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RESUMO 

Ao longo dos anos, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro) vem fazendo uso, sistematicamente, da avaliação da conformidade no âmbito da sua 

atividade de regulamentação. A certificação, definida como uma atestação de terceira parte 

realizada por organismos independentes e imparciais, é o mecanismo predominante nos 

programas de avaliação da conformidade estabelecidos pelo Inmetro até meados de 2015. 

Especificamente para a certificação de produtos, processos e serviços, sete tipos de esquemas 

de certificação podem ser empregados. No entanto, na inexistência de regras para a seleção 

desses tipos de esquemas, observa-se, nos programas instituídos pelo Inmetro, a preferência 

pelo esquema tipo 1b, que consiste na certificação de lote, e pelo esquema tipo 5, que é o mais 

completo no que se refere às atividades de avaliação da conformidade empregadas, 

abrangendo ensaio e/ou inspeção, auditoria do sistema de gestão e avaliação do processo 

produtivo. Nesse contexto, este trabalho dedica-se a investigar como realizar a seleção do tipo 

de esquema mais adequado para a certificação de um produto, processo ou serviço, 

considerando o cenário particular em que o objeto está inserido. A partir da revisão 

bibliográfica, foi construída uma sistemática, estruturada em três etapas, que permite realizar 

a seleção dos tipos de esquemas de certificação com base nos valores assumidos por doze 

variáveis relacionadas aos elementos produto, processo produtivo, setor produtivo, mercado e 

canal de distribuição. A utilidade da sistemática reside no seu potencial de induzir a melhoria 

da qualidade regulatória do Inmetro, através de uma melhor estruturação do seu processo de 

desenvolvimento de programas de avaliação da conformidade, e também, do aumento da 

transparência, para as partes interessadas no processo de regulamentação, em relação aos 

fatores que subsidiam a decisão pela adoção de um ou outro tipo de esquema de certificação. 

Adicionalmente, a sistemática proposta pode ser uma ferramenta igualmente útil para outros 

atores que exerçam o papel de proprietários de esquemas de certificação. 

 

Palavras-chave: Avaliação da conformidade; Certificação de produtos; Esquemas de 

certificação; Regulamentação; Inmetro. 

 





ABSTRACT 

Over the years, the National Institute of Metrology, Quality and Technology (Inmetro) 

has been systematically using conformity assessment in its regulatory practice. Certification, 

defined as a third-part attestation, conducted by independent and impartial organisms, is the 

dominant mechanism adopted in Inmetro’s conformity assessment schemes until mid-2015. 

Seven certification scheme types can be applied specifically for the certification of products, 

services and processes. However, in the lack of rules for the selection of those scheme types, 

it is observed, among the programmes established by Inmetro, a preference for scheme type 

1b (batch certification) and for scheme type 5, which is the most complete one in terms of the 

determination activities (testing and/or inspection, management system audit and assessment 

of the production) used. In this context, this paper investigates how to choose the most 

suitable scheme type for the certification of a product, a service or a process, taking into 

account the particular scenario in which the object is inserted. The literature review supported 

the proposal of a three steps-method that allows the selection of certification scheme types 

based on the values assumed by twelve variables related to the so-called elements “product”, 

“production process”, “industry sector”, “market” and “distribution channel”. The utility of 

the proposed method resides in its potential to induce Inmetro’s regulatory quality 

improvement through a better organization of the Institute`s process of conformity assessment 

schemes design, and also, through the transparency increase, to all interested parties in the 

regulation process, of the factors that support the decision to adopt one or another certification 

scheme type. Additionally, the method might be a useful tool to other actors who play the role 

of certification schemes owners. 

 

Keywords: Conformity assessment; Product certification; Certification schemes; Regulation; 

Inmetro. 
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1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório é iniciado com a contextualização da questão de pesquisa do 

trabalho. Apresenta-se o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) e o 

histórico de sua criação, a atuação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro) no estabelecimento de Programas de Avaliação da Conformidade 

(PAC) no âmbito do SBAC e dados sobre o uso da certificação nesses programas, dados esses 

que justificam o desenvolvimento do trabalho. Em sequência, é formulada a questão de 

pesquisa, que é delimitada nas dimensões espacial e temporal. São também apresentadas as 

premissas sobre as quais a pesquisa é construída, além dos objetivos geral e específicos da 

mesma. 

1.1  JUSTIFICATIVA PARA A PESQUISA 

1.1.1  Breve histórico 

No ano de 1973, foi instituído no Brasil o Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), com a finalidade de formular a política 

nacional de metrologia, normalização e “certificação de qualidade”
1
 de produtos industriais. 

A Lei n
o
 5.966/1973, que instituiu o Sinmetro, criou também o Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), órgão normativo do Sinmetro, 

e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
2
 (Inmetro), autarquia federal 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com a 

atribuição de órgão executivo do Sinmetro. Dentre as competências do Conmetro, 

estabelecidas no artigo 3
o
 da Lei n

o
 5.966/1973, destacam-se a formulação e supervisão da 

política nacional de “certificação de qualidade” de produtos industriais, a fixação de critérios 

e procedimentos para “certificação de qualidade” de materiais e produtos industriais, e a 

coordenação da participação nacional nas atividades internacionais de “certificação de 

qualidade” (BRASIL, 1973). 

