
de conformidade:
atendendo aos requisitos técnicos
específicos e predeterminados
Quando o assunto é qualidade, muito se fala sobre certificação. O que é freqüentemente
esquecido é que a certificação é um dos processos da avaliação de conformidade, que
realmente atesta se determinado produto, serviço, insumo ou processo esteja em
conformidade com determinada norma ou padrão

preocupação com a qualidade de produ-

tos e serviços, no Brasil, começou na dé-

cada de 80. Segundo o diretor da quali-

dade do Inmetro, Alfredo Lobo, a aten-

ção ao consumidor foi o primeiro passo

em direção à observação mais atenta com a qualidade.

"Logo após esse movimento, ainda por volta dos anos

80, nasceu a preocupação com o meio ambiente", conta.

"Com a chegada nos anos 90 e da globalização da eco-

nomia, um novo passo em direção à qualidade: para so-

breviver à concorrência cada vez maior, as empresas pre-

cisavam estar mais atentas ao que produziam. É aí que

entra a avaliação de conformidade: ela é qualquer ativi-

dade que possa determinar, seja de forma direta ou indi-

reta, que um produto, serviço, processo ou profissional

atende a requisitos técnicos específicos e predetermina-

dos. São requisitos técnicos critérios definidos em nor-

ma, regulamento ou outro documento de referência".

Já a gerente de desenvolvimento de negócios e trei-

namentos da SGS Systems & Services, Vanda Nunes,

explica melhor o conceito de avaliação da conformida-

de: "É um instrumento que tem por objetivo o apoio à

política industrial, tecnológica e de comércio exterior que

o Brasil tem interesse em desenvolver ou ampliar. In-

centiva ainda o desenvolvimento industrial e proteção

ao consumidor através da demonstração do cumprimen-

to de requisitos regulatórios que, muitas vezes, servem

como barreiras não-tarifárias, impedindo o acesso de pro-
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dutos brasileiros ao mercado internacio-

nal, além de promover internamente uma

concorrência justa. Em geral é aplicado

a produtos que de alguma maneira pos-

sam afetar a saúde, segurança de seus

consumidores e o meio ambiente".

"Estar conforme é ter a forma de algo

que determinamos", explica Júlio Pasto-

re, da JP Veritas Consultoria e Treinamen-

to. "Para qualquer sistema, seja este de

gestão ou técnico, a conformidade é a

parte mais importante, pois, os organis-

mos reguladores selecionam caracterís-

ticas que os produtos devem ter para que

os mesmos, além de funcionais e de qua-

lidade, preservem o meio-ambiente e tra-

gam segurança para seus usuários. Se

um produto está conforme a estes que-

sitos, quer dizer que o mesmo é confiá-

vel para seu uso de forma ampla, e faz

com que a concorrência entre produtos

fique mais justa uma vez que os mesmos

são similares nem suas características

básicas", termina.

E como é feita essa avaliação de con-

formidade? Por meio do uso de ferramen-

tas, ensaios, coleta de amostras, inspeção,

auditorias e credenciamentos e certifica-

ções. O modelo principal, o mais usado, é

a certificação. É onde o fabricante, de uma

forma independente, consegue provar que

atende aos critérios de uma norma.

Além da certificação, também existem

a declaração do fornecedor, a etiqueta-

gem, a inspeção e os ensaios.

A certificação de produtos ou servi-

ços, sistemas de gestão e pessoal é, por

definição, realizada por uma terceira par-

te, uma organização independente cre-

denciada para executar essa modalidade

de avaliação da conformidade. Existem

dois tipos de certificação: de produtos e

serviços e de pessoas. Há ainda a certifi-

cação compulsória, restrita a determina-

dos produtos e serviços, e que é estabe-

lecida pelo governo, e a voluntária, na qual

a empresa pede a certificação por vonta-

de própria.

De acordo com Vanda Nunes, a avali-

ação voluntária traz vantagens: "Ela de-

monstra o comprometimento da organi-

zação na busca do atendimento das ex-

pectativas de seu mercado ou cliente.

Além disso, com esta competência a or-

ganização abre novos mercados em fun-

ção da diferenciação de seus concorren-

tes". Dessa forma, a certificação atesta a

viabilidade de um produto estar atenden-

do a uma norma técnica em toda a linha

de produção.

Segundo o Inmetro, as modalidades

de certificação de produtos mais utiliza-

das são:
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Modelo 1 - Ensaio de tipo: é o mais

simples dos modelos de certificação.

Comprova a conformidade de um item de

um produto, em um dado momento. É uma

operação de ensaio, única no seu gênero,

efetuada de uma só vez.

Modelo 2 - Ensaio de tipo seguido de

verificação através de ensaio de amostras

retiradas no comércio: modelo baseado no

ensaio de tipo, combinado com ações

posteriores para verificar se a produção

continua dentro da conformidade. Essas

ações compreendem ensaios em amos-

tras retiradas no comércio.

Modelo 3 - Ensaio de tipo seguido de

verificação através de ensaio em amos-

tras retiradas no fabricante: também ba-

seado no ensaio de tipo, embora combi-

nado com intervenções posteriores para

verificar se a produção continua sendo

conforme, através de ensaios em amos-

tras tomadas na própria fábrica.

Modelo 4 - Ensaio de tipo seguido de

verificação através de ensaio em amos-

tras retiradas no comércio e no fabrican-

te. Combina os modelos 2 e 3, realizando

ensaios em amostras pinçadas tanto no

comércio quanto na própria fábrica.

Modelo 5 - Ensaio de tipo, avaliação

e aprovação do sistema da qualidade do

fabricante, com acompanhamento feito

através de auditorias no fabricante e en-

saio em amostras retiradas no comércio e

no fabricante. Este é o modelo mais utili-

zado no Sistema Brasileiro de Avaliação

da Conformidade (SBAC) e garante um

sistema credível e completo de avaliação

da conformidade de uma produção em

série e em grande escala.

Modelo 6 - Avaliação e aprovação do

sistema da qualidade do fabricante. É um

modelo no qual se avalia a capacidade de

uma indústria para fabricar um produto

conforme uma especificação determinada.

Este modelo não é adequado para certifi-

cação de produção, pois o que é avaliado

aqui é a capacidade da empresa em pro-

duzir determinado produto, em conformi-

dade com uma especificação estabeleci-

da, mas não verifica a conformidade do

produto final.

Modelo 7 - Ensaio de lote: amostras

tomadas de um lote do produto são avali-

adas, emitindo-se, a partir dos resultados,

uma avaliação sobre a conformidade a

uma dada especificação.

Modelo 8 - Ensaio 100%: é um mode-

lo no qual cada um dos itens é submetido

a um ensaio para verificar sua conformi-

dade com uma dada especificação.

Já a certificação dos sistemas de ges-

tão atesta a conformidade do modelo de

gestão de fabricantes e prestadores de

serviço em relação a requisitos normati-

vos. Os sistemas mais difundidos na cer-

tificação de gestão são os de gestão de
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qualidade, baseado nas normas ISO 9001

e os sistemas de gestão ambiental, con-

forme as normas ISO 14001. "Existem,

outros sistemas de gestão, passíveis de

certificação, que atendem a iniciativas se-

toriais as normas do setor automobilísti-

co, por exemplo", lembra Lobo.

A certificação de pessoal avalia as ha-

bilidades e os conhecimentos de profissi-

onais: Formação: a exigência de certo ní-

vel de escolaridade assegura o nível de

capacitação; Experiência Profissional: a

experiência prática em setor específico

permite maior compreensão dos proces-

sos envolvidos e identificação rápida das

oportunidades de melhorias; Habilidades

e conhecimentos teóricos e práticos: a

avaliação da capacidade de execução de

tarefas é essencial para que o profissio-

nal atue em determinada atividade.

Segundo o Inmetro, no Brasil, são cer-

tificados os inspetores de soldagem, os

inspetores de ensaios não-destrutivos e

os auditores de sistemas da qualidade.

Declaração do fornecedor
É um procedimento onde um forne-

cedor dá garantia escrita de que um pro-

duto, processo ou serviço está em con-

formidade com requisitos especificados.

O conteúdo mínimo que deve constar na

declaração, de acordo com o Guia ISO

IEC 22, inclui os seguintes aspectos:

nome e endereço do fornecedor decla-

rante; identificação do produto, proces-

so ou serviço, em caso de produtos em

série, a declaração deve cobrir todos os

produtos individuais; declaração da con-

formidade; documentos normativos utili-

zados; local e data de emissão da decla-

ração, e assinatura, nome e cargo da

pessoa autorizada.

A declaração do fornecedor represen-

ta uma intervenção mais branda e com

custo consideravelmente menor nas rela-

ções de consumo, já que a interferência

externa é minimizada.Um dos exemplos de

produto com declaração de conformidade

compulsória é o isqueiro descartável a gás.

Inspeção
Quando a observação e julgamento de

um serviço ou produto é acompanhada,

de acordo com cada caso, por medições,

ensaios ou uso de calibres. Essas ativida-

des podem incluir o ensaio de produtos,

materiais, instalações, plantas, processos,

procedimentos de trabalho ou serviços,

durante todos os estágios de vida desses

itens, para determinar a conformidade aos

regulamentos, normas ou especificações,

e futuro relato de resultados. A inspeção

é comumente aplicada na segurança, de-
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sempenho operacional e manutenção da

segurança ao longo da vida útil do produ-

to, a fim de reduzir o risco do comprador,

proprietário, usuário ou consumidor. Se-

gundo o Inmetro, a segurança veicular e o

transporte de produtos perigosos são ati-

vidades sujeitas a inspeção.

Etiquetagem
Os produtos etiquetados apresentam

uma etiqueta informativa, que serve para

indicar seus desempenhos, de acordo

com os critérios estabelecidos. Esta eti-

queta pode ser comparativa entre produ-

tos de um mesmo tipo ou indicar que o

produto atende a um determinado desem-

penho especificado, e pode ser de cará-

ter compulsório ou voluntário. Segundo o

diretor da qualidade do Inmetro, o Progra-

ma Brasileiro de Etiquetagem é um impor-

tante instrumento para redução do con-

sumo de energia elétrica em eletrodomés-

ticos da chamada linha e em outros pro-

dutos como lâmpadas, chuveiros elétricos

e aquecedores. "A etiqueta é importante

para a informação e para a decisão de

compra por parte do consumidor".

Existem outros sistemas oficiais de

avaliação da conformidade no País:

Avaliação da Conformidade na Saúde

- Desenvolvida pelo Ministério da Saúde

para promover permanentemente a avali-

ação e a certificação da qualidade dos ser-

viços hospitalares.

Avaliação da Conformidade na Ae-

ronáutica - Uma aeronave, como qual-

quer produto aeronáutico deve por exi-

gência legal receber um Certificado de

Homologação de Tipo, que atesta que

o produto atende aos padrões de segu-

rança estabelecidos. O processo para

emissão desse certificado chama-se

Homologação Aeronáutica. É um pro-

cesso obrigatório, feito pelo governo

através do Centro Técnico Aeroespaci-

al, no Brasil, com reconhecimento inter-

nacional. Sem esse certificado, o avião

não pode operar nem ser exportado.

Para a aeronave ser produzida em sé-

rie, a empresa fabricante deve também

passar por um processo de homologa-

ção de empresa, que atesta que a em-

presa tem condições em seu sistema de

qualidade de produzir a aeronave em

conformidade com o projeto aprovado.

É também um processo obrigatório, fei-

to pelo mesmo órgão, também com re-

conhecimento internacional. Além disso,

a empresa pode optar por certificações

voluntárias tais como AS 9100 ou a equi-

valente brasileira NBR 15100, que são

normas de qualidade específicas para o

setor aeroespacial, baseadas nas nor-

mas ISO. Essas certificações atestam

que sistema de qualidade da empresa

atende a padrões estabelecidos pela

própria indústria. Essas certificações,

apesar de não obrigatórias, sem dúvida

constituem um fator a mais de garantia

de seu sistema de qualidade e um pon-

to a mais na imagem da empresa, o que

é visto positivamente pelo mercado.

Avaliação da Conformidade na Ma-

rinha - A expedição do certificado de

aprovação de todos os materiais e equi-

pamentos destinados à segurança das

embarcações, tripulante, passageiro e

profissional não-tripulante realizada pela

Diretoria de Portos e Costas da Marinha

do Brasil. Para cada material homolo-

gado é expedido um certificado de ho-

mologação que comprova a sua apro-

vação em testes realizados. Segundo o

comandante Edgar Milton Rezende de

Barbosa, Assessor de Comunicação So-

cial da Diretoria de Portos e Costas, a

importância da homologação do mate-

rial de salvatagem está diretamente li-

gada à necessidade de proteger a vida

humana no mar. Essa homologação é

realizada obedecendo às seguintes nor-

mas: Convenção Internacional para a

Salvaguarda da Vida Humana no Mar

(Solas 74/78), Código Internacional de

Equipamentos Salva-Vidas, Lei 9537, de

dezembro de 1997, que dispõe sobre a

Segurança do Tráfego Aquaviário em

águas sobre jurisdição nacional e Nor-

mas da Autoridade Marítima para Homo-

logação de Material.

Avaliação da Conformidade no Exér-

cito - O Exército verifica materiais de em-

prego militar, bem como outros produtos

de uso controlado, para assegurar carac-

terísticas de segurança e desempenho.

Avaliação da Conformidade em Ali-

mentos e Bebidas - São inspecionados os

estabelecimentos que elaboram produtos

de origem animal e vegetal.

Avaliação da Conformidade nas Te-

lecomunicações - A Agência Nacional de

Telecomunicações (Anatel) publicou, em

agosto de 1998 a Resolução n° 47 com

as diretrizes para o Modelo de Certifi-

cação de Equipamentos de Comunica-

ção, que são aplicadas a todos os pro-

vedores de serviços de telecomunica-

ções de interesse restrito e/ou coletivo,

no regime público ou privado, assim

como aos prestadores de serviços de ra-

diodifusão, e bem como aos fabrican-

tes, fornecedores e usuários de produ-

tos de comunicação.

