


Avaliação de
conformidade:
agregando valor à responsabilidade
organizacional

Q
uando o consumidor compra um produto

defeituoso ou tem problemas com a prestação de

serviços, tanto o fabricante, como o importador,

montador ou vendedor de um produto ou de um

serviço é responsável pela sua qualidade ou pelos defeitos no

produto, e qualquer um deles pode ser responsabilizado

judicialmente e condenado a indenizar o consumidor. Segundo o

Código de Defesa do Consumidor, nesses casos, ele tem o direito

de escolher entre: receber um abatimento proporcional do preço;

complementação do peso ou medida faltante; a substituição do

produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem

vícios; e a devolução do bem e o recebimento de todas as

quantias pagas. Além de escolher entre estes direitos, ainda pode

exigir as reparações cíveis e criminais, por danos materiais e

morais que tenha sofrido. Por isso, a avaliação de conformidade se

tornou o instrumento capaz de fornecer, mediante a certificação

e formas correlatas, a evidência de que o sistema de gestão de

Organismo Independente

3ª Parte

uma organização ou seus produtos e seus serviços atendem a

requisitos técnicos especificados em normas e regulamentos.

A certificação traz em seu bojo algumas vantagens:

•Avaliação para o comprador/usuário, da conformidade do

produto/serviço com normas ou regulamentos técnicos feita por

organismo competente tecnicamente e com credibilidade,

reconhecido como independente das partes envolvidas;

• Aumento da aceitação dos produtos/serviços no mercado/

sociedade com a evidência da conformidade (selo, certificado,

dentre outros), facilitando a relação com os mercados interno e

externo;

• Contribui para o bem-estar público em áreas como saúde,

segurança e proteção ambiental, pela garantia da conformidade;

• Propicia um eficaz meio de controle de processos/

operações;

• Influencia no aumento da produtividade e do nível da

qualidade de produtos e de serviços;

• Facilita a proteção quanto a ações legais

relacionadas com produtos/serviços;

• Proporciona confiança na relação cliente-

fornecedor;

• Facilita a comparação entre diversos produtos,

sendo instrumento de defesa da concorrência;

• Evita a multiplicação de avaliações por parte dos

clientes, em particular quando efetuada no âmbito do

sistema de certificação de um país;

• Contribui para a detecção de não-conformidades e

conseqüentemente para uma evolução das organizações e

processos provedores de bens e serviços, a partir das

auditorias de avaliação.



Desta maneira, as formas de garantir a conformidade são a

declaração do fornecedor, em que um procedimento pelo qual

um fornecedor dá garantia escrita que um produto, processo

ou serviço está em conformidade com os requisitos

especificados; o processo de qualificação de 2a parte; e a

certificação, que é o procedimento pelo qual uma terceira

parte dá garantia escrita de que um produto, processo ou

serviço está em conformidade com os requisitos especificados.

As ferramentas para avaliar a conformidade incluem: auditorias,

ensaios e inspeções. Quanto à obrigatoriedade legal, há a

certificação voluntária, que é uma decisão exclusiva da

empresa que fabrica produtos ou fornece serviços; e a

certificação compulsória, que deve se restringir a produtos e

serviços nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente.

A transparência do sistema de avaliação da conformidade é

condição indispensável para a sua aceitação por parte do

mercado e, em particular, para possibilitar o reconhecimento

mútuo das atividades decorrentes, entre países. O

reconhecimento mútuo permite que atividades usadas para a

emissão de certificados por organismos de certificação em um

país possam ser aceitas pelos organismos de certificação de outro

e seus Sistemas Nacionais de Certificação, ampliando o significado

do estímulo à facilitação das relações comerciais e à construção

de competência técnica nessa área que lhes dá suporte.

Os denominados Memorandum of Understanding (MoU) são

os instrumentos para alcançar os reconhecimentos mútuos, em

que se estabelecem objetivos comuns para os signatários, em seus

campos de atividades. Destacam-se, neste contexto, os acordos

multilaterais, os chamados Multi Lateral Agreements (MLAs). Estes

acordos podem se dar em diversos níveis e com diversas

finalidades, por exemplo, ensaios, inspeções, auditorias ou as

próprias certificações.

No caso do reconhecimento mútuo das certificações, ganha

destaque especial a atividade desenvolvida pelo International

Accreditation Fórum (IAF), que congrega cerca de 41 membros

plenos e associados. Os organismos de credenciamento e os

grupos regionais de organismos de credenciamento podem

tornar-se membros do IAF. Outras organizações envolvidas no

uso ou implementação de sistemas de certificação podem

também se tornar membros desde que aceitos pelo Comitê

Plenário do IAF. O Brasil é um dos países fundadores desta

entidade, sendo representado pelo Inmetro.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo ISO Casco para a

avaliação da conformidade, tem-se a definição e padronização

dos modelos de certificação utilizados, internacionalmente,

para a certificação de produtos, processos e serviços. Um

Modelo de Certificação padroniza a forma de atuação e

exigências de um Organismo de Avaliação da Conformidade

Credenciado (OCAC) para realizar a avaliação da

conformidade de sistemas e produtos. 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. O modelo de certificação n° 5 é o

mais utilizado no Brasil pelos Organismos de Certificação de

Produtos (OCP) tanto para a certificação compulsória quanto

para certificação voluntária.(veja quadro)

O processo de certificação de um produto se inicia no

próprio fabricante. Ele deve se assegurar de que é capaz de

produzir o seu produto, constantemente, em conformidade com

os requisitos das normas técnicas, utilizadas para a avaliação da

conformidade pelos OCPs. Caso o produto não apresente o

desempenho necessário, o fabricante deve tomar ações para

adequar o produto às exigências das normas.

O uso de normas internacionais, como exemplo as normas

ISO e IEC, para a certificação de produtos é desejável pois facilita

a aceitação do produto no exterior, para o caso de exportação.

Ao se certificar de que seu produto atende aos requisitos

técnicos, a empresa deve selecionar um OCP credenciado pelo

Inmetro (veja box) para certificar o tipo de produto desejado, ou

seja, que contenha o produto no escopo de sua acreditação.



A certificação de pessoas em
turismo
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A
certificação de pessoas no Brasil encontra-se num

momento especial, pois, embora ainda incipiente,

assiste-se à multiplicação de iniciativas e também à

mobilização para a coordenação e articulação

dessas iniciativas, requisito chave para o seu concreto

desenvolvimento. Atualmente, o Brasil conta com diversas

iniciativas de certificação de pessoas, que se desenvolvem em

diferentes contextos institucionais, gerando, em alguns casos, uma

dispersão de estratégias e ações mobilizadoras.

A certificação de pessoas vem sendo efetuada no Brasil desde

1992, nomeadamente para algumas competências ou ocupações

tradicionais de cunho tecnológico, como os inspetores de

soldagem, os inspetores de ensaios não-destrutivos e os auditores

de sistemas de gestão. Estas certificações estão inseridas no

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e desenvolvem-

se segundo as diretrizes internacionais para essas atividades.

A dinâmica do mercado tem estimulado o aparecimento de

diversas iniciativas de certificação de pessoas. Dentre estas,

ganham importância às certificações desenvolvidas por

entidades estrangeiras no País, como na área automotiva ou no

setor de turismo, principalmente por entidades norte-

americanas e britânicas. Multiplicam-se também as certificações

para atender necessidades específicas de empresas ou famílias

de produto, como é o caso das certificações na área da

tecnologia da informação.

Um outro bom exemplo é a iniciativa do Instituto de

Hospitalidade (IH) que desenvolveu um sistema de certificação de

pessoas para a área do turismo, envolvendo cerca de 50

ocupações e seis competências. Esta certificação baseia-se em

normas que estabelecem os elementos das competências

requeridas para uma ocupação, identificadas por um processo

participativo junto a profissionais competentes e ao

estabelecimento de processos de avaliação segundo essas

competências. Elas envolvem conhecimentos, habilidades e

atitudes, isto é, a componente comportamental, que é essencial

para o trabalho, em particular no setor de serviços.

Esta certificação está orientada para o reconhecimento de

profissionais competentes para o mundo do trabalho,

independentemente de como essa competência foi adquirida,

seja via educação formal, seja pela experiência prática no

trabalho, uma vez que, do ponto de vista do trabalho, o que

interessa é a competência demonstrada e não como ela foi

adquirida. O IH já avaliou mais de 27.000 profissionais nos

últimos 4 anos.