                                                           

 
1
 O termo “certificação de qualidade” é referido aqui tal como consta na Lei n

o
 5.966/1973. Neste trabalho, onde 

o termo for apresentado entre aspas, o mesmo pode ser substituído pelo termo atual “avaliação da 

conformidade”, abrangendo não apenas produtos, mas também, processos, serviços, sistemas e pessoas.  
2
 O atual nome do Inmetro foi dado pela Lei nº 12.545/2011. Na época de sua criação, o Inmetro era designado 

como Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 
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Em 1978, foi estabelecido o modelo inicial do Sistema Brasileiro de Certificação 

(SBC), designado como um subsistema de certificação da qualidade de produtos industriais e 

definido como um sistema dotado de regras e procedimentos próprios para execução da 

certificação (CONMETRO, 1978a). O Inmetro foi o responsável pela implementação do 

subsistema de certificação, que na época era restrito aos produtos industriais. Nesse modelo 

inicial do SBC, o Inmetro analisava o pedido de certificação, indicava o(s) laboratório(s) onde 

os ensaios do produto deveriam ser realizados, analisava os relatórios de ensaio e tomava a 

decisão final a respeito da emissão do Certificado de Conformidade, bem como da concessão 

de licença para uso da Marca de Conformidade às normas brasileiras (CONMETRO, 1978b). 

Em suma, o processo de certificação era conduzido pelo próprio Inmetro. 

Ocorre que, na época, outros órgãos da sociedade ainda praticavam atividades de 

certificação fora do âmbito do governo, e esse primeiro modelo não obteve o reconhecimento 

da sociedade brasileira ou alcance pretendido, conforme exposto no Novo Modelo do Sistema 

Brasileiro de Certificação, instituído em 1992: 

Várias iniciativas foram tomadas, muitas vezes redundantes, com critérios diversos e 

nem sempre equivalentes. No próprio âmbito governamental, foram promovidas 

iniciativas independentes do sistema oficial de certificação. Cabe ressaltar que, 

apesar dos vários esforços realizados, o número de produtos certificados no Brasil 

permaneceu pequeno se comparado ao existente nos países mais desenvolvidos. As 

poucas certificações efetuadas à época, nem sempre eram conhecidas do consumidor 

ou mereciam sua confiança. (CONMETRO, 1992, p.7). 

O Novo Modelo do Sistema Brasileiro de Certificação passou, então, a ser o termo de 

referência para a atividade de certificação no Brasil naquele momento, e visava à 

consolidação do SBC, de forma a aumentar o número de produtos certificados e a promover o 

reconhecimento internacional da certificação brasileira (CONMETRO, 1992). 

As principais características que diferenciavam o Novo Modelo em relação ao modelo 

anterior, de 1978, consistiam na descentralização operacional e na integração dos agentes 

interessados na certificação. Dentro da estratégia de descentralização, o Inmetro assumiu o 

compromisso de transferir aos Organismos de Certificação “Credenciados”
3
 as certificações 

que estivessem sendo por ele executadas (CONMETRO, 1992). Ou seja, a partir de 1992, a 

                                                           

 
3
 O termo “credenciamento” foi substituído pelo termo “acreditação” a partir da publicação da Resolução 

Conmetro n
o 

5, de 10 de dezembro de 2003 (CONMETRO, 2003). Os Organismos de Certificação Credenciados 

passaram a ser denominados Organismos de Certificação Acreditados. Neste trabalho, onde o termo for 

credenciamento for apresentado entre aspas, o mesmo pode ser substituído pelo termo atual “avaliação da 

conformidade”. 
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certificação, que até então era conduzida exclusivamente pelo Inmetro, passou a ser realizada 

por Organismos de Certificação “Credenciados”. 

Dentro da estratégia de integração, foi criado pelo Conmetro, também em 1992, o 

Comitê Brasileiro de Certificação (CBC), com o objetivo de planejar e avaliar a atividade de 

certificação no Brasil. O Comitê foi constituído para ser composto paritariamente por 

representantes de todas as partes interessadas, tais como o governo, setor produtivo, 

consumidores, entidades técnico-científicas e organismos participantes do SBC, cabendo ao 

Inmetro sua secretaria executiva (CONMETRO, 1992). 

No ano de 1997, ocorreu a reformulação do SBC, sendo publicado, através da 

Resolução Conmetro n
o
 2/1997, o Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Certificação 

em substituição ao Novo Modelo, de 1992. Através dessa Resolução, foram atribuídas ao 

Inmetro as funções e responsabilidades de Organismo de “Credenciamento” do SBC 

(CONMETRO, 1997). Na prática, o Inmetro já atuava como organismo de “credenciamento”, 

reconhecendo formalmente a competência de organismos e pessoas para desenvolver tarefas 

específicas relacionadas à atividade de certificação. Com a publicação do Termo de 

Referência do SBC, no entanto, o Inmetro passou a ser reconhecido como o organismo oficial 

de “credenciamento” brasileiro, e também, a ter que realizar os “credenciamentos” em 

harmonia com os critérios e práticas internacