

processos, da dominação para a parceria, da integração e do crescimento para a sustentabilidade 

(Kinlaw, 1997). 

Em relação àorganização do trabalho, como processo, trata-se de caracterizá-la por uma 

contínua sistematização do insumo, transformação e produto. O insumo organizacional inclui 

indivíduos, matérias-primas e energia; o produto organizacional surge na forma de bens e 

serviços. O insumo e a conversão em produto ou em novo insumo consistem em transações 

dentro da organização, em diversos postos de trabalho e entre a organização e o seu ambiente 

externo (Gibson, 1991). 

Quando as atividades são organizadas por processo, o trabalho é seqüenciado em termos 

de uma cadeia de relações que ocorrem entre as diversas equipes da organização. As pessoas se 

comunicam diretamente com quem está na seqüência do processo. O controle é assumido pela 

pessoa responsável pela gestão do processo. O trabalho é realizado por equipes de pessoas, 

trabalhando com autonomia e auxiliadas por poucos gerentes (Harrington, 1993). 

Conforme demonstra Motta (1995), a organização horizontalizada, como um novo 

modelo de organização por processos e não por função ou tarefas, introduz uma visão sistêmica 

do trabalho, mostrando as partes e o todo, a interdependência entre fornecedores, executores e 

clientes do processo, como parte de uma cadeia destinada a gerar resultados organizacionais. 

Cada processo possui um gerente, um objetivo e indicadores de desempenho 

específicos. Os supervisores continuam a existir, no entanto, em vez de trabalharem com uma 

lista de atribuições, esses trabalham com processos descritos. A descrição de cada processo 

indica os seus objetivos, indicadores, clientes, produtos e resultados esperados. A hierarquia é, 

por definição, achatada, com grande uso de equipes de trabalho auto- sustentadas e não mais as 

unidades ou áreas funcionais representadas pelas “caixinhas”. A organização é direcionada para 

o cliente; a satisfação desse é a medida primária de desempenho do processo e, por 

conseqüência, da organização. 

Segundo Motta (1995), esse tipo de estrutura traz os seguintes benefícios: 

a) habilita a organização a ter seu foco direcionado aos clientes, permitindo 

àorganização antecipar e controlar mudanças; 
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b) provê meios de efetivar, mais rapidamente, mudanças complexas; 

c) auxilia a organização a gerenciar efetivamente seus interrelacionamentos; 

d) provê uma visão sistêmica das atividades da organização; 

e) mantém o foco no processo; 

f) auxilia a organização a entender melhor a sua cadeia de valor; 

g) desenvolve um sistema de avaliação completo para as áreas de negócios. 

Os fatores, elementos ou situações que devem ocorrer nas organizações e que 

demonstram a adoção da organização das atividades por processo são assim visualizados por 

Davenport (1994): 

Visão das atividades como processo: Representando uma orientação que envolve 

elementos de medição, controle, gerenciamento e clientela. Ênfase na maneira como o trabalho 

é organizado e executado. A maneira pela qual o trabalho é, e deve ser organizado é que 

facilitará ou dificultará melhoria sistemática e inovadora do processo. 

Visão sistêmica do trabalho: Nesse sentido, cada empregado passa a ter uma visão 

clara a respeito do como, do por quê, do para quê e do para quem do seu trabalho, em 

substituição a uma visão unidimensional e compartimentalizada existente na orientação 

tradicional, baseada em funções. As organizações orientadas para processos procuram preparar 

seus empregados para novos comportamentos, incluindo mudanças de valores, crenças e 

princípios. Procuram reagrupar suas atividades, tornando-as mais sistêmicas e 

interdependentes. 

Delegação às equipes da responsabilidade pelos processos: Concede-lhes autoridade 

para tomarem as decisões necessárias. Equipes de múltiplas habilidades, realizando trabalhos 

orientados para processos, alcançam resultados com mais eficiência. Nesse ambiente, o sucesso 

do trabalho depende mais de atividades e esforços de empregados com autonomia e poder de 

decisão, do que de ações de gerentes funcionais orientados para tarefas. 

Mudanças no enfoque da avaliação para gestão do desempenho: Significa, de um 

lado, associar os níveis organizacional e individual da avaliação e, de outro lado, focar a 

avaliação mais em resultados do que em características individuais. A remuneração nas 

organizações orientadas por processo privilegia as competências, o trabalho em equipe e os 

resultados. 
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Lideranças e não chefias: Fundamentando-se no treinamento gerencial, no sentido de 

fornecer aos gerentes as competências necessárias para gestão de equipes de trabalho. Os 

gerentes precisam ser líderes, capazes de influenciar e reforçar valores e crenças da organização 

por meio de suas ações. Ao moldar os processos e motivar os empregados, os líderes 

preocupam-se com a realização do trabalho e o alcance de resultados. 

Estrutura organizacional horizontalizada: O trabalho organiza-se em torno dos 

processos e das equipes que as executam. As pessoas comunicam-se diretamente com quem 

precisam. O controle é assumido pela pessoa que executa o processo. Nas organizações mais 

horizontalizadas, os gerentes aproximam-se mais dos clientes e dos executantes do trabalho. 

Observa-se que as etapas do processo podem ser distinguidas das versões hierárquicas e 

verticais da estrutura organizacional. Enquanto a estrutura hierárquica é tipicamente uma visão 

fragmentada e estanque das responsabilidades e das relações de subordinação, a estrutura de 

processo é uma visão dinâmica pela qual a organização produz um bem ou serviço. 

Gonçalves (2000), citando Stewart (1992), resume as diferenças entre gestão por 

processos e a gestão funcional em três pontos: emprego de objetivos externos; agrupamento de 

empregados e recursos para produzir um trabalho completo; e a redução do filtro da hierarquia 

com o direcionamento do fluxo de informações para onde esta é necessária. 

Outra variável a ser considerada na gestão de processo é a sua integração constante com 

a estratégia organizacional. A melhoria de processo só tem sentido se servir para melhorar a 

organização de maneira coerente com a sua estratégia. 

Portanto, a organização e divisão do trabalho devem seguir a estratégia da organização 

(Chandler 1962) e, conseqüentemente, adequando-a quanto às transformações, necessidades e 

expectativas do mercado. 

A partir do momento que se concentram nos processos, esses devem estar alinhados 

com a estratégia que, por sua vez, deve estar direcionada para o negócio. Concentrar recursos e 

esforços na melhoria de processos que não sejam críticos para a organização pode não produzir 

os resultados esperados ou contribuir para a melhoria do desempenho da organização, 

resultando em uma frustração e decepção das equipes. Portanto, a definição e modelagem das 

atividades, do início ao fim, devem ser feitas para aqueles processos importantes para a 

organização realizar o seu negócio. 
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2.2.3 Gestão por processos no setor público 

A administração pública burocrática tradicional tonou-se lenta e pesada demais e não 

consegue acompanhar o novo ritmo tecnológico e gerencial que exige decisão e estruturas mais 

horizontalizadas, em rede (Mare, 1995). 

A proposta do Plano Diretor de Reforma do Estado, para os serviços competitivos, onde 

estariam os institutos de pesquisa, prevê um programa de “publicização”, ou seja, transformar 

as atuais fundações públicas em organizações não-estatais, que terão autorização específica para 

celebrar contrato de gestão com o poder executivo. Esse modelo de administração pressupõe 

substituir a administração burocrática pela gerencial, mediante mecanismos de controle de 

resultados que estariam explicitados nesses contratos de gestão (Mare, 1995).  

Uma tentativa de interpretação desse processo de reorganização do setor indica que há 

atributos que definem a nova ordem institucional (Dosi & Malerba, 1995). As tendências atuais 

de organização convergem para um objetivo comum: a busca de modelos organizacionais que 

criem condições de competitividade às instituições num ambiente que exige capacidade própria 

de captação de recursos, agilidade e flexibilidade para responder às demandas e forte 

capacidade de monitoramento em seu meio (científico, econômico, tecnológico, social). Assim, 

o conjunto de propostas apresentadas para a nova modelagem refere-se à capacidade de 

organizar as competências de seus recursos humanos e de sua infra-estrutura de forma a atender 

as exigências dos diversos segmentos da sociedade. Isso exige a substituição das estruturas 

compartimentalizadas para uma estrutura em rede, entre outras coisas, como o trabalho 

cooperativo, grau de autonomia, avaliação de desempenho de pessoas e institucional, além de 

mudanças nos processos e nos papéis. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, a organização e divisão do trabalho foi modificada 

com o advento de novas formas de gerenciamento, papéis e culturas organizacionais. Essas 

mudanças incluem vários arranjos formais e informais, com a incorporação de novos valores 

gerenciais e de mercado com ênfase no uso de indicadores de desempenho, base para a 

celebração de contrato de gestão, com desenvolvimento de sistemas para o aperfeiçoamento da 

gestão (Ferlie et al., 1999). Nesse quadro, percebe-se que a administração pública passa a ser 

vista por um redirecionamento com base no mercado, ênfase nos valores fundamentais de 

eficiência e eficácia, o que pode permitir ao serviço melhores resultados e, conseqüentemente, 

satisfação de seus clientes e usuários. Assim, a implementação da gestão flexível é uma 

conseqüência dos esforços para modernizar a gestão. 
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Com isso, percebem-se definições claras sobre os rumos ou delineamentos a serem 

incorporados na gestão organizacional, desde formas e estilos organizacionais que privilegiem 

a integração, maior flexibilidade organizacional, aumento da descentralização até o 

estabelecimento de contratos, com metas definidas, formas de organização em rede, com ênfase 

nas alianças estratégicas entre organizações (Senge, 1990; Jones & Hendrey, 1994). 

A flexibilidade na gestão como mecanismo para adaptá-la à evolução das circunstâncias, 

tendência para deixar de lado os métodos regulamentares e centralizados, características da 

forma clássica de organização, presta-se a ser colocada na gestão orientada para resultados, que 

tem no contrato, mecanismos de controle de resultados explicitados. Além de que, as 

características da organização por processo, na qual a autonomia e a flexibilidade estão 

presentes e como tendências essenciais para que a estrutura organizacional responda às 

demandas administrativas, pode-se inferir que a mudança da gestão hierárquica para a gestão 

por contrato, como uma forma menos rígida de gestão, facilita esta flexibilidade organizacional 

tornando a instituição mais competitiva (Williamson, 1991). 



71 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Conforme apresentado por Gil (2007a, p.42) pode-se definir pesquisa como o processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos. 

Partindo desta conceituação, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo 

que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo 

da realidade social. 

A pesquisa pode decorrer de razões de ordem intelectual, quando baseadas no desejo de 

conhecer pela simples satisfação para agir. Daí porque se pode falar em pesquisa pura e em 

pesquisa aplicada. 

Enquanto a pesquisa pura busca o progresso da ciência sem a preocupação direta com 

suas aplicações e consequências práticas, a pesquisa aplicada tem como característica 

fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. 

As pesquisas podem ser classificadas quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos 

técnicos adotados. Para Gil (2007a, p.43), a classificação com base nos objetivos é dividida em 

três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas, que podem ser assim definidas: 

Exploratória: estudo que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Na maioria dos casos 

estas pesquisas assumem a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. 

Descritiva: estudo que tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis. 

Uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Em alguns casos a 

pesquisa descritiva se aproxima da explicativa, quando vai além da simples identificação de 

relações entre variáveis, e pretende determinar a natureza dessa relação. 

Explicativa: estudo que tem como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Busca explicar a razão, o 

porquê das coisas. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, visto 
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que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja 

suficientemente descrito e detalhado. 

De acordo com Gil (2007a, p.43), a classificação das pesquisas em exploratórias, 

descritivas e explicativas é muito útil para o estabelecimento de seu marco teórico, ou seja, para 

possibilitar uma aproximação conceitual. Todavia, para analisar os fatos do ponto de vista 

empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade, torna-se necessário traçar 

um modelo conceitual e operativo da pesquisa, ou seja, traçar o delineamento da pesquisa. 

Para Gil (2007a, p.43) o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação de dados. O delineamento expressa em linhas gerais o desenvolvimento da 

pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados. Estes 

procedimentos abrangem dois grandes grupos: aqueles que se valem das fontes de “papel” e 

aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No primeiro grupo, estão a pesquisa 

bibliográfica e a documental. No segundo, estão, dentre outras, a pesquisa experimental, a 

expos- facto, estudo de coorte, o levantamento (survey), o estudo de campo, o estudo de caso e 

a pesquisa ação. 

Gil (2007a) qualifica estes grupos da seguinte forma: 

Bibliográfica – feita com base em livros e periódicos científicos; compreende o 

universo de trabalhos teóricos desenvolvidos em campos como o da filosofia, sociologia e 

antropologia. As fontes que a constituem são livros publicados e artigos científicos divulgados. 

Documental - assemelha-se à pesquisa bibliográfica, todavia, lida com documentos de 

“primeira mão”, que não receberam nenhum tratamento analítico. Nesta categoria estão os 

documentos conservados em arquivos de órgãos públicos, tais como memorandos, 

regulamentos, relatórios de pesquisa, relatórios de empresa, tabelas estatísticas, etc... 

Experimental - consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 

que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto. 

Ex-Post Facto - o propósito desta pesquisa é o mesmo da experimental e é um tipo de 

estudo realizado após a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos 

acontecimentos. 
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Estudo de Coorte - refere-se a um grupo de pessoas que têm alguma característica 

comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo, para se 

observar e analisar o que acontece com elas. É uma pesquisa muito utilizada na área da saúde. 

Levantamento - caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas, cuja opinião se 

quer conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo 

de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, 

obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Estudo de Campo - apresenta semelhanças com o levantamento, sendo que este tem 

maior alcance e o estudo de campo, maior profundidade. O levantamento procura ser 

representativo de universo definido e oferecer resultados caracterizados pela precisão 

estatística. Já o estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das questões propostas 

do que a distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. 

Estudo de Caso - é uma modalidade amplamente utilizada nas ciências biomédicas e 

sociais, e consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Pesquisa – ação: é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa foi composta por uma pesquisa 

exploratória, seguida de um estudo de campo. 

A partir da pesquisa exploratória buscou-se caracterizar o objeto de pesquisa, através de 

um histórico sobre o Inmetro e um relato sobre a atividade de avaliação da conformidade no 

Inmetro, através de pesquisa documental e bibliográfica, bem como uma descrição da estrutura 

da Diretoria da Qualidade e sua organização em processos, também através de pesquisa 

documental. 

Em seguida no plano de pesquisa, foi desenvolvido um estudo de campo onde se buscou 

responder às questões base da formulação do problema. 
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Para este estudo de campo foi estabelecido como instrumento de pesquisa entrevistas, 

não estruturadas, com questões abertas, de forma a permitir que cada respondente pudesse 

apresentar a sua visão sobre a atual estruturação dos processos da Diretoria da Qualidade, as 

causas dos insucessos na implantação de programas de avaliação da conformidade, a melhor 

maneira, sob a ótica individual de cada entrevistado, de execução das atividades visando 

eliminar as falhas evidenciadas na implantação de alguns programas de avaliação da 

conformidade, bem como apresentar sugestões sobre eventuais melhorias nos processos 

atualmente estabelecidos na Diretoria da Qualidade. 

A realização de entrevistas, como instrumento de pesquisa, foi mesclada com a 

realização de reuniões de trabalho, onde foi possível estreitar a interação com os profissionais 

selecionados para contribuir com a pesquisa, bem como validar o conteúdo e o direcionamento 

dado originalmente à estrutura das entrevistas. 

Inicialmente foi montada uma entrevista, com base na experiência pessoal do 

pesquisador, com foco exclusivo no processo específico Implantação de Programas de 

Avaliação da Conformidade da Diretoria da Qualidade, entretanto, com o desenrolar das 

primeiras entrevistas, como fruto de um processo de validação da mesma, outras necessidades 

foram percebidas, de modo que foi identificada a importância da ampliação do escopo e 

abrangência da pesquisa, contemplando não só o referido processo específico, mas todos os 

demais processos específicos que compõe a Diretoria. 

A amostra contemplou, exclusivamente, componentes do ambiente interno do Inmetro, 

mais especificamente da Diretoria da Qualidade. Foram selecionados apenas profissionais que 

desempenham funções gerenciais, mais especificamente o Diretor, seus assessores e os 

responsáveis por gerir os processos específicos e operacionais que compõe o macroprocesso 

Avaliação da Conformidade da Diretoria da Qualidade. 

A partir dos dados coletados nas entrevistas e reuniões, foi possível mapear a percepção 

do corpo gerencial em relação à atual estrutura na qual a Diretoria da Qualidade orienta sua 

atuação na atividade de avaliação da conformidade, efetuando assim uma avaliação de quais 

ações podem ser empreendidas de modo a eliminar as lacunas evidenciadas durante a 

implantação de um novo programa, garantindo assim sua adequada absorção por parte da 

sociedade. 

O Quadro 06 apresenta, de forma estruturada, a correlação entre os objetivos, geral e 

específicos, as questões da pesquisa e a metodologia adotada na pesquisa. 
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Quadro 06 – Correlação entre Objetivos, Questões e Metodologia da Pesquisa 

Fonte: o autor 
 

Por fim, a Figura 02 apresenta um resumo, em forma de mapa mental, da estrutura e 

delineamento da pesquisa. 

OBJETIVO GERAL 
OBETIVOS 

ESPECÍFICOS 
QUESTÕES DE 

PESQUISA 
METODOLOGIA 

Propor uma adequação na forma 
de conduzir a atividade de 
implantação de programas de 
avaliação da conformidade, que 
permeie todas as etapas do 
macroprocesso Avaliação da 
Conformidade, de modo a 
eliminar a ocorrência de falhas 
que impeçam a efetiva 
implantação do programa. 

1. Elencar os possíveis atores 
relacionados ao macroprocesso 
Avaliação da Conformidade. 

1. Quais são os principais 
"stakeholders" que estão 
relacionados ao 
macroprocesso Avaliação da 
Conformidade? 

Realização de 
entrevistas e 
reuniões de 
trabalho com o 
Diretor da 
Qualidade, seus 
Assessores, e 
Gerentes de cada 
processo específico 
e Gestores dos 
processos 
operacionais. 

2. Mapear as eventuais lacunas 
na condução da atividade de 
implantação de programas de 
avaliação da conformidade. 

2. Quais são, atualmente, as 
maiores forças, oportunidades, 
fraquezas e ameaças do 
processo de implantação de 
programas de avaliação da 
conformidade? 

3. Efetuar uma análise criteriosa 
do papel e contribuição de cada 
processo específico que 
compõe o macroprocesso 
Avaliação da Conformidade na 
atividade de implantação de 
programas de avaliação da 
conformidade. 

3. Na sua visão, o papel 
estabelecido para cada 
processo específico do 
macroprocesso Avaliação da 
Conformidade está bem 
definido? 

4. Esta estruturação é 
suficiente para o bom 
desempenho da atividade, ou 
necessitaria de algum 
aperfeiçoamento? 

4. Propor um conjunto de ações, 
de responsabilidade de cada 
processo específico que 
compõe o macroprocesso 
Avaliação da Conformidade, de 
modo a eliminar qualquer tipo 
de gargalo durante a 
implantação de um novo 
programa, garantindo assim sua 
adequada absorção por parte da 
sociedade. 

5. Considerando as forças, 
oportunidades, fraquezas e 
ameaças apontadas 
anteriormente, na sua visão, 
quais ações facilitadoras e/ou 
neutralizadoras, e seus 
respectivos responsáveis, são 
necessárias para potencializá-
las e/ou eliminá-las? 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 O INMETRO 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro - é 

uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior – MDIC, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão 

normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Sinmetro). 

Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o 

Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último 

substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente 

o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. 

No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas 

nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à 

melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, 

através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das 

relações de consumo, a inovação e a competitividade do País. 

Dentre as competências e atribuições do Inmetro destacam-se:  

 Executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade; 

 Verificar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de 

medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e 

produtos pré-medidos; 

 Manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter 

a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de forma a 

torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional, visando, em 

nível primário, à sua aceitação universal e, em nível secundário, à sua utilização como 

suporte ao setor produtivo, com vistas à qualidade de bens e serviços; 
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 Fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas com 

metrologia e qualidade, além de promover o intercâmbio com entidades e organismos 

estrangeiros e internacionais; 

 Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, bem assim aos seus comitês de 

assessoramento, atuando como sua Secretaria-Executiva; 

 Fomentar a utilização da técnica de gestão da qualidade nas empresas brasileiras; 

 Planejar e executar as atividades de acreditação de laboratórios de calibração e de 

ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de organismos de certificação, de 

inspeção, de treinamento e de outros, necessários ao desenvolvimento da infra-estrutura 

de serviços tecnológicos no País; e 

 Desenvolvimento, no âmbito do Sinmetro, de programas de avaliação da conformidade, 

nas áreas de produtos, processos, serviços e pessoal, compulsórios ou voluntários, que 

envolvem a aprovação de regulamentos. 

4.1.1 Diretoria da Qualidade - Dqual 

Das competências e atribuições do Inmetro citadas anteriormente, compete à Diretoria 

da Qualidade a tarefa de gerir a implantação de programas de avaliação da conformidade, no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC. 

A missão da Dqual é prover confiança às autoridades regulamentadoras, consumidores 

e setores produtivos, na conformidade dos produtos em relação às normas e regulamentos 

técnicos, com menor custo possível à sociedade. 

Sua visão é ser um referencial de excelência, nacional e internacional, na implantação 

de programas de avaliação da conformidade, de forma auto-sustentável, atendendo às 

necessidades da sociedade brasileira, executando as atividades de caráter estratégico, 

estabelecendo parcerias para execução das atividades operacionais e atuando de forma 

integrada com as autoridades regulamentadoras, incluindo o assessoramento no 

desenvolvimento de seus programas de avaliação da conformidade. 

Seu negócio é implantar Programas de Avaliação da Conformidade alinhados às 

políticas do Sinmetro e às práticas internacionais, promovendo competitividade, concorrência 

justa e proteção à saúde e segurança do cidadão e ao meio ambiente. 
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O principal produto da Dqual é o Programa de Avaliação da Conformidade. 

Os clientes internos da Dqual são todas as unidades organizacionais que interagem com 

seus processos operacionais e seus clientes externos são as empresas do setor produtivo, as 

autoridades regulamentadoras e os consumidores. 

A Figura 03 apresenta o organograma da Dqual. 
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Divisão de Orientação 
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Diviq

AssessoriaSeção de Apoio Operacional

Seapo

Figura 3 – Organograma da Diretoria da Qualidade (Dqual)

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)

 

 

Para gerir a atividade de avaliação da conformidade, a Dqual orienta sua atuação na 

gestão por processos. Assim, o macroprocesso Avaliação da Conformidade está dividido em 05 

(cinco) processos específicos, sendo eles os seguintes: 

 Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais 

 Implantação de Programas de Avaliação da Conformidade 

 Acompanhamento no Mercado 

 Orientação e Incentivo à Qualidade 

 Credibilidade da Atividade de Avaliação da Conformidade 
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Por sua vez, estes processos específicos estão subdivididos em processos operacionais 

como veremos mais adiante. 

Na Figura 04, pode-se ter uma visão geral do macroprocesso Avaliação da 

Conformidade. 
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Figura 4 – Visão Geral do Macroprocesso Avaliação da Conformidade

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)

 

 

Cabe destacar que a abordagem por processo adotada pela Dqual está alinhada ao 

planejamento estratégico do Inmetro, que adota a abordagem por processo para o 

desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de seu sistema de gestão. A gestão por 

processos facilita o entendimento das necessidades e expectativas dos clientes e a interação 

entre fornecedores e clientes. 

A Dqual mede e monitora o macroprocesso, seus processos específicos e operacionais 

através de indicadores de negócio e objetivos estratégicos. Estes indicadores estão definidos na 
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Árvore de Planejamento do Macroprocesso Avaliação da Conformidade de Produtos, 

Processos, Serviços e Pessoas, apresentada no Anexo A. 

4.1.1.1 Divisão de Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais - Diape 

Dentro do macroprocesso Avaliação da Conformidade, compete à Diape a gestão do 

processo específico Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais. Este 

processo específico está subdividido em 06 (seis) processos operacionais, sendo o processo 

operacional Identificação e Priorização das Demandas por Programas de Avaliação da 

Conformidade seu principal objetivo. 

A implantação de um programa de avaliação da conformidade tem seu início neste 

processo operacional uma vez que a Diape é responsável por monitorar o surgimento e 

prospectar demandas por programas de avaliação da conformidade, bem como realizar a 

articulação institucional em questões afetas à Avaliação da Conformidade, com órgãos de 

governo, autoridades regulamentadoras e iniciativa privada. Os demais processos operacionais 

executados pela Diape, embora relevantes para a atividade de Avaliação da Conformidade, têm 

caráter de apoio à atividade de Avaliação da Conformidade, não sendo determinantes para a 

consecução do principal produto da Diretoria. 

A Figura 05 ilustra a Diape e seus Processos Operacionais, com destaque para o 

processo operacional Identificação e Priorização de Demandas. 
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Figura 5 – Processos Operacionais sob a coordenação da Diape

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)  
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O principal produto da Diape é o Plano de Ação Quadrienal – PAQ que tem por objetivo 

definir os produtos, processos, serviços, sistemas de gestão ou pessoas para os quais serão 

desenvolvidos programas de avaliação da conformidade, em um determinado quadriênio. 

Partindo da premissa de que a atividade de avaliação da conformidade causa impacto em 

diferentes segmentos da sociedade, o Plano se propõe a reuní-los a fim de identificar e priorizar 

suas demandas. A partir de um levantamento minucioso, obtêm-se informações acerca de um 

conjunto de objetos, bem como sua adesão aos critérios de priorização, o que permite traçar 

prioridades, com vistas a orientar e otimizar os esforços do Inmetro. Abaixo são apresentados 

os 05 (cinco) critérios de priorização que norteiam a elaboração do Plano de Ação Quadrienal: 

 Critério 1: Impacto na Saúde e Segurança – Refere-se ao grau com que a não 

conformidade do objeto impacta, prejudicialmente, a saúde e segurança do 

usuário. O critério deve ser avaliado considerando o potencial de impacto que o 

objeto pode apresentar em pelo menos um desses fatores, além do histórico de 

ocorrências de problemas associados. 

 Critério 2: Impacto no Meio Ambiente – Refere-se ao grau com que a não 

conformidade do objeto impacta, prejudicialmente, o meio ambiente. 

 Critério 3: Fortalecimento da concorrência – Refere-se ao grau com que a 

não conformidade do objeto impacta, prejudicialmente, a concorrência no 

segmento produtivo, no âmbito do mercado nacional. 

 Critério 4: Fortalecimento das relações de consumo – Refere-se ao grau com 

que a não conformidade do objeto impacta, prejudicialmente, as relações de 

consumo. Os históricos de acidentes, reclamações e pesquisas devem ser 

considerados na avaliação deste critério. A questão da lesão sob o ponto de vista 

econômico também deve ser considerada. 

 Critério 5: Impacto na Balança Comercial – Refere-se ao impacto que a 

avaliação da conformidade do objeto pode causar sobre o saldo da balança 

comercial do Brasil. Deve-se analisar, em especial, quais os principais países 

exportadores/importadores do objeto em questão e o volume ou valor das 

exportações/importações para esses países. 
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Outro aspecto de suma importância durante a identificação e priorização das demandas 

por programas de avaliação da conformidade está na correta identificação e caracterização da 

raiz do problema a ser evitado, pois é fácil confundir a causa com a conseqüência, e se um 

programa de avaliação da conformidade irá contriuir efetivamente para a solução do problema. 

4.1.1.2 Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac 

À Dipac compete a gestão do processo específico Implantação de Programas de 

Avaliação da Conformidade. Este processo está subdividido em 04 (quatro) processos 

operacionais, conforme apresentado na Figura 06. 
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Figura 6 – Processos Operacionais sob a coordenação da Dipac

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)  

 

Uma vez identificadas e priorizadas pela Diape, as demandas por programas de 

avaliação da conformidade que compõe o Plano de Ação Quadrienal são submetidas ao 

processo operacional de Estudo de Impacto e Viabilidade. Este estudo tem o objetivo de, como 

o próprio nome sugere, partindo de uma análise crítica das informações levantadas durante a 

etapa de identificação e priorização de demandas, avaliar o impacto que um programa de 

avaliação da conformidade produzirá junto às partes interessadas, bem como se o seu 

desenvolvimento é viável. 
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A consistência (quantidade e qualidade) das informações colhidas nessa fase e sua 

análise crítica são fundamentais para a execução das etapas posteriores, portanto é aconselhável 

a utilização de técnicas e ferramentas adequadas para a gestão da informação (inteligência 

competitiva, estudos de confiabilidade, análise de ciclo de vida, etc.). 

O Estudo de Impacto e Viabilidade deve abordar aspectos técnicos, políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e legais. A identificação do mecanismo mais adequado para o 

objeto de estudo em questão dependerá fortemente dos cuidados e interpretações no tratamento 

e na análise global dos dados obtidos. A análise dos dados está assim distribuída: 

 Estudo de Normas Técnicas e Legislação: Deve-se pesquisar se existem 

normas técnicas sobre o tema em questão. As normas técnicas utilizadas podem 

ser nacionais, internacionais, regionais ou estrangeiras. Caso não existam 

normas técnicas, ou as normas estejam desatualizadas, deve-se verificar a 

existência de especificações técnicas. Para o caso de especificações técnicas, ou 

mesmo de identificação de normas, o próprio demandante ou a entidade setorial 

deve dispor desta informação. Além disso, de ser verificada a existência de leis, 

regulamentos, portarias ou outros documentos legais sobre o produto em 

questão, não necessariamente voltados para a Avaliação da Conformidade. 

 Análise de Risco: Deve ser identificado o impacto da falha (danos individuais, 

ao meio ambiente, à coletividade ou à propriedade e/ou perdas econômicas 

devido a falhas no desempenho), as circunstâncias da falha (projeto, fabricação, 

estocagem, distribuição, instalação, uso, manutenção ou descarte), o foco do 

risco (segurança, saúde, meio ambiente ou desempenho), sua severidade 

(grave/crítico, maior ou menor) e a probabilidade de ocorrência da falha 

(freqüente, ocasional ou improvável) do objeto de estudo. Para o caso de 

produtos é recomendável que seja realizada uma análise considerando-se a vida 

útil do produto, buscando-se identificar em que momento(s) o impacto da falha 

é mais significativo. Essa análise poderá exercer influência em todos os tópicos 

referentes à análise de risco. 

 Análise do Objeto de Estudo: Deve ser investigada a velocidade da mudança 

tecnológica, o tempo de vida útil do projeto, o tempo de vida útil do produto, o 

número de fabricantes/importadores, o porte dos fabricantes/importadores, o 

volume de produção/importação do setor, a forma de rastreabilidade do produto 
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no mercado, ou seja, a forma de identificação do produto, que está relacionada 

à forma de produção (lote, batelada, série, projeto, sazonal, etc.), bem como, sua 

rede de distribuição. 

 Análise Econômica: Deve-se obter informações a respeito do impacto de uma 

possível avaliação da conformidade do produto sobre a balança comercial e do 

impacto, tanto positivo quanto negativo, sobre a comercialização com blocos 

econômicos. Deve ser verificada a existência, no país, de mecanismo de 

Avaliação da Conformidade já definido para produtos e escopos similares, bem 

como de mecanismo adotado por outro país para o mesmo escopo. Além disso, 

deve ser avaliada a receptividade do setor para a idéia de implantar um Programa 

de Avaliação da Conformidade. 

 Análise do Impacto: Deve ser avaliada a infra-estrutura tecnológica de 

laboratórios de ensaios ou calibração e organismos de certificação ou inspeção 

acreditados ou capacitados, padrões metrológicos, se necessário, adequada infra-

estrutura para acompanhamento no mercado, entre outros aspectos. 

Esta avaliação, aliada a correta identificação do problema que se pretende resolver, 

tornará possível a definição se a implantação do programa de avaliação da conformidade é 

necessária e viável, bem como determinará quais das ferramentas disponíveis serão as mais 

adequadas em função das especificidades do objeto em questão e a tendência sobre a adoção de 

um mecanismo de caráter compulsório ou voluntário. 

Uma vez evidenciada a necessidade e viabilidade de se implantar um programa de 

avaliação da conformidade para um objeto, inicia-se o processo operacional Desenvolvimento 

e Implementação de Programas de Avaliação da Conformidade. 

Ao final deste processo terão sido elaborados todos os documentos necessários para a 

materialização do programa como, por exemplo, Portarias, Procedimentos de Avaliação da 

Conformidade e, em casos em que haja necessidade, Regulamentos Técnicos, sendo, portanto, 

o processo responsável pelo produto, propriamente dito, da Diretoria. 

O desenvolvimento de um programa de avaliação da conformidade se inicia com a 

definição/nomeação da equipe da Dipac responsável pelo desenvolvimento do programa e se 

encerra com a publicação da portaria definitiva que torna o programa público. 
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Vale ressaltar que, como estabelecido nas boas práticas de regulamentação, todo o 

processo de desenvolvimento do programa deve ser conduzido de forma participativa, buscando 

a participação de todas as partes interessadas, de forma a atender os princípios previstos na 

Constituição Federal. 

Já a etapa de implementação começa com a publicação da portaria definitiva, que torna 

o programa público, e se encerra com o término de todos os prazos de adequação previstos no 

programa. 

Uma vez implantado, o programa de avaliação da conformidade passa, 

simultaneamente, para outros dois processos operacionais: Manutenção de Programas de 

Avaliação da Conformidade e Aperfeiçoamento de Programas de Avaliação da Conformidade. 

No processo de manutenção são conduzidas todas as atividades operacionais e de apoio 

decorrentes da existência do programa. Nota-se que o conceito de manutenção aqui proposto 

refere-se à necessidade de manter o programa. 

Já o processo de aperfeiçoamento tem o objetivo de efetuar análises críticas dos 

programas implantados com vistas a efetuar os ajustes e atualizações necessários ao mesmo. 

Recomenda-se que, periodicamente, todo programa passe por um processo de análise crítica, 

tomando como base os seguintes insumos: 

 Relatório de fiscalização; 

 Relatório de verificação da conformidade; 

 Relatório de verificação de acompanhamento da conformidade; 

 Registros de reclamação, apelação, denúncias e consultas da sociedade, que 

tenham sido enviados pela ouvidoria ou devidamente registrados; 

 Relatório de instituto de pesquisa e entidades de defesa do consumidor; 

 Alteração na base normativa; 

 Alteração na base legal; 

 Banco de produtos certificados do Inmetro. 

A Figura 07 apresenta o macrofluxo do processo específico Implantação de Programas 

de Avaliação da Conformidade, com suas entradas, interfaces, produtos e clientes. 
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Figura 7 – Macrofluxo do Processo Específico Implantação de Programas de Avaliação da Conformidade

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)
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4.1.1.3 Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade - Divec 

Uma vez implantados, compete à Divec a coordenação das ações de acompanhamento 

no mercado dos programas implantados pela Dipac. Estas ações têm o objetivo de avaliar se os 

objetos regulamentados e/ou com conformidade avaliada no âmbito do SBAC, disponíveis no 

mercado, atendem aos requisitos e regras estabelecidas pelos programas. 

Para gerir o acompanhamento no mercado, o processo específico está subdividido em 

03 (três) processos operacionais, conforme apresentado na Figura 08. 
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Figura 8 – Processos Operacionais sob a coordenação da Divec

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)  

 

A atividade de fiscalização de objetos regulamentados passíveis de fiscalização é 

executada pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ, competindo à 

Divec a coordenação das atividades da RBMLQ na área da qualidade, tendo como referência o 

Plano Anual de Fiscalização proposto pelos órgãos delegados que compõe a RBMLQ. 

A Divec, a partir da documentação referente ao produto regulamentado passível de 

fiscalização, tais como, portarias, normas, RTQ, RAC, dentre outros, elabora os procedimentos 

de fiscalização específicos de cada produto e disponibiliza para a RBMLQ. 

A Divec ainda é responsável pelas audiotiras realizadas nos órgãos delegados da 

RBMLQ, bem como pelo acompanhamento da implementação de ações corretivas, através de 

evidências ou de auditorias extraordinárias, conforme plano de ação elaborado pelo Órgão 

Delegado. A Divec, em função da análise das ações implementadas, pode solicitar outras 

medidas, objetivando a melhoria contínua das atividades relacionadas à avaliação da 

conformidade. 

Compete ainda à Divec a prestação de suporte técnico, informações e esclarecimentos à 

RBMLQ no que tange às atividades de acompanhamento no mercado. A Divec analisa 

criticamente os resultados das ações realizadas pela RBMLQ, referentes às solicitações para 

atendimento de denúncias e reclamações. 
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4.1.1.4 Divisão de Orientação e Incentivo para a Qualidade - Diviq 

À Diviq compete a gestão do processo específico Orientação e Incentivo à Qualidade, 

subdividido em 03 (três) processos operacionais, conforme ilustrado na Figura 09. 

 

ORIENTAÇÃO E INCENTIVO 

À QUALIDADE

Produção de 

Informação e 

Orientação sobre 

Avaliação da 

Conformidade, 

Qualidade e Relações 

de Consumo

Divulgação da 

Atividade de Avaliação 

da Conformidade, 

Qualidade e Relações 

de Consumo

Incentivo e Orientação 

à Capacitação de 

Pessoal em Avaliação 

da Conformidade, 

Qualidade e em 

Relações de Consumo

Figura 9 – Processos Operacionais sob a coordenação da Diviq

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)  

 

A Diviq é responsável por dar visibilidade à atividade de avaliação da conformidade, e 

apoio à Dipac na implantação de Programas de Avaliação da Conformidade, além de informar 

e orientar consumidores e setor produtivo sobre as atividades de avaliação da conformidade, 

gestão da qualidade e relações de consumo. 

4.1.1.5 Seção de Apoio Operacional - Seapo 

Além dos processos citados acima, deve ser destacada também a gestão das atividades 

administrativas de apoio à Dqual, cuja coordenação está a cargo da Seapo. A Figura 10 

apresenta os processos operacionais coordenados pela Seapo. 
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APOIO OPERACIONAL EM 

AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE

Monitoramento da 

Distribuição de 

Selos de 

Identificação da 

Conformidade

Coordenação do 

Plano de 

Desenvolvimento da 

Dqual

Elaboração e 

Acompanhamento 

da Execução 

Orçamentária

Elaboração de 

DOCs e 

Acompanhamento 

da Aquisição ou 

Contratação

Figura 10 – Processos Operacionais sob a coordenação da Seapo

Fonte: Manual da Qualidade da Dqual (2009)  

4.2 CENÁRIO ATUAL 

Um programa de avaliação da conformidade só pode ser considerado implantado 

quando o mercado dispuser somente de produtos conformes à regulamentação. Para tanto, o 

setor responsável pela fabricação do objeto ou prestação do serviço, bem como as redes de 

distribuição e comercialização do objeto, deve ter se adequado, devidamente, ao estabelecido 

na regulamentação, o país deve dispor de infraestrutura de laboratórios e organismos 

acreditados, ou pelo menos capacitados, para executar as avaliações quanto ao cumprimento, 

por parte do setor, dos requisitos estabelecidos na respectiva regulamentação e o país deve 

dispor, ainda, de adequada infraestrutura para acompanhamento no mercado do objeto 

regulamentado, com vistas a evitar que produtos não conformes à regulamentação ainda sejam 

disponibilizados aos consumidores. 

Em complemento ao descrito acima, mas de igual importância, o correto entendimento 

do significado e dos benefícios advindos da regulamentação do objeto por parte da sociedade 

consumidora deve ser entendido como parte fundamental do sucesso da implantação de um 

programa de avaliação da conformidade. 
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Partindo das premissas descritas acima, pode-se assumir, portanto, que as falhas no 

processo de implantação de programas de avaliação da conformidade podem ser classificadas 

em 05 (cinco) classes, conforme descrito a seguir: 

 Falhas relacionadas ao Setor Produtivo 

As falhas no processo de implantação de um programa de avaliação da conformidade 

relacionadas com o setor responsável pela fabricação ou importação do objeto e/ou prestação 

do serviço são caracterizadas pela dificuldade do setor em se adequar às determinações 

previstas no programa de avaliação da conformidade. Estas dificuldades podem estar 

relacionadas aos requisitos técnicos propriamente ditos ou aos prazos estabelecidos para o setor 

se adequar aos referidos requisitos. Na verdade, o mais comum, e razoável, é a ocorrência de 

uma conjugação destes dois fatores, na medida em que uma maior complexidade nos requisitos 

técnicos pode representar um maior investimento na adequação dos processos produtivos de 

determinado produto e, conseqüentemente, a necessidade de maior tempo para o adequado 

atendimento às determinações contidas na regulamentação. 

 Falhas relacionadas à infraestrutura de Laboratórios e Organismos 

Esta classe de falhas é caracterizada pela inexistência, em tempo hábil, de laboratórios 

e/ou organismos de certificação/inspeção acreditados, ou pelo menos capacitados, necessários 

para a condução da avaliação quanto ao cumprimento, por parte do setor, dos requisitos 

especificados na regulamentação técnica que compõe o programa de avaliação da 

conformidade, inviabilizando, assim, a efetiva implantação do programa de avaliação da 

conformidade. 

 Falhas relacionadas às Redes de Distribuição e Comercialização 

Já as falhas relacionadas às redes de distribuição e comercialização são caracterizadas 

pela dificuldade de atacadistas e varejistas em se adequar ao progama de avaliação da 

conformidade em tempo hábil. Como estes são a ponta da cadeia de valor, quase sempre 

distantes da discussão relacionada à regulamentação dos produtos que comercializam, na 

maioria dos casos, estes só tomam conhecimento da regulamentação quando um fiscal os “bate 

a porta” para fiscalizar o cumprimento da mesma. 
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 Falhas relacionadas à infraestrutura de Acompanhamento no Mercado 

Neste caso, a inexistência, ou precariedade, da infraestrutura de acompanhamento no 

mercado é representada pela ausência ou carência de agentes, devidamente capacitados, para 

atuar na atividade de acompanhamento no mercado dos objetos regulamentados. Como 

conseqüência desta carência, na maioria das vezes, o que ocorre é que o segmento percebe a 

inexistência de fiscalização e resiste ou retarda o cumprimento à regulamentação como forma 

de manter seu produto com preços mais atrativos que o dos concorrentes, gerando um efeito 

cascata que leva até as empresas que já adequadas à regulamentação a descumpri-la como forma 

de voltar a ganhar competitividade no mercado. 

 Falhas relacionadas ao Mercado Consumidor 

Por fim, as falhas relacionadas ao mercado consumidor são caracterizadas pela 

precariedade de conhecimento por parte deste do significado da marca de conformidade 

ostentada pelo objeto, bem como dos benefícios decorrentes da regulamentação do mesmo. Em 

muitos casos a marca do Inmetro é entendida, de forma equivocada, como garantia de 

qualidade. Um exemplo clássico é a regulamentação de brinquedos, que tem seu foco na 

segurança do usuário, neste caso a criança, e não na qualidade do brinquedo, fato este muitas 

vezes depreendido pelos pais. Assim, o que se pretende com a regulamentação deve estar bem 

comunicado no Selo de Identificação da Conformidade. 

Neste sentido, nota-se que este conjunto de falhas, anteriormente elencado, tem origem 

em falhas do próprio regulamentador. A falha encontra-se exatamente no fato do 

regulamentador não assistir as partes interessadas, provendo-lhes informação oportuna e 

adequada, capacitação e assessoramento, estímulo às entidades de fomento para atuarem junto 

ao setor regulamentado, estímulo à formação de infraestrutura de avaliação da conformidade e 

de acompanhamento no mercado, dentre outras ações, igualmente importantes, que contribuirão 

para a adequada implantação de programas de avaliação da conformidade. 

4.3 DIAGNÓSTICO 

Com vistas a alcançar o objetivo proposto por esta pesquisa, faz-se necessária a precisa 

identificação de todas as variáveis envolvidas na implantação de um programa de avaliação da 

conformidade. Assim, inicialmente, buscou-se promover, através das entrevistas e reuniões de 

trabalho, um intenso exercício de levantamento, considerando a experiência do Inmetro na 
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implantação de programas de avaliação da conformidade e alguns exemplos de insucessos 

vividos no exercício desta atividade, de todas as partes interessadas pela implantação de um 

programa de avaliação da conformidade, bem como das causas que levaram aos referidos 

insucessos. 

Entende-se como parte interessada todos aqueles que, de alguma forma, se interessam 

pela implantação do programa de avaliação da conformidade. Na definição de partes 

interessadas estão incluídas as partes impactadas, que são aquelas que, efetivamente, terão que 

adequar alguma prática corrente, em decorrência da implantação do programa de avaliação da 

conformidade. 

Como fruto deste levantamento, ficou evidente, entre todos os entrevistados, que 

qualquer programa de avaliação da conformidade, necessariamente, tem como principal ator 

impactado o setor responsável pela fabricação/importação do objeto ou prestação do serviço a 

ser regulamentado, ou seja, o fornecedor, pois a este caberá, na prática, um maior nível de 

responsabilidade no cumprimento das prescrições dos programas de avaliação da 

conformidade. Inúmeras são as variáveis que podem caracterizar um setor produtivo. Este pode 

ser composto, predominantemente, por grandes empresas, por médias empresas, por micro e 

pequenas empresas. Pode estar concentrado em determinadas regiões do país ou pode 

apresentar elevada dispersão geográfica. Pode, ainda, apresentar elevado grau de conhecimento 

de conceitos de qualidade ou pode desconhecer por completo tais conceitos. O conhecimento 

de tais características será determinante para o sucesso na implantação de um programa de 

avaliação da conformidade. 

Os exemplos de fracassos evidenciados na implantação de programas de avaliação da 

conformidade relacionados ao segmento impactado podem ser creditados à falta de 

informações, por parte do Inmetro, de suas características e especificidades, à resistência e 

baixo envolvimento do setor no desenvolvimento do programa e, consequentemente, à precária 

divulgação da implantação do mesmo junto ao setor a ser regulamentado. 

Como parte integrante na cadeia de valor, a rede de distribuição responsável pela oferta 

do produto ou do serviço, ao público em geral, composta por atacadistas, varejistas e 

prestadores de serviços, também pode ser considerada parte impactada no processo de 

implantação de um programa de avaliação da conformidade. 

Já a sociedade consumidora pode ser encarada como parte interessada ou parte 

impactada. Esta assume papel de parte interessada na medida em que através do crescimento 
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da cultura do consumo consciente, buscando sempre a defesa de seus direitos, cobra, dos demais 

atores da cadeia de valor, produtos e serviços com nível de qualidade e segurança cada vez mais 

elevados, sem que, para isto, esteja disposta a pagar mais. Por outro lado, pode assumir papel 

de parte impactada quando a implantação de um programa de avaliação da conformidade a 

obriga a alterar ou adequar algumas práticas, ainda que esta não reconheça os benefícios 

advindos desta mudança. 

Como exemplo, podemos citar o caso da implantação do padrão de plugues e tomadas 

no Brasil, onde o consumidor, por desconhecer sua necessidade e, principalmente, os fatos 

geradores da medida, supervaloriza os eventuais transtornos decorrentes da mesma em 

detrimento dos benefícios gerados. Fica evidente, em casos como este, que a falta de ações 

estruturadas de divulgação junto à sociedade consumidora, com vistas a minimizar o impacto 

da medida através do correto entendimento de seu propósito, pode ser determinante para o 

fracasso na implantação de um programa de avaliação da conformidade. 

De forma análoga à sociedade consumidora, a mídia deve ser observada como parte 

interessada neste processo, uma vez que esta pode contribuir de maneira significativa para a 

adequada divulgação dos objetivos da regulamentação. Canais de mídia, devidamente 

informados, atuam como fortes aliados no processo de comunicação e divulgação dos objetivos 

da implantação de um programa de avaliação da conformidade. 

Igualmente importantes neste processo, na medida em que são responsáveis pela 

avaliação do cumprimento dos requisitos previstos nos programas de avaliação da 

conformidade, aparecem os laboratórios e organismos acreditados e/ou capacitados. Estes 

assumem papel de parte interessada na medida em que seu envolvimento na implantação de um 

programa de avaliação da conformidade está condicionado a uma estratégia de atuação em 

determinados setores de interesse, não sendo, portanto, impactados se não quiserem atuar no 

segmento a ser regulamentado. Há que se zelar para que esta infraestrutura de laboratórios e 

organismos tenha dispersão geográfica compatível com as necessidades do setor a ser 

regulamentado, evitando, assim, custos elevados para o segmento com transporte de produtos 

para realização de ensaios, bem como com deslocamento de profissionais para a realização de 

avaliações das plantas fabris responsáveis pela produção dos produtos abrangidos pela 

regulamentação. 

Não raras são às vezes em que, próximo à entrada em vigor de determinada 

regulamentação, percebe-se que não existem laboratórios e/ou organismos acreditados, em 
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número suficiente, para dar o devido suporte à implantação da regulamentação para o escopo 

em questão. Esta situação decorre da falha no monitoramento da implantação do programa. 

Uma vez desenvolvido um programa, um dos pontos que devem ser monitorados durante sua 

implementação é o interesse por parte de laboratórios e organismos em buscar a acreditação 

junto ao Inmetro. Assim, ações de divulgação junto à rede de laboratórios e organismos 

acreditados para escopos similares devem ser empreendidas no sentido de sensibiliza-los a atuar 

no segmento que está sendo regulamentado. 

Considerando a possibilidade do envolvimento do Inmetro na implantação de um 

programa de avaliação da conformidade em segmentos cobertos por outras autoridades 

regulamentadoras, os interesses desta autoridade regulamentadora devem ser considerados 

fundamentais, sob pena de se fracassar na implantação do referido programa caso os anseios 

desta não sejam atendidos. Desta forma, em havendo uma autoridade regulamentadora 

relacionada ao setor que se pretende implantar o programa, esta deve, necessariamente, ser 

encarada como uma parte interessada. 

Por fim, os agentes responsáveis pela vigilância do cumprimento das disposições da 

regulamentação, representados pelos fiscais da Rede Brasileira de Metrologia Legal e 

Qualidade, são atores determinantes no processo de implantação de um programa de avaliação 

da conformidade. O sucesso de um programa de avaliação da conformidade passa, 

necessariamente, pelo seu devido acompanhado no mercado. 

Em alguns casos, observou-se que, mesmo após a entrada em vigor da regulamentação, 

os profissionais responsáveis por executar as atividades de acompanhamento no mercado ainda 

não tinham sido devidamente capacitados para tal. Esta lacuna, normalmente, é ocasionada pela 

falta de comunicação entre o processo de Desenvolvimento e Implementação de Programas de 

Avaliação da Conformidade e o processo de Acompanhamento no Mercado, exercidos por 

divisões diferentes dentro da estrutura da Diretoria da Qualidade. 

Em seguida, considerando o papel de cada processo específico e operacional que 

compõe a estrutura da Diretoria da Qualidade, foi possível observar que os mesmos estão 

estruturados seguindo uma lógica adequada e que as atribuições de cada processo estão bem 

definidas e tendem a contribuir, satisfatoriamente, para o alcance dos objetivos pretendidos. 

Entretanto, pode-se observar que algumas falhas vivenciadas foram decorrentes da falta de uma 

melhor comunicação e interação entre os processos. Nota-se que uma maior integração entre os 

processos tende a contribuir sobremaneira para o sucesso da implantação de um programa de 
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avaliação da conformidade, pois permitirá aos responsáveis por cada processo declarar, aos 

responsáveis pelo processo anterior, suas expectativas e necessidades visando o melhor 

desempenho na parte da implantação que lhe cabe. Esta cultura também irá proporcionar o 

aperfeiçoamento dos processos contribuindo, assim, para um aumento da qualidade do produto 

a ser entregue para os clientes do processo subseqüente. 

4.4 MODELO PROPOSTO 

A seguir, e com base na avaliação do potencial de contribuição de cada processo 

operacional da Diretoria da Qualidade, foi elaborada uma proposta de guia com vistas a 

aumentar a absorção dos programas de avaliação da conformidade por parte da sociedade. Esta 

proposta, denominada “Guia de Implantação Assistida de Programas de Avaliação da 

Conformidade”, está fortemente baseada na atuação integrada do Inmetro, tanto internamente 

quanto com as partes interessadas e impactadas pelo programa, com ênfase nas MPE e nos APL, 

e deverá contemplar ações de planejamento, assessoramento, capacitação, levantamento dos 

custos envolvidos, obtenção e fornecimento de informações, benefícios e retornos esperados 

para a sociedade, a partir da implantação do programa de avaliação da conformidade. 

 Objetivo da Implantação Assistida 

A Implantação Assistida busca identificar fatores facilitadores ou que possam dificultar 

a implantação de programas de avaliação da conformidade, a partir dos quais deve ser feito um 

Plano de Ação, contemplando para cada ação sua natureza, meios, responsáveis e prazos, de 

forma a facilitar o entendimento, aceitação e adequação ao programa por todas as partes 

interessadas. Entende-se como parte interessada todos aqueles que, de alguma forma, se 

interessam pelo assunto. Na definição de partes interessadas estão incluídas as partes 

impactadas, que são aquelas que, efetivamente, terão que adequar alguma prática corrente. 

 Abrangência da Implantação Assistida 

A implantação assistida, idealisticamente falando, deve iniciar no momento da 

identificação e priorização da demanda pelo programa de avaliação da conformidade e permear 

todas as fases da implantação, chegando até ao consumidor, que deve ter clara noção do 

significado do Selo de Identificação da Conformidade aposto ao produto. Estas fases são:  

a) Identificação e Priorização das Demandas. 
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b) Estudo de Impacto e Viabilidade. 

c) Desenvolvimento e Implementação. 

d) Manutenção. 

e) Acompanhamento no Mercado. 

f) Aperfeiçoamento. 

 Estruturação do Guia 

Neste Guia estão listadas, para cada fase da implantação de um programa de avaliação 

da conformidade, as Informações Típicas possíveis de serem levantadas, independentemente 

das especificidades de cada programa, bem como as Ações Típicas, da mesma forma, que 

podem ser empreendidas, independentemente das especificidades de cada programa. A partir 

desse conjunto de Informações e Ações Típicas, em função das especificidades de cada 

programa, serão definidas as aplicáveis ao mesmo, ou seja, as Informações e Ações 

Específicas, dando origem ao Plano de Implantação Assistida, específico para aquele 

programa, de forma a facilitar sua implantação. 

 Operacionalização da Implantação Assistida 

Na operacionalização da Implantação Assistida compete: 

a) À equipe do processo específico de Orientação e Incentivo à Qualidade a 

elaboração e atualização do Plano de Implantação Assistida, específico para cada 

programa, sendo a atualização feita em cada fase de implantação do programa, 

sempre em articulação com o gestor daquela fase. A primeira versão do Plano 

de Implantação Assistida, específico de cada programa, deve ser elaborada na 

fase de Identificação e Priorização de Demandas. Esta primeira versão deve 

prever as informações específicas a serem levantadas para todas as fases e as 

ações específicas a serem empreendidas na fase de Identificação e Priorização 

das Demandas. 

b) À equipe do processo operacional Identificação e Priorização das Demandas por 

Programas de Avaliação da Conformidade o levantamento de todas as 

informações específicas definidas na primeira versão do Plano de Implantação 

Assistida, específico. Além de levantar as informações, deve efetuar uma análise 
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crítica das mesmas, de forma a facilitar a definição das ações específicas a serem 

empreendidas. 

c) Aos gestores de cada fase o levantamento de informações inerentes ao respectivo 

processo específico e/ou operacional, bem como o aprofundamento das 

informações levantadas nas fases anteriores que possam facilitar a implantação 

do programa. 

d) Às equipes dos diferentes processos específicos e/ou operacionais, tomando por 

base o definido no Plano de Implantação Assistida específico de cada programa, 

a operacionalização das ações específicas.  

e) Aos assessores do Diretor a análise crítica dos Planos de Implantação Assitida, 

no que concerne à aplicação do Guia de Implantação Assistida. 

Quando da elaboração do Plano de Implantação Assistida específico para cada programa 

de avaliação da conformidade a ser implantado, uma questão central é a definição da 

responsabilidade pelo desenvolvimento da cada ação a ser empreendida. Neste sentido, as ações 

inerentes ao processo específico daquela fase ficam sob responsabilidade do gestor da mesma. 

As demais, em particular aquelas transversais, como, por exemplo, elaboração e distribuição de 

material de divulgação, ficam sob responsabilidade da Diviq. Caberá ainda à Diviq a 

coordenação da elaboração e do monitoramento da implementação do Plano de Implantação 

Assistida específico de cada programa de avaliação da conformidade a ser implantado. 

 Macro-ações de Implantação Assistida 

A Implantação Assistida deve contemplar, respeitando-se as especificidades de cada 

programa de avaliação da conformidade, macro-ações de: 

a) Viabilização da infraestrutura e/ou logística necessária à implantação do 

programa. 

b) Envio, e assessoramento na interpretação, de informações relativas ao programa 

às partes interessadas que possam facilitar sua implantação. 

c) Divulgação e sensibilização das partes interessadas, em especial das MPE e dos 

APL, em relação ao programa. 



99 

 

d) Capacitação das partes impactadas, em especial das MPE e dos APL, para o 

melhor cumprimento dos requisitos do programa. 

e) Assessoramento técnico às partes impactadas, em especial às MPE e os APL, 

para o melhor cumprimento do programa. 

f) Auxílio na viabilização do investimento necessário à adequação ao programa. 

g) Adequação da infraestrutura de acompanhamento no mercado. 

 Plano de Implantação Assistida 

Para cada programa de avaliação da conformidade a ser implantado deve ser elaborado 

um Plano de Implantação Assistida, específico para o programa em implantação, 

contemplando: 

a) Definição das informações específicas a serem levantadas. 

b) Descrição de cada ação a ser desenvolvida. 

c) Meios de desenvolvê-las. 

d) Responsável. 

e) Prazo. 

f) Pontos onde devem ser feitas análise críticas da implantação. 

Este Plano deve ser elaborado desde a fase de Identificação e Priorização de Demandas, 

devendo ser atualizado periodicamente, na medida em que vão sendo desenvolvidas suas 

diferentes fases de implantação. 

A partir das especificidades de cada programa deve-se decidir quanto às informações 

que devem ser levantadas, bem como quanto às ações aplicáveis, não sendo, portanto, 

necessário contemplar todas as informações e ações típicas listadas no Guia. Portanto, a partir 

das ações típicas definidas para cada fase dos programas de avaliação da conformidade e das 

informações específicas levantadas, devem ser definidas as ações específicas a serem 

empreendidas que, devidamente associadas a prazos, responsáveis, etc., darão origem ao 

respectivo Plano de Implantação Assistida. 

Nas Figuras 11 e 12 são apresentadas, em forma de esquema, sem a pretensão de 

substituir o Guia, apresentado na íntegra no apêndice, as Informações e Ações Típicas possíveis 
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de serem obtidas e empreendidas em cada etapa da implantação de um programa de avaliação 

da conformidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 ASPECTOS CONCLUSIVOS 

A proposta inicial da presente pesquisa era, a partir do mapeamento das causas de 

insucesso por parte do Inmetro na implantação de alguns programas de avaliação da 

conformidade e da análise destas causas, propor uma adequação na forma de trabalhar da 

Diretoria da Qualidade, visando minimizar a ocorrência de falhas no processo de implantação 

de programas de avaliação da conformidade e, assim, contribuir para aumentar o grau de 

sucesso na implantação de programas de avaliação da conformidade. 

Neste sentido, a pesquisa alcançou o resultado esperado na medida em que percorreu, 

satisfatoriamente, os objetivos previstos de identificar os atores envolvidos no processo de 

implantação de programas de avaliação da conformidade e as fraquezas e ameaças do processo, 

que contribuíram para os fracassos experimentados, bem como uma análise da adequabilidade 

da estruturação dos processos da Diretoria às necessidades levantadas. 

No que diz respeito à adequação da estruturação dos processos específicos e 

operacionais à razão de ser da Diretoria se pode observar uma uniformidade no entendimento 

de que os mesmos, se conduzidos de forma adequada, atenderiam aos propósitos da Diretoria. 

Entretanto, se percebe que a atuação dos profissionais dentro de cada um destes processos 

aponta para ausência de uma visão holística. Cada qual está com foco no processo sob sua 

responsabilidade, de forma estanque, como se seu desempenho isolado fosse suficiente para o 

sucesso do macroprocesso. Observa-se uma falta de sinergia entre os processos específicos 

geridos por cada divisão. 

Como constatação, observa-se que ao longo do tempo o Inmetro deu um grande salto de 

qualidade técnica no teor dos documentos que compõe o programa de avaliação da 

conformidade, mas ainda continua pecando na sua implementação, ou seja, embora o 

desenvolvimento dos programas esteja ocorrendo de forma bem consistente, sua efetiva 

absorção pela sociedade ainda não está livre de percalços. 

Dentre as constatações decorrentes desta pesquisa, percebe-se que a questão chave do 

sucesso na implantação de um programa de avaliação da conformidade encontra-se na adequada 

difusão da informação junto às partes interessadas e impactadas, com o devido senso de 

oportunidade, associada a ações de capacitação, assessoramento, criação de infraestrutura e 
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linhas de fomento, que devem ser selecionadas em função das especificidades do setor ao qual 

o objeto está ligado, de forma a permitir que as partes empreendam as ações necessárias para 

se adequar ao programa. O simples fornecimento de informações, dissociado de ações de apoio 

na compreensão e uso destas, vem se mostrando inócuo, em especial nos casos das micro e 

pequenas empresas. A implantação assistida tem o objetivo de compreender, identificar e 

priorizar as necessidades e expectativas, atuais e futuras, dos clientes da avaliação da 

conformidade.  

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A presente pesquisa evidenciou a existência de carências e lacunas por parte do Inmetro 

na condução da implantação de Programas de Avaliação da Conformidade. Assim, como a 

pesquisa prosperou em sua intenção de apresentar um novo modelo de atuação por parte da 

Diretoria da Qualidade, sugere-se o desenvolvimento de um trabalho de revisão das interfaces 

entre as divisões que compõe a Dqual, bem como a necessidade de revisão das rotinas de 

trabalho de cada processo operacional impactado pela proposta apresentada. 

O Guia de Implantação Assisitida, tal como proposto na pesquisa, tem como questão-

chave o levantamento das informações pertinentes ao setor regulamentado, já que é com base 

nestas que serão definidas as ações específicas que darão origem ao Plano de Implantação 

Assisitida específico para cada objeto. Neste sentido, sugere-se que se estude a conveniência 

de se desenvolver uma plataforma informatizada que auxilie a autoridade regulamentadora na 

obtenção de tais informações. 

Como apresentado na delimitação da pesquisa, atualmente no Brasil existem outros 

entes governamentais atuando na regulação social e com competência legal para estabelecer 

regulamentos técnicos e implantar programas de avaliação da conformidade. Assim, 

recomenda-se a replicação do mesmo trabalho para as demais autoridades regulamentadoras do 

país, observadas as especificidades de cada uma destas. Tal estudo poderia ser conduzido no 

âmbito do Comitê Brasileiro de Regulamentação (CBR), comitê assessor do Conmetro. 

Por fim, considerando a nova forma de atuação proposta nesta pesquisa, novas 

competências serão demandadas aos profissionais responsáveis pela execução das atividades, 

de forma que se obtenha o êxito esperado. Assim, partindo do estabelecimento das 

responsabilidades dos vários processos específicos e operacionais impactados pelo modelo de 

atuação proposto, sugere-se fazer um mapeamento das competências e habilidades necessárias 
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para o desempenho de cada função e dos "gaps" de conhecimento para adequação através de 

um programa de Gestão por Competências. 
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APÊNDICE 

 

GUIA DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA DE PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO 

DA CONFORMIDADE 

 

A- Fase de Identificação e Priorização das Demandas por Programas de Avaliação da 

Conformidade 

I - Informações Típicas 

A seguir estão listadas as informações típicas que podem ser levantadas desde esta fase. 

O levantamento específico deve ser decidido caso a caso, em função das especificidades de 

cada objeto a ter programa de avaliação da conformidade implantado. 

Na definição das informações a serem levantadas nesta fase, a ser feita para cada 

programa de avaliação da conformidade a ser implantado, devem ser consideradas, dentre 

outras, a facilidade e o tempo para obtê-las, a possibilidade efetiva de sua utilização e o 

benefício advindo. 

 As informações obtidas em uma fase devem ser repassadas à fase seguinte pelo gestor 

da mesma, cabendo ao gestor da fase seguinte avaliar se cabe aprofundar o levantamento das 

informações recebidas, bem como levantar aquelas previstas para serem obtidas na fase sob sua 

responsabilidade. 

As informações típicas possíveis de serem levantadas nesta fase são as seguintes:  

1. Caracterização do problema a ser resolvido com a implantação do 

programa 

a) Histórico de acidentes ocorridos 

b) Conseqüências do problema descrito quando da apresentação da demanda. 

c) Riscos oferecidos pelo produto (probabilidade de ocorrência X conseqüência da 

falha). 

d) Histórico de reclamações, denúncias e dúvidas manifestadas junto à Ouvidoria 

do Inmetro ou junto à Autoridade Regulamentadora, caso esta não seja o 

Inmetro. 

e) Histórico de irregularidades e falhas no setor ou do objeto. 
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2. Critérios de priorização utilizados na análise para inclusão do objeto no 

Plano de Ação Quadrienal. 

a) Devem ser identificados, dentre os cinco critérios definidos pelo CONMETRO 

para efeito de elaboração do Plano de Ação Quadrienal, quais influenciaram na 

priorização do objeto. Além de registrar os critérios considerados devem ser 

relatados detalhes das razões destas considerações. 

b) Identificação das expectativas das partes interessadas e das partes impactadas 

que demandaram a implantação do programa. 

 

3. Perfil do regulamentador (no caso de o regulamentador ser o Inmetro, o 

levantamento dessas informações não se aplica.) 

a) O regulamentador é favorável, é indiferente ou há reação ao estabelecimento do 

programa? 

b) O programa foi demandado pelo regulamentador? 

c) O regulamentador delegou formalmente ao Inmetro o desenvolvimento do 

programa? 

d) A delegação envolve também a atividade de acompanhamento no mercado? 

e) Histórico da relação entre o regulamentador e o Inmetro. 

f) Existência de Termo de Cooperação entre o Inmetro e o regulamentador. 

g) Existência de regulamentação do objeto pelo regulamentador. 

h) Existência de legislação sobre o objeto, que transcende às estabelecidas pelo 

regulamentador. 

 

4. Histórico da Qualidade 

a) Há Programa Setorial da Qualidade implantado? 

b) Há fornecedores em número significativo com Sistema de Gestão da Qualidade 

certificado com base na ISO 9001? 
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c) Há adoção de práticas com base em outras normas de sistema de Gestão ou 

participação significativa do setor em programas de Prêmios da Qualidade? 

d) Número de marcas com conformidade avaliada voluntariamente, relativamente 

ao universo total de marcas presentes no mercado, para aquele objeto. 

e) Se o objeto foi submetido ao Programa de Análise do Produto pelo Inmetro, 

quais foram seus resultados? Identificar se há outras análises feitas no objeto, 

que não as feitas pelo Inmetro. 

f) Conhecimento dos fornecedores e rede de distribuição em relação ao tema 

avaliação da conformidade.  

g) Levantamento de informações sobre o objeto nos sites do DPDC (SINDEC), 

SUS (DATASUS), RAIS, IBGE (SIDRA), Publicações Especializadas, Rapex e 

CPSC. 

 

5. Organizações Envolvidas na Demanda 

a) Quais as organizações que demandaram o programa? 

b) Qual a representatividade do demandante, perante o setor? 

c) Como está a adesão das demais partes interessadas? Há consenso e interesse das 

partes na implantação do programa? 

d) Órgãos do Estado com interesse no desenvolvimento ou não do programa. 

e) Força política das partes interessadas e impactadas. 

f) Presença de sindicatos e associações ligadas ao setor, em âmbito nacional e 

regional.  

g) Mapeamento (análise quantitativa) dos fornecedores, envolvendo fabricantes, 

importadores e rede de distribuição (no atacado e no varejo). São de grande, 

médio ou pequeno porte? Estão dispersos pelo país ou concentrados em algumas 

regiões? 

h) Arranjos Produtivos Locais relativos ao objeto do programa. 

 

6. Características do Mercado 
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a) Volume quantitativo de vendas. 

b) Movimentação financeira. 

c) Impacto no PIB e na Balança Comercial. 

d) Perfil social dos consumidores. 

e) Canais e forma de comercialização do produto 

f) Perfil regional do mercado de consumo (regiões de maior e menor consumo, 

ligados a aspectos culturais). 

g) Existência de problemas no mercado, como concorrência desleal, dificuldades 

de acesso a mercado, etc. 

h) Percentuais de produtos nacionais e importados presentes no mercado. 

i) O setor é caracteristicamente, exportador ou importador? Quais os dados 

relativos a volume (quantitativo e financeiro) de exportação e importação do 

produto? 

 

7. Fontes de Fomento 

a) Identificar as nacionais com linhas de fomento efetivas para os objetivos do 

programa, aplicáveis às diferentes partes interessadas.  

b) Identificar as internacionais com linhas de fomento efetivas para os objetivos do 

programa, aplicáveis às diferentes partes interessadas.  

 

8. Infraestrutura existente 

a) Necessidade e disponibilidade de materiais de referência. 

b) Disponibilidade de norma técnica internacional, regional ou nacional. Se a 

demanda foi priorizada por sua adesão ao critério da balança comercial, cabe 

avaliar se há norma estrangeira para o objeto. 

c) Existência de regulamento técnico aplicável direta ou indiretamente ao produto. 

d) Existência de legislação aplicável ao objeto, que não aquela estabelecida pelo 

regulamentador. 
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e) Existência de acordos internacionais, regionais ou bilaterais ligados ao setor. 

f) Disponibilidade de organismos ou laboratórios: 

 Acreditados, com respectiva dispersão geográfica. 

 Qualificados, com respectiva dispersão geográfica. 

 Número desejável de organismos e laboratórios. 

g) Existência de programas de avaliação da conformidade para o objeto em outros 

países. 

 Bases normativas utilizadas. 

 Características gerais dos programas. 

h) Existência de canais de divulgação disponíveis (jornais de sindicato, revistas 

setoriais, rádios comunitárias, etc). 

 

II - Ações Típicas 

Na elaboração do Plano de Implantação Assistida deve-se analisar e definir as ações 

aplicáveis, em cada fase, tomando por base as especificidades de cada objeto cujo programa de 

avaliação da conformidade está sendo desenvolvido. 

Portanto, não há necessidade de transformar todas as ações típicas em ações especificas 

constantes do Plano de Implantação Assistida. Deve-se, tomando por base as informações 

específicas levantadas em cada fase, definir as ações que efetivamente contribuirão para 

facilitar a implantação do programa, sob a ótica do custo benefício (ações simples com efetiva 

e grande contribuição). 

À Diviq compete coordenar a definição das ações específicas a serem inseridas no Plano 

de Implantação Assistida, o que deve ser feito em articulação com o gestor de cada fase. 

A seguir são listadas as ações típicas passíveis de serem empreendidas nesta fase com 

vistas a facilitar a implantação do programa de avaliação da conformidade: 

1. Colocação de informações no site do Inmetro sobre: 

 Resolução do CONMETRO que inclui o objeto no Plano de Ação Quadrienal. 

 Problema relatado e que justificou a inclusão no Plano de Ação Quadrienal. 
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 Fases da implantação do programa, incluindo prazos estimados. 

2. Divulgação, através de expediente às partes interessadas e impactadas quanto à 

decisão de incluir o objeto no Plano de Ação Quadrienal, contemplando as ações 

subseqüentes. 

3. Articular com as partes interessadas, para melhor caracterização do problema.  

4. Criar uma base de dados para manter as partes interessadas informadas sobre a 

implantação do programa. 

5. Relatar no CBAC a decisão do Conmetro de aprovar a inclusão do objeto no 

Plano de Ação Quadrienal. 

 

B- Fase de Estudo de Impacto e Viabilidade de Programas de Avaliação da 

Conformidade 

Antes de definir as informações a serem levantadas nesta fase, o gestor do processo deve 

coordenar as seguintes análises: 

a) Se as informações específicas levantadas na fase anterior são suficientes para a 

atual fase, bem como para as posteriores; 

b) Se as ações previstas para serem implementadas na fase anterior foram 

efetivamente implementadas e se geraram os resultados esperados. 

Com base nos resultados destas análises, relativas à fase anterior, a Diviq, em 

articulação com o gestor da presente fase, e tomando por base as informações típicas previstas 

para esta fase, deverá definir as informações específicas a serem levantadas e definir as ações 

específicas a serem empreendidas, atualizando, assim, o Plano de Implantação Assistida. 

 

I - Informações Típicas 

1. Plano de Ação Quadrienal aprovado, na revisão e atualização aplicáveis, levando 

em consideração a segmentação feita para efeito de priorização na implantação 

dos programas.  

2. Nota Técnica gerada na fase anterior para o objeto cujo programa será 

desenvolvido. 
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II - Ações Típicas 

1. Articulação com as partes interessadas, caso seja necessário o aprofundamento 

das informações levantadas na fase anterior. 