Como pano de fundo para esta situação, percebe-se uma

grande tendência internacional para o crescimento acelerado da

certificação de pessoas. Não é o caso de se alinharem aqui às

razões para esse fenômeno, mas deve-se, contudo, destacar o

importante impacto que a revisão do acordo de serviços (GATS)

na atual rodada de negociações da OMC terá na liberalização do

mercado de serviços, a qual se apoiará necessariamente na

Normas relacionadas

• ABNT NBR ISO IEC 17030 - Avaliação de conformidade -

Requisitos gerais para as marcas de conformidade de

terceira parte

• ABNT NBR ISO IEC 17011 - Avaliação de conformidade -

Requisitos gerais para organismos de acreditação que

realizam a acreditação de avaliação de conformidade

• ABNT NBR ISO IEC 17050-1 - Avaliação de conformidade -

Declaração de conformidade pelo fornecedor - Parte 1:

Requisitos gerais
• ABNT NBR ISO IEC 17050-2 - Avaliação de conformidade -

Declaração de conformidade pelo fornecedor - Parte 2:

Documentação de suporte

• ABNT NBR ISO IEC 17000 - Avaliação de conformidade -

Vocabulário e princípios gerais

• ABNT NBR ISO IEC 17025 - Requisitos gerais para a

competência de laboratório de ensaio e calibração

• ABNT ISO lEC Guia 28 - Avaliação de Conformidade -

Diretrizes sobre um sistema de certificação de produtos por

terceira parte.

• ABNT ISO IEC Guia 67 - Avaliação da Conformidade -

Fundamentos de certificação de produtos

Documentos que estão sendo estudados

• Projeto 25.000.04-010 (ABNT ISO IEC Guia 53) - Avaliação

de conformidade - Diretrizes sobre o uso de um sistema de

gestão da qualidade em certificação de produto

• Projeto 25.000.04-013 (ABNT NBR ISO IEC 17020) -

Critérios gerais para o funcionamento de diferentes tipos de

organismos que executam inspeção
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Produtos de certificação compulsória

• barras e fios de aço - vergalhões

• filtros adicionais para óleo diesel, tipo prensa

• bebedouro de água elétrico

• fósforo de segurança

• bicicleta de uso infantil

• fusível tipo rolha e tipo cartucho

• brinquedo - segurança

• interruptores para instalações elétricas fixas, doméstica e

análoga, para tensões de até 440 V

• cabo de potência com isolação solida extrudada de PVC, para

tensões até 1 kV

• mamadeira

• cabos, cabos e cordões flexíveis prolongadores e cordões

flexíveis para tensão até 750 V

• mangueira de PVC plastificados, para instalações domésticas

de GLP

• capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e

similares

• plugues e tomadas para uso doméstico e análogo para

tensões até 250 V e corrente de 20 A

• carroçaria de ônibus urbano - padronização

• pneus novos de automóveis, caminhões e ônibus

« cilindro de aço sem costura destinado ao armazenamento de

gás metano veicular

• pneus novos para motocicletas e ciclomotores

• cilindro liga leve, recarregável, para armazenamento de gás

metano veicular

• pneus reformados para automóveis, camionetas;

caminhonetes e seus rebocados

• componentes dos sistemas de descarga e de abastecimento

de combustíveis

• preservativo masculino de látex de borracha

• componentes para instalação do sistema para gás natural

veicular

• reator eletrônico alimentado em corrente alternada, para

lâmpada fluorescente tubular

• condutores isolados com PVC, para tensões nominais de 4507

750 V, sem cobertura para instalações fixas (ABNT NM 247-3 e

ABNT NM 247-4)