Avaliação da Conformidade na Área

Nuclear - Na área nuclear, a garantia da

qualidade é expressa pelos critérios da

Agência Internacional de Energia Atômi-

ca (AIEA), que são adotados pela Comis-

são Nacional de Energia Nuclear (CNE).

E o que está por vir, no que concer-

ne à avaliação de conformidade? Quem

reponde é Vanda Nunes: "Acreditamos

que, em um futuro próximo, o mercado

deve ter amadurecimento suficiente para

migrar para um sistema de auto-avalia-

ção, onde os dados de desempenho

seriam a comprovação do atendimento

aos requisitos estabelecidos pelas nor-

mas, pela legislação, pelas exigências

de alguns mercados ou pelos próprios

consumidores".

Para saber mais sobre o assunto:

www.inmetro.org.br;

www.normalizacao.cni.org.br
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A certificação de pessoas
Conheça a certificação de pessoas, atendendo aos requisitos internacionais
estabelecidos na norma ABNT ISO IEC 17024:2004 "Requisitos Gerais
Para Organismos que operam a Certificação de Pessoas

Coordenação de Acredi-

tação de Organismos (Cg-

cre) do Inmetro é respon-

sável pelo gerenciamen-

to de todas as atividades

dos Programas de Certi-

ficação de Pessoas - PCR Os critérios,

procedimentos e regulamentos necessá-

rios a este programa foram elaborados

pela Equipe de Acreditação de Organis-

mos de Certificação de Produtos e de

Pessoas da Cgcre - Eqpep e aprovados

pela Coordenação da Qualidade da Cg-

cre. O PCP possui sistema da qualidade

que garante a transparência e a imparcia-

lidade.

A Cgcre é responsável portadas as con-

cessões, manutenções, extensões, suspen-

sões, reduções, e cancelamentos de acre-

ditações. As diversas etapas de acredita-

ção são realizadas pela Eqpep em confor-

midade com os procedimentos específicos.

A Cgcre assegura que todas as suas ativi-

dades, incluindo subcontratação, não afe-

tam a confidencialidade, objetividade ou im-

parcialidade de seus programas de acredi-

tação.

A Cgcre, sozinha ou em conjunto, não

oferece os seguintes serviços: programas

de certificação de pessoas; serviços de

consultorias para obtenção ou manuten-

ção da acreditação; serviços de projetos;

implementação ou manutenção de esque-

mas de certificação.

A Cgcre possui procedimentos para

solucionar as reclamações, apelações e

disputas encaminhadas pelos organismos

ou outras partes interessadas na acredi-

tação ou outras matérias relacionadas.

Subcontratação
Todas as subcontratações, realiza-

das pela Cgcre, para as atividades de
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acreditação são, formalmente, docu-

mentadas e contém cláusulas de confi-

dencialidade e conflito de interesse.

A Cgcre é responsável pelos servi-

ços de seus subcontratados; assegura

que o subcontratado é competente e

conhece todos os procedimentos de

acreditação; assegura que o subcontra-

tado não está diretamente ou indireta-

mente envolvido com o projeto, a im-

plementação, a manutenção dos es-

quemas de certificação que comprome-

ta a imparcialidade da acreditação; ob-

tém, formalmente, o de acordo do soli-

citante da acreditação na utilização de

subcontratado.

Sistema da qualidade
O sistema da qualidade do Inmetro

está estruturado em um Manual da Quali-

dade Institucional e cada unidade princi-

pal, como a Cgcre, possui seu Manual da

Qualidade com suas políticas, objetivos e

procedimentos inerentes as suas ativida-

des alinhadas às estratégias da Institui-

ção. A Cgcre possui normas gerais, NIE-

CGCRE-006, NIE-CGCRE-140, NIT-DI-

COR-004, NIT-DICOR-005, NIT-DICOR-

006, NIT-DICOR-016, NIT-DICOR-017,

NIT-DICOR-018, NIT-DICOR-023, NIT-DI-

COR-030, NIT-DICOR-035, NIT-DICOR-

044 e NIT-DICOR-062, que garantem a im-

parcialidade e objetividade nas condições

de concessão, manutenção, extensão, re-

dução, suspensão e cancelamento da

acreditação dos organismos de certifica-

ção de pessoas.

Avaliações internas e
análises críticas

A Cgcre, baseada na política insti-

tucional de gerenciamento, possui pro-

cedimentos específicos para a realiza-

ção, anual, das avaliações internas para

verificar se o sistema da qualidade, con-

forme planejado, está implementado e

é efetivo . Os resultados destas avalia-

ções são documentados em registros

padronizados e são apresentados as ge-

rências para análise e acompanhamen-

to da implantação de ações corretivas,

quando necessárias.

Anualmente, a alta administração da

Cgcre analisa criticamente os registros das

avaliações, as reclamações recebidas e os

documentos da qualidade para garantir a

eficiência e eficácia do sistema da quali-

dade implementado e, se necessário, pro-

mover atualizações em sua política, objeti-

vos da qualidade e procedimentos.

Documentação
A Cgcre disponibiliza todos os docu-

mentos para a acreditação de Organismos

de Certificação de Pessoas, atualizados,

na intranet e Internet.

O solicitante de acreditação obtém to-

das as informações necessárias, inclusi-

ve o formulário de solicitação de acredi-

tação - FOR-CGCRE-308, através do site

www.inmetro.gov.br/credenciamento.

Registros
O sistema de arquivo da Cgcre ga-

rante a integridade dos processos e a

confidencialidade das informações; de-

monstrando que as políticas de acredi-

tação e seus procedimentos são obede-

cidos. Mantém os registros pertinentes

a cada processo, tais como, formulário

de solicitação, estatutos da organização

solicitante, relatórios de avaliação, currí-

culos e outros documentos relativos a

concessão, manutenção, extensão, redu-

ção, suspensão e cancelamento da acre-

ditação. Todos os registros possuem iden-

tificação unívoca são mantidos em arqui-

vo por cinco anos ou por tempo definido

pela lei, para demonstrar confiança na

acreditação. A Cgcre possui políticas e

procedimentos específicos para o aces-

so a tais registros.

Confidencialidade
A Cgcre possui sistema para salva-

guardar a confidencialidade de todas as

informações obtidas durante todas as ati-

vidades do processo de acreditação em

todos os níveis da Instituição, incluindo a

Coordenação, Comissão de Acreditação

e Subcontratados. A Cgcre somente dis-

ponibiliza a terceiros as informações so-

bre um determinado Organismo com a au-

torização formal do mesmo ou por impo-

sição de compromissos legais.

Pessoal dos programas
de acreditação

O corpo funcional da Cgcre possui a

competência necessária para exercer sua

função. A Cgcre mantém um arquivo atu-

alizado com as qualificações, treinamen-

tos, experiências de cada integrante do

corpo funcional envolvido nos processos

de acreditação. A Cgcre disponibiliza para

cada integrante do corpo funcional aces-

so às instruções que descrevem suas obri-

gações e responsabilidades nos proces-

sos de acreditação.

Qualificação para os
avaliadores e
especialistas técnicos

Para a execução dos processos de

acreditação a Cgcre possui procedimen-
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to que define as qualificações, treinamento

e experiências necessárias para os avali-

adores e especialistas técnicos.

Ressalta-se dos critérios mínimos de-

finidos para os avaliadores o atendimento

aos requisitos definidos na norma ABNT

ISO 19011:2000 e a aprovação em curso

de "Lead Assessor". A seleção, tanto dos

avaliadores quanto dos especialistas téc-

nicos, pela Cgcre é imparcial e visa não

ter conflito de interesse com o Organismo

de Certificação. A Cgcre mantém um ca-

dastro atualizado de seus auditores con-

tendo, inclusive, os registros das última

avaliações de desempenho.

Procedimentos para a
equipe auditora

A equipe auditora é provida com to-

dos os documentos atualizados e informa-

ções necessárias para a avaliação dos or-

ganismos em processos de acreditação.

Avaliação do organismo
de certificação

A equipe auditora designada pela Cg-

cre deve avaliar todo os documento en-

caminhados pelo Organismo solicitante,

conduzir, nas datas acordadas, as avalia-

ções nos escritórios e centros de qualifi-

cações onde são realizadas as atividades

a serem abrangidas pela acreditação. A

Cgcre informa ao Organismo os nomes

dos auditores que realizarão a avaliação,

com antecedência suficiente, para que

este possa apelar contra a designação de

qualquer um dos indicados. O processo

de avaliação da Cgcre inclui, também,

uma auditoria testemunha com o objetivo

de acompanhar e avaliar o esquema de

certificação implementado pelo organis-

mo certificador.

Decisão de acreditação
A decisão de concessão ou não da

acreditação ao Organismo de Certificação

de Pessoas solicitante é de responsabili-

dade da Coordenação da Cgcre, segun-

do a recomendação da Comissão de Acre-

ditação da Cgcre baseada nos registros

das avaliações da equipe auditora. A con-

cessão da acreditação somente é efetiva-

da se todas as não-conformidades eviden-

ciadas nas avaliações forem sanadas.

O Coordenador da Cgcre é o respon-

sável pela concessão, manutenção, exten-

são, redução, suspensão e cancelamento

da acreditação, não podendo delegar tal

responsabilidade. A acreditação é conce-

dida pelo período de quatro anos, confor-

me contrato formal, com avaliações de su-

pervisão anuais, ou extraordinárias por

motivos de reclamações ou não cumpri-

mento de cláusula de contratual. Na deci-
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são da acreditação, as pessoas envolvidas

nas avaliações não participam. Ocasional-

mente, podem ser convidadas para algum

esclarecimento. A Cgcre emite o Certifica-

do de Acreditação para o Organismo de

Certificação de Pessoas que contém: a

identificação do organismo, nome, ende-

reço, CNPJ etc.; escopo do esquema de

certificação aprovado neste processo; data

da acreditação; período da acreditação;

nome e assinatura do Coordenador da

Cgcre. A Cgcre possui procedimento, NIT-

DICOR-023, para informar ao Organismo

de Certificação Acreditado as condições de

uso da identificação de sua acreditação

contendo os direitos e deveres a serem

atendidos. O Organismo de Certificação de

Pessoas, a qualquer momento, pode inici-

ar processo de extensão da acreditação

para outro escopo de atuação, bem como,

solicitar redução, suspensão e cancela-

mento da acreditação.

Objetivos da ABNT ISO
IEC 17024:2004

Os critérios contidos nesta norma vi-

sam estruturar a entidade certificadora,

de modo a manter a visibilidade do pro-

cesso de certificação, incluindo o desen-

volvimento e a manutenção de um esque-

ma de certificação para pessoas. Alguns

itens são obrigatórios, ou seja, a entida-

de acreditadora (Inmetro) deve exigi-los

dos organismos certificadores, outros,

entretanto, ficam a critério da certifica-

dora de adotá-los ou não. Ressalta-se

que todos os itens adotados devem ser

implementados e, periodicamente, ava-

liados quanto a sua eficácia.

Fundamentos da ABNT
NBR ISO/IEC 17024:2004

Esta norma divide-se, basicamente,

em três partes - "Requisitos para Orga-

nismos de Certificação", "Requisitos para

Pessoas Empregadas ou Contratadas pelo

Organismos de Certificação" e "Processo

de Certificação". A primeira parte, "Requi-

sitos para Organismos de Certificação",

estabelece os requisitos mínimos que o

Organismo de Certificação deve cumprir

relativos à estrutura organizacional, desen-

volvimento e manutenção de um esque-

ma de certificação, sistema de gestão,

subcontratação, registros, confidenciali-

dade e segurança. A segunda parte, "Re-

quisitos para Pessoas Empregadas ou

Contratadas pelo Organismos de Certifi-

cação", trata dos requisitos de competên-

cia das pessoas, empregadas e subcon-

tratadas, envolvidas no processo de cer-

tificação, bem como, dos examinadores.

E, finalizando, a terceira parte, descreve

o processo de certificação desde a solici-

tação até a decisão sobre a certificação,

contemplando a avaliação, supervisão,

recertificação e uso de certificados e lo-

gotipos/marcas.

Requisitos para organismo
de certificação de pessoas

O Organismo de Certificação de Pes-

soas deve ter políticas e procedimentos

implementados que garantam a confiden-

cialidade e a imparcialidade no gerencia-

mento dos Programas de Certificação de

Pessoas, bem como, garantam a ética em

suas atividades. Estes programas não de-

vem ser discriminatórios e nem impedir ou

inibir o acesso a qualquer solicitante da

certificação. Os escopos de certificação

devem ser claramente definidos e apre-

sentados ao solicitante da certificação. O

Organismo de Certificação de Pessoas

deve ser ou fazer parte de uma entidade

legalmente constituída, demonstrar sua in-

dependência "de terceira parte" não ten-

do interesse na certificação. O Organis-

mo de Certificação de Pessoas pode con-

correr à acreditação de qualquer escopo

de seu interesse, independentemente, do

número de Organismos acreditados já

existentes, e não necessitando fazer par-

te de associação ou grupo de atuação na

área. O Organismo de Certificação de Pes-

soas deve ter recursos financeiros neces-

sários para a operação de um sistema de

certificação e cobrir as responsabilidades

legais associadas, bem como, ter políti-

cas e procedimentos que diferenciem a

certificação de pessoas de quaisquer ou-

tras atividades. O Organismo de Certifi-

cação de Pessoas não deve oferecer nem

prover treinamento ou ajudar na elabora-

ção de tais serviços, salvo se for demons-

trado que o treinamento é independente

da avaliação e certificação de pessoas. O

Organismo de Certificação de Pessoas

deve ser responsável pela decisão da con-

cessão, manutenção, recertificação, ex-

tensão, redução de escopo, suspensão e

cancelamento da certificação. Estas res-

ponsabilidades são indelegáveis e os

membros envolvidos nas decisões de cer-

tificação não devem ter participado das

avaliações dos candidatos e nem serem

subcontratados. Os Organismos de Cer-

tificação de Pessoas deve designar um co-

mitê que seja responsável pelo desenvol-

vimento e manutenção de esquema de

certificação para cada escopo. Este co-

mitê deve representar de forma justa e

igualitária todas as partes com interesse

significativo no esquema de certificação,

sem que qualquer interesse particular pre-

domine. O Organismo de Certificação de

Pessoas deve definir políticas e procedi-

mentos para a solução de apelações e
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reclamações recebidas dos candidatos,

das pessoas certificadas e de seus em-

pregadores, bem como de outras partes,

assegurando que as mesmas sejam solu-

cionadas de maneira independente e não

tendenciosa. O Organismo de Certificação

de Pessoas deve Ter políticas e procedi-

mento para avaliação do desempenho das

pessoas certificadas. O Organismo de

Certificação de Pessoas deve empregar

ou contratar um número suficiente de pes-

soas com educação, treinamento, experi-

ência e conhecimento técnico necessári-

os para desempenhar, sob uma gerência

capacitada, as funções de certificação de

acordo com o tipo, abrangência e volume

de trabalho requerido. Quando da subcon-

tratação, o Organismo de Certificação de

Pessoas deve assumir total responsabili-

dade pelas atividades subcontratadas, as-

segurando que este é competente, e não

está envolvido, diretamente ou por meio

de seu empregador, com treinamento ou

manutenção da certificação de pessoas

de modo que possa comprometer a con-

fidencialidade e imparcialidade desta. O

Organismo de Certificação de Pessoas

deve manter uma lista de seus subcon-

tratados, contendo avaliação e monitora-

mento do desempenho de cada um, se-

gundo procedimentos documentados. O

Organismo de Certificação de Pessoas

deve manter um sistema de registro que

atenda aos regulamentos existentes e que,

quando requerido, demonstre que o pró-

cesso de certificação está de acordo com

as fases especificadas e contém todos os

documentos pertinentes, tais como, for-

mulário de solicitação, relatórios de avali-

ação, atividades de supervisão, e outros

relativos à concessão, manutenção, reno-

vação, extensão, redução do escopo e

suspensão ou cancelamento da certifica-

ção. Neste sistema os registros devem

ser univocamente identificados, gerenci-

ados e descartados de modo a assegurar

a integridade do processo e a confidenci-

alidade das informações. Os descartes

são realizados, pelo menos, após um ci-

clo completo de certificação ou como re-

querido através de convênio de reconhe-

cimento, instrumentos contratuais, legais

ou outras obrigações. A guarda destes re-

gistros deve ser mantida em ambiente

seguro e controlado. O Organismo de Cer-

tificação de Pessoas deve manter sigilo

sobre todas as informações obtidas no

processo de certificação, exceto quando

por imposição de compromissos legais,

devendo a organização ou pessoa envol-

vida ser previamente comunicada sobre

quais informações serão fornecidas. O

Organismo de Certificação de Pessoas

deve exigir que todas as pessoas e sub-

contratados, envolvidos na certificação,

formalizem o compromisso de confiden-

cialidade das informações, independência

comercial e outros interesses, bem como

qualquer vínculo (anterior e/ou atual com
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pessoas a serem examinadas) que pos-

sam prejudicar a imparcialidade.O Orga-

nismo de Certificação de Pessoas deve

disponibilizar aos empregados e aos sub-

contratados documentos atualizados des-

crevendo as atividades da certificação,

seus deveres e responsabilidades. O Or-

ganismo de Certificação de Pessoas deve

estabelecer a competência mínima neces-

sária do pessoal envolvido nas atividades

de certificação e manter um acervo com

toda documentação atualizada sobre as

qualificações pertinentes de cada indiví-

duo incluindo sua avaliação de desempe-

nho. O Organismo de Certificação de Pes-

soas deve assegurar que os examinadores

designados para um exame ou parte deste

tenham, no mínimo: familiaridade com o

esquema de certificação pertinente; conhe-

cimento pleno dos documentos e métodos

do exame pertinente; competência apro-

priada na área de conhecimento a ser exa-

minada; fluência tanto escrita quanto oral

no idioma do exame; e isenção de qual-

quer interesse, para que possam fazer jul-

gamentos imparciais e não-discriminatóri-

os. O Organismo de Certificação de Pes-

soas deve ter procedimentos formais para

tratar conflito de interesse que venha a

ocorrer durante o exame de um candidato,

a fim de assegurar que a imparcialidade do

exame não seja comprometida.

Processo de certificação
O Organismo de Certificação de Pes-

soas deve fornecer ao solicitante uma

descrição detalhada e atualizada do pro-

cesso de certificação, apropriada para cada

esquema de certificação (inclusive taxas a

serem pagas), bem como documentos que

contenham os requisitos para certificação,

os direitos dos solicitantes e os deveres de

uma pessoa certificada, incluindo, se apli-

cável, um código de conduta e ética e o

formulário de solicitação de certificação. O

Organismo de Certificação de Pessoas

deve fazer uma análise crítica da solicita-

ção para confirmar que: tem capacidade

de fornecer a certificação solicitada; as ne-

cessidades especiais do solicitante podem

ser satisfeitas; o solicitante atende a todos

os requisitos necessários, tais como, edu-

cação, experiência e treinamento pertinen-

tes ao esquema de certificação. O Orga-

nismo de Certificação de Pessoas deve

examinar a competência, com base nos

requisitos do esquema de certificação, por

exame oral, prático, de observação ou ou-

tros meios. O Organismo de Certificação

de Pessoas deve possuir exames planeja-

dos e estruturados de modo a garantir que

todos os requisitos do esquema de certifi-

cação sejam verificados objetiva e siste-

maticamente, além de, assegurar que o

desempenho e os resultados da avaliação,

inclusive dos exames, sejam documenta-

dos de forma apropriada e compreensível.

O Organismo de Certificação de Pessoas

deve, com base nas informações obtidas

durante o processo, decidir sobre a certifi-

cação. A concessão da certificação é ca-

racterizada pela emissão de um certifica-

do à pessoa aprovada. O Certificado deve

conter no mínimo: identificação unívoca;

nome da pessoa certificada; nome do or-

ganismo certificador; referência à norma de

competência ou outros documentos perti-

nentes, inclusive edições; escopo da certi-

ficação, incluindo as condições e limites de

validade; período efetivo de validade da

certificação. O Organismo de Certificação

de Pessoas deve ter processo, procedi-

mentos e condições para a manutenção e

renovação da certificação de acordo com

o esquema de certificação. As condições

devem ser adequadas para monitorar a

continuidade da competência da pessoa

certificada. O Organismo de Certificação de

Pessoas deve fornecer um logotipo ou mar-

ca de certificação formalizando as condi-

ções de uso e administrando os direitos

para utilização e representação. O Orga-

nismo de Certificação de Pessoas deve

exigir que a pessoa certificada acorde: com

as disposições pertinentes ao esquema de

certificação; com o uso restrito da certifi-

cação quanto ao escopo certificado; em

não denegrir a imagem do organismo cer-

tificador quando da utilização da certifica-

ção; em interromper o uso da certificação

quando houver suspensão ou cancelamen-

to da certificação; em devolver quaisquer

certificado emitidos pelo organismo, quan-

do houver suspensão ou cancelamento da

certificação; e em não utilizar o certificado

de maneira enganosa. O Organismo de

Certificação de Pessoas deve possuir me-

canismos apropriados para o tratamento a

ser dado quando das referências imprópri-

as à certificação ou uso indevido de certifi-

cados e marcas ou logotipos em publica-

ções, catálogos etc.

A certificação de conformidade (Pro-

fissional) é a comprovação formal de que

uma pessoa é detentora das competênci-

as profissionais exigidas para o exercício

de uma determinada função ou atividade

profissional. A certificação profissional

atende: aos trabalhadores, permitindo o

reconhecimento das suas competências

profissionais, valorizando-os, promoven-

do a sua empregabilidade e contribuindo

para a melhoria da qualidade dos servi-

ços; aos empregadores, facilitando a se-

leção e o recrutamento mais ajustado às

suas necessidades, promovendo a trans-

parência das qualificações e a melhoria da
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qualidade dos serviços. O certificado,

emitido no Sistema Brasileiro de Ava-

liação da Conformidade, é válido em

todo o território nacional.

Os certificados têm um determi-

nado período de validade. Para a ma-

nutenção/renovação da certificação,

o profissional deve demonstrar atra-

vés de comprovação de registros que

atua na área, que realiza atualização

acadêmica sobre suas práticas, e que

obtém aprovação nos testes especí-

ficos de sua formação profissional,

garantindo a permanente atualização

das competências profissionais. As-

sim, os Programas de Certificação de

Pessoas, alicerçados nos critérios da

ABNT NBR ISO IEC 17024:2004, de-

vem alinhar-se e integrar-se aos Pro-

gramas de Certificação de Processos,

Produtos e Serviços do Sistema Bra-

sileiro de Avaliação da Conformidade

(SBAC), gerenciado pelo Inmetro.Q
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