2. Colocação no site do Inmetro de um resumo do Estudo de Impacto e Viabilidade 

efetuado e seus principais resultados. 

3. Comunicação às partes interessadas dos resultados do Estudo, com destaque 

para: 

 Norma Técnica identificada. 

 Campo (compulsório ou voluntário) recomendado. 

 Cronograma das fases subseqüentes. 

 Mecanismo de AC recomendado. 

 

C- Fase de Desenvolvimento e Implementação de Programas de Avaliação da 

Conformidade 

Antes de definir as informações a serem levantadas nesta fase, o gestor do processo deve 

coordenar as seguintes análises: 

a) Se as informações específicas levantadas na fase anterior são suficientes para a 

atual fase, bem como para as posteriores; 

b) Se as ações previstas para serem implementadas na fase anterior foram 

efetivamente implementadas e se geraram os resultados esperados. 

Com base nos resultados destas análises, relativas à fase anterior, a Diviq, em 

articulação com o gestor da presente fase, e tomando por base as informações típicas previstas 

para esta fase, deverá definir as informações específicas a serem levantadas e as ações 

específicas a serem empreendidas, atualizando assim o Plano de Implantação Assistida. 

 

I - Informações Típicas 

1. Resultado do Estudo de Impacto e Viabilidade desenvolvido na fase anterior. 
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2. Mapeamento dos eventuais transtornos provocados nas partes interessadas com 

a decisão de implantação do programa. 

 

II - Ações Típicas 

1. Tornar público, através da WEB, a composição da Comissão Técnica formada 

para assessorar o Inmetro no desenvolvimento do programa. As entidades que 

irão compor a infra-estrutura para implementação do programa de avaliação da 

conformidade deverão ser cuidadosamente definidas, sendo importante o 

envolvimento das MPE e dos APL, de preferência através de suas associações 

de classe, e dos setores da sociedade que serão impactados pelo programa de 

avaliação da conformidade. 

2. Criar canais de comunicação das partes interessadas de forma a manterem-se 

informadas quanto ao estágio de desenvolvimento e de implementação do 

programa. 

3. Manter as partes interessadas informadas sobre o estágio de desenvolvimento e 

de implementação do programa. 

4. Divulgação das Portarias de consulta pública e definitiva a todas as partes 

interessadas, oportunamente mapeadas, com ênfase nos laboratórios, 

organismos acreditados, órgãos delegados, MPE e APL.  

5. Monitoramento quadrimestral junto à Cgcre do número de organismos e 

laboratórios acreditados ou em processo de acreditação, com registro dos 

resultados obtidos. 

Obs.: Esta ação não é opcional, devendo, portanto, constar em todos os Planos de 

Ação de Implantação Assistida, atentando para a necessidade de registro dos resultados 

do monitoramento. 

6. Realizar ações de sensibilização para acreditação de potenciais organismos e 

laboratórios, levando em consideração a dispersão geográfica necessária. 

7. Fazer gestões junto à Cgcre no sentido de priorizar os processos de acreditação 

de organismos e laboratórios, quando forem identificadas incompatibilidades 

entre os prazos de adequação e a infraestrutura existente. 
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8. Realizar palestras sobre o programa, recentemente publicado, para as partes 

interessadas, em especial para: 

 Os Arranjos Produtivos Locais. 

 As associações e sindicatos dos setores produtivos, dos importadores e dos 

atacadistas e varejistas. 

 Entidades de defesa dos consumidores, de caráter público ou privado. 

9. Desenvolvimento de Programas de Capacitação junto às partes impactadas. 

10. Apresentação e discussão no Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores do 

programa e do Plano de Implantação Assistida, para os objetos de uso intensivo 

e extensivo pela sociedade. 

11. Definir a participação do SEBRAE no Plano de Implantação Assistida. 

12. Estimular o SEBRAE na utilização do bônus certificação para o programa. 

13. Estimular a participação de entidades de fomento no desenvolvimento da infra-

estrutura do programa.  

14. Divulgação junto aos agentes econômicos das eventuais fontes de fomento, 

assessorando-os na elaboração de projetos voltados para a captação de recursos 

necessários à adequação ao programa. 

15. Orientar a RBMLQ quanto aos pontos a serem explorados na divulgação no 

âmbito dos estados. 

16. Definir os materiais de suporte às ações de divulgação e capacitação (folder, 

cartilha, etc.) para o objeto do programa. 

17. Definir Plano de Distribuição (público-alvo, quantidade, responsabilidade, 

prazos etc.) dos materiais de divulgação elaborados. 

18. Assessorar o setor produtivo (via SEBRAE, SENAI e similares), em particular 

as MPE e os APL, na adequação ao programa, no que diz respeito a questões 

técnicas e de gestão. 

19. Realizar evento de lançamento do programa, com envolvimento das partes 

interessadas e impactadas, da imprensa e dos colaboradores do Inmetro. 

20. Definir as ações de divulgação do programa. 
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21. Monitorar repercussões relacionadas ao programa, como, por exemplo, 

manifestações de cunho político e técnico, divulgadas pela imprensa ou que 

chegam ao Inmetro formalmente, ou através dos fóruns em que participamos.  

 

D- Fase de Manutenção de Programas de Avaliação da Conformidade 

I - Informações Típicas 

1. Identificar se ocorrem dificuldades de enquadramento de produtos no escopo do 

programa. 

 

II - Ações Típicas  

1. Em ocorrendo dificuldades de enquadramento de produtos no escopo do 

programa, comunicar o fato ao gestor do mesmo e a Diviq. 

 

E- Fase de Acompanhamento no Mercado de Programas de Avaliação da 

Conformidade 

Antes de definir as informações a serem levantadas nesta fase, o gestor do processo deve 

coordenar as seguintes análises: 

a) Se as informações específicas levantadas na fase anterior são suficientes para a 

atual fase, bem como para as posteriores; 

b) Se as ações previstas para serem implementadas na fase anterior foram 

efetivamente implementadas e se geraram os resultados esperados. 

Com base nos resultados destas análises, relativas à fase anterior, a Diviq, em 

articulação com o gestor da presente fase, e tomando por base as informações típicas previstas 

para esta fase, deverá definir as informações específicas a serem levantadas e as ações 

específicas a serem empreendidas, atualizando assim o Plano de Implantação Assistida. 

 

I - Informações Típicas 

1. Fazer levantamento de notícias relativas ao objeto, ao setor ou ao programa.  
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2. Identificar se o índice de irregularidades na fiscalização do objeto apresenta 

mudanças bruscas (de forma geral ou em alguma região específica) ou se está 

bem acima da média geral. 

3. Identificar se o índice de não conformidade no Programa de Verificação da 

Conformidade está compatível com o esperado para o objeto. 

4. Fazer levantamento de contribuições oriundas do Programa de Verificação da 

Conformidade (levantamento de marcas, relatos das reuniões de preparação, etc) 

 

II - Ações Típicas 

1. Elaborar kit de divulgação e capacitar a RBMLQ a fazer ampla divulgação do 

programa no âmbito de seu estado. 

2. Identificar eventuais dificuldades de adequação ao programa pelas partes 

impactadas. 

3. Divulgar junto à RBMLQ o Plano de Implantação Assistida e seus resultados. 

4. Em havendo mudanças bruscas ou elevação acima da média no índice de 

irregularidades na fiscalização, comunicar o fato ao gestor do programa e à 

Diviq. 

5. Divulgar através da mídia os resultados das operações especiais de fiscalização. 

 

F- Fase de Aperfeiçoamento de Programas de Avaliação da Conformidade 

Antes de serem definidas as informações a serem levantadas nesta fase, o gestor do 

processo deve coordenar as seguintes análises: 

a) Se as informações específicas levantadas na fase anterior são suficientes para a 

atual fase, bem como para as posteriores; 

b) Se as ações previstas para serem implementadas na fase anterior foram 

efetivamente implementadas e se geraram os resultados esperados. 

Com base nos resultados destas análises, relativas à fase anterior, a Diviq, em 

articulação com o gestor da presente fase, e tomando por base as informações típicas previstas 
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para esta fase, deverá definir as informações específicas a serem levantadas e as ações 

específicas a serem empreendidas, atualizando assim o Plano de Ação de Implantação Assistida. 

 

I - Informações Típicas 

1. Identificar eventuais pontos de inflexão nos índices de irregularidades 

constatadas nas ações de fiscalização no objeto do programa. 

2. Analisar criticamente os resultados das verificações da conformidade feitas. 

3. Analisar criticamente os relatórios da Ouvidoria, no que diz respeito ao objeto 

do programa, em especial quanto a denúncias, reclamações e manifestações de 

dúvidas. 

4. Analisar criticamente os resultados das Operações Especiais de Fiscalização 

feitas no objeto do programa. 

5. Analisar criticamente as informações registradas no Sistema de Monitoramento 

de Acidentes de Consumo. 

6. Monitorar o andamento do programa por meio de contatos com as partes 

interessadas e impactadas, em particular com as MPE e com os APL, de forma 

a identificar aspectos positivos ou negativos advindos da implantação do 

programa, em particular dificuldades de adequação aos seus requisitos. 

7. Analisar os resultados das auditorias da Cgcre em laboratórios e organismos 

acreditados, em especial as de acompanhamento. 

 

II - Ações Típicas 

1. Divulgar junto às partes interessadas os aperfeiçoamentos implementados no 

programa.  

2. Analisar criticamente, e se for o caso promover o aperfeiçoamento do programa, 

quando ocorrerem um dos seguintes fatores: 

 Ocorrerem mudanças bruscas ou apresentar-se acima da média o índice de 

irregularidades na fiscalização. 
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 O Programa de Verificação da Conformidade apresentar incidência de não 

conformidades não compatíveis com o objeto. 

 Ocorrerem freqüentes denúncias, reclamações, ou manifestações de dúvidas na 

Ouvidoria. 

 O Relatório do Sistema de Gerenciamento de Demandas (SIGED) revelar dados 

e fatos fora da normalidade relativamente ao programa. 

 Ocorrer incidência de não conformidades acima do esperado nas auditorias 

conduzidas pela Cgcre nos organismos e laboratórios acreditados para o 

programa. 

 Ocorrerem freqüentes relatos de acidentes de consumo no Sistema de 

Monitoramento de Acidentes de Consumo. 

 Ocorrerem resultados fora do esperado nas pesquisas de opinião realizadas pelo 

Inmetro. 

 Ocorrerem relatos de acidentes de consumo, recall e irregularidades, em outras 

fontes nacionais ou internacionais. 

3. Após realização da análise critica do programa avaliar a necessidade de novas 

ações de difusão de informação, capacitação e divulgação do programa. 
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ANEXO 

ANEXO A – Árvore do Macroprocesso Avaliação da Conformidade
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