• reator para lâmpada fluorescente tubular

• disjuntor

• recipientes transportáveis, de aço, para GLP (botijão de gás),

com capacidade para até 250 l

• dispositivo de fixação de contêiner - fabricação

• regulador de baixa pressão para GLP com capacidade até 4 kg/h

• eixo veicular auxiliar - fabricação

• tanque de armazenamento subterrâneo de combustíveis em

posto revendedor

• embalagem plástica para álcool

• tubulação não- metálica subterrânea para combustíveis

automotivos

• embalagens para o transporte terrestre de fósforos de

segurança

• veículo (rodoviário) porta contêiner - fabricação e adaptação

• embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos

perigosos

• equipamento elétrico para atmosfera explosiva

• vidros de segurança para veículos

• equipamentos eletromédicos

• estabilizador de tensão monofásico, com saída de tensão

alternada, com tensão nominal até 250 V em potências de até 3 kVA

• extintor de incêndio - fabricação

certificação de pessoas. Aliás, foi essa a principal razão que

estimulou a ISO a desenvolver uma norma internacional para esse

tema, a ISO 17024, que trata da competência dos organismos de

certificação de pessoas, e é a base internacional para o

acreditação desses organismos e um dos fundamentos dos

futuros reconhecimentos internacionais dessas certificações.

Basicamente, para a certificação de pessoas é necessário:

- uma norma estabelecendo os requisitos que se espera para

a ocupação, competência ou profissão;

- um processo de certificação (que pode incluir a avaliação

dos candidatos mediante exame escrito, oral ou prático, educação

ou experiência requeridas, observação ou outros mecanismos,

além do próprio processo de decisão acerca da atribuição do

certificado).

Estes dois elementos básicos requerem estruturas específicas

para serem desenvolvidos e estão sujeitos também a requisitos

técnicos que devem atender. Como foi mencionado, podem

existir diversos tipos de normas, no que se refere ao seu escopo.

As normas podem estabelecer:

- competências específicas, como é o caso de auditores de

sistemas de gestão, inspetores de soldagem ou manipuladores de

alimentos seguros;

- ocupações, como é o caso de garçons ou camareiras;

- profissões, como por exemplo, advogados.

Para cada um dos tipos mencionados requerem-se técnicas

específicas para se chegar aos requisitos. De qualquer maneira, a

despeito dos diferentes tipos de normas, a sua construção deve

ser efetuada segundo um processo participativo, transparente e

que assegure a sua legitimidade.

A ABNT é o órgão responsável no Brasil para o

desenvolvimento de normas técnicas, dispondo da estrutura e

competências necessárias para essa atividade. O processo da

ABNT é aberto, independente, segundo as regras e diretrizes

internacionais e reconhecido formalmente pelo Estado

brasileiro. A certificação é conduzida por organismos

especializados, os organismos de certificação. Os organismos de

certificação têm que ter a competência técnica para desenvolver

os processos de avaliação dos candidatos em relação aos

requisitos da norma e atuar também de forma independente,

transparente, competente e participativa. É chave que os
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organismos tenham a sua reputação e competência

reconhecidas pelo mercado. Os organismos podem se

estruturar de diversas maneiras e podem desempenhar outras

atividades além da certificação.

Existe ainda o mecanismo de acreditação dos organismos

de certificação, que consiste no reconhecimento independente

da sua competência técnica por um organismo autorizado. O

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial - Inmetro é um organismo de acreditação, com uma

larga experiência, reconhecida inclusive internacionalmente, na

avaliação da competência técnica de organismos de

certificação. O Inmetro segue as regras internacionais para as

atividades de acreditação.

O IH tornou-se o primeiro organismo certificador de pessoas

no setor de turismo no mundo segundo a norma internacional

ISO 17024. Com a acreditação, o Inmetro expressa formalmente

o reconhecimento da competência técnica do IH na aplicação dos

processos certificação de pessoas, tendo como referências as

normas brasileiras para o setor.

Uma política nacional de certificação de pessoas não se

resume aos aspectos relacionados com os organismos de

certificação, de acreditação e de normalização. De fato, a

relevância de uma política nacional está justamente em articular

a função técnica da avaliação da conformidade com as ações de

Turismo em crescimento

Dados do Banco Central, divulgados pela Embratur, mostram

que os turistas estrangeiros investiram 359 milhões de dólares

na economia em fevereiro, 9,79% a mais do que os 327 milhões

de dólares registrados no mesmo mês do ano passado. O valor
elevou o acumulado de 2006 para 762 milhões de dólares,

14,07% a mais do que o primeiro bimestre de 2005, quando o

país acumulou 667 milhões de dólares. A diferença entre os

gastos dos turistas estrangeiros no Brasil e dos brasileiros em

viagens para o exterior gerou um déficit de 76 milhões de

dólares em fevereiro, já que os turistas brasileiros deixaram 435
milhões de dólares em viagens internacionais. O déficit

acumulado do ano é de 71 milhões de dólares.

Apesar do aumento da entrada de dólares, o mês de fevereiro

registrou queda no volume de desembarques de turistas de vôos

internacionais regulares. Segundo os dados da Infraero, que
contabiliza estrangeiros e brasileiros em vôos internacionais,

506.546 passageiros desembarcaram no mês de fevereiro em

aeroportos brasileiros, 9,12% menos que os 552.759 de

fevereiro de 2005. Já entre os vôos fretados (charters), fevereiro

registrou 50.798 desembarques em fevereiro, um crescimento de

7,36% sobre o mesmo mês de 2005 (47.312). Em todo o ano de

2005, os desembarques em vôos internacionais somaram 6,78

milhões em todo o país, 10,53% mais que em 2004.
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Glossário

Documento normativo: documento que estabelece regras,

diretrizes ou características para atividades ou seus resultados.

Deve-se notar que "documento normativo" é um termo genérico

que engloba documentos tais como normas, especificações

técnicas, códigos de prática e regulamentos.

Norma: documento estabelecido por consenso e aprovado por um

organismo reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo,

regras, diretrizes ou características para atividades ou seus

resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em

um dado contexto. Convém que as normas sejam baseadas em

resultados consolidados da ciência, tecnologia e da experiência

acumulada, visando à otimização de benefícios para a comunidade.

Organismo de certificação: organismo que realiza a certificação.

Um organismo de certificação pode executar suas próprias

atividades de ensaio e inspeção ou supervisionar tais atividades,

quando efetuadas por outros organismos em seu nome.

Certificação: procedimento pelo qual uma terceira parte dá

uma garantia escrita de que um produto, processo ou serviço

está em conformidade com os requisitos especificados.

Terceira parte: pessoa ou organismo reconhecido como

independente das partes envolvidas, no que se refere a um dado

assunto. As partes envolvidas representam geralmente os interesses

do fornecedor (primeira parte) e do comprador (segunda parte)

Credenciamento (acreditação): procedimento pelo qual

um organismo autorizado reconhece formalmente que um

organismo ou pessoa é competente para desenvolver

tarefas específicas.

Outras definições relevantes para a certificação de pessoas (não

normalizadas), desenvolvidas no âmbito da Comissão Técnica

de Certificação de Pessoas, do Sistema Brasileiro de Avaliação

da Conformidade (SBAC):

Avaliação: processo de verificação da capacidade de uma pessoa

em relação aos requisitos estabelecidos em uma norma, mediante

provas, testes práticos, observação ou o exame de evidências.

Certificação de Pessoas: procedimento pelo qual uma terceira

parte atesta publicamente que uma pessoa atende aos requisitos de

uma norma, independentemente da forma como a tenha adquirido.

Certificação Profissional: procedimento conduzido para o

testemunho escrito da qualificação de uma pessoa para

desempenhar determinada ocupação correspondente a uma

posição regulamentada no mercado de trabalho, que

corresponda a um título profissional.

Certificação Ocupacional/de Competência: procedimento

pelo qual se atesta a conformidade de uma pessoa a uma

norma ocupacional /de competência.

Certificado Ocupacional/de Competência: documento emitido

de acordo com as regras de um sistema de certificação, que

indica, com um nível suficiente de confiança, que uma pessoa é

competente em relação aos requisitos estabelecidos na norma

ocupacional /de competência.

Competência: capacidade de aplicar conhecimentos,

habilidades e atitudes no desempenho do trabalho.

Exame: atividade de verificação e comprovação dos

conhecimentos, habilidades, aptidões, atitudes e demais

qualificações /competências requeridas de um candidato à

certificação.

Habilidades: atributos relacionados com a percepção,

coordenação motora, destreza manual ou capacidade

intelectual essenciais ao desempenho de uma tarefa ou de

uma competência.

Habilidades Básicas: conhecimentos gerais, essenciais para o

mercado de trabalho e para a construção da cidadania como

comunicação verbal e escrita, leitura e compreensão de textos,

raciocínio, cálculo e requisitos similares.

Ocupação: atividade diferenciada, condicionada ao tipo de

estratificação social e ao grau de divisão do trabalho atingido

por uma determinada sociedade, caracterizada por um conjunto

articulado de funções, tarefas e operações, que constituem as

obrigações atribuídas ao trabalhador, destinadas à obtenção de

produtos ou prestação de serviços.

Qualificação: qualidade comprovada e documentada segundo

procedimentos formais, que atestam que uma pessoa está

capacitada para o desempenho de atividades de trabalho

previamente definidas.

Organismos acreditados pelo Inmetro
para certificar produtos
ABNT; Abrace; Acta; Associação NCC; Biorastro; BSI

Inspectorate; BRTÜV; BVQI do Brasil; CCB; Cepel; Certa

Qualidade; Certifica; Certificadora Eco-Lógica; Cetesev; DNV;

FBTS; Fundação Vanzolini; Ibac; Ibametro; IBC; IBP; Ibravec;

Icepex; ICQ Brasil; IEE; Instituto Falcão Bauer; Inor; Ipem-SP;

Instituto Gênesis; Instituto Sical; INT; IQA; IQB; Iram; Itac; Latu

Sistemas; MVM Certificadora; OIA; PUC; SGS ICS; Tecpar;

TÜV Rheinland; UCIEE; UL; e Universidade da Paraíba

treinamento e capacitação do pessoal envolvido nessas

atividades, de modo a estimular e viabilizar o desenvolvimento

dessas organizações, e, sobretudo, com as iniciativas de

formação e capacitação dos trabalhadores, finalidade maior da

certificação de pessoas.

Objetivamente, as normas que venham a ser desenvolvidas,

estabelecendo a competência para o trabalho, devem ser

utilizadas como referência para as ações de formação e

capacitação profissional, de modo a que a certificação seja

efetivamente uma ferramenta de incremento da empregabilidade.

Isto significa que estas referências devem alcançar o mundo

educacional e, portanto, têm que ser estabelecidas estratégias e

mecanismos para tanto.

Mas ainda é necessário destacar que o desenvolvimento da

certificação de pessoas demandará pesquisa e desenvolvimento

tecnológico específicos, como por exemplo, no que se refere às

tecnologias relacionadas com o desenvolvimento de avaliações,

métodos psicométricos orientados para as avaliações para

certificação, avaliação dos aspectos comportamentais para uso
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Modelos de certificação

com fins de certificação, para apenas referir alguns temas a

título de exemplo.

O que é importante destacar aqui é a necessidade desses

diversos aspectos se inter-relacionarem de fato, de maneira a que

a certificação de pessoas possa se desenvolver como um eficiente

mecanismo de promoção da competência das pessoas. Portanto,

uma política nacional de certificação de pessoas deve articular a

atuação dos diversos atores, públicos e privados, nos seus

respectivos papéis no sentido de potencializar a sua interação e

complementaridade.

Essa articulação deve se dar, como primeiro passo, em torno

do processo de desenvolvimento das normas, que são o

instrumento a partir do qual se materializa a certificação. Assim,

a norma é insumo para identificar as necessidades de formação

ou capacitação, mas elas já devem ser desenvolvidas fruto de

demandas concretas nas quais a certificação pode fazer a

Text Box
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Vamos partir do princípio de que conceitos como globalização

e competitividade já fazem parte do glossário das

organizações classe mundial. Assim sendo, vamos agregar e

esses termos, um outro que se mostra mandatário nesse

início de século: a sustentabilidade.

A questão da qualidade e do meio ambiente são imperativas

para as organizações e quanto a isso não há dúvidas. Porém,

devido a uma enorme velocidade das mudanças sociais e o

crescente grau de criticidade da sociedade, o papel

empresarial das organizações deve alinhar-se ao seu papel

social, atendendo ao que esta sociedade espera.

A garantia de que organizações estão preocupadas com o que

farão com os recursos que lhe são disponibilizados e como

garantirão a existência desses recursos no longo prazo, é no

que se traduz o conceito de sustentabilidade. Assim, estamos

certos de que iniciativas para as áreas de responsabilidade

social, atreladas a serviços voltados para a área ambiental,

formarão a próxima era do processo de certificação, não

apenas envolvendo normas de sistemas de gestão, mas

também novas frentes como Mecanismo de Desenvolvimento

Limpo (MDL), Validação de Relatórios de Sustentabilidade e

processos voltados para organizações detentoras de ativo

florestal (Cerflor, FSC, Cadeia de Custódia).

Além disto, temos uma nova onda de avaliação de

conformidade, gerada na medida em que a qualidade passa a

fazer parte de um processo viral incentivado por grandes

empresas que buscam estender por toda a sua cadeia de

valor os benefícios desta avaliação. O BVQI tem se destacado

neste crescente mercado, chamado de auditorias de segunda

parte, criando, através da avaliação de fornecedores, valor

para seus clientes.

Luiz Cláudio Binato é diretor-comercial do BVQI -

luiz.binato@br.bureauveritas.com

diferença para melhoria da competitividade das atividades

econômicas ou para se assegurarem os aspectos de segurança,

proteção do consumidor, do meio ambiente ou de prevenção da

concorrência desleal.

A certificação de pessoas tende a ser cada vez mais

demandada. Já se mencionou a dinâmica de globalização do

mercado de serviços que requer a certificação de pessoas como

um dos elementos que a potencializam. Atualmente já se exige a

certificação de pessoas no comércio internacional de

determinados bens ou serviços como uma das condições para o

seu fornecimento, em virtude do impacto da qualificação das

pessoas envolvidas nos aspectos da qualidade ou segurança. Este é

o caso de determinados equipamentos que utilizam ensaios não-

destrutivos no seu processo de controle ou em que a soldagem é

crítica. Estas certificações já vêm sendo efetuadas segundo

normas internacionais.

Mas a intensificação do comércio internacional exigirá

crescentemente a demonstração da competência das pessoas

envolvidas no fornecimento de serviços e bens. Para que essas

exigências façam sentido a certificação de pessoas deve seguir

regras internacionais que possibilitem o reconhecimento ou

aceitação dos certificados emitidos pelos diversos sistemas de

certificação.

A aceitação internacional dos certificados emitidos

depende da credibilidade dos diversos sistemas de certificação

e dos próprios organismos de certificação. Isto envolve

aspectos objetivos e subjetivos, como a reputação do

organismo. De qualquer modo, os aspectos objetivos estão

ligados à competência dos organismos para conduzirem à

avaliação de pessoas.

Foi estabelecido um marco internacional para a competência

dos organismos dedicados à certificação de pessoas, que é a

norma ISO 17024. Ela passou a ser a referência internacional para

a atividade. De forma semelhante ao que ocorreu nos demais

domínios da avaliação da conformidade, a aceitação de

certificados no mercado dependerá do atendimento aos

requisitos dessa norma internacional por parte dos organismos

de certificação. O atendimento aos requisitos da norma é

evidenciado pelo mecanismo da acreditação.

A acreditação, além de prover confiança e credibilidade,

viabiliza o reconhecimento mútuo dos sistemas de certificação.

Os próprios organismos de acreditação promovem o seu

reconhecimento mútuo, facilitando a aceitação internacional dos

certificados emitidos e evitando a redundância de exigências

técnicas no mercado.

Especificamente, o IAF, do qual o Inmetro é membro

representando o Brasil, desempenhará um papel chave no

reconhecimento multilateral das certificações efetuadas nos

diversos sistemas nacionais. Assim, a certificação de pessoas

desenvolvida no Brasil deve seguir os requisitos estabelecidos

na norma ISO 17024 de modo a que os certificados emitidos

no Brasil sejam aceitos internacionalmente. A acreditação dos

organismos de certificação deve ser efetuada também segundo

as regras internacionais, o que já vem sendo feito pelo

Inmetro.

Por outro lado, a certificação de pessoas deve assegurar o

envolvimento e a participação decisiva dos trabalhadores

para que de fato possa funcionar como um instrumento de

promoção da empregabilidade, da competência no trabalho e

da inclusão social. O processo de desenvolvimento de

normas, o funcionamento dos organismos de certificação e da

própria acreditação devem estar estabelecidos de modo a

assegurar essa participação, o que, aliás, está consagrado na

própria ISO l 7024. a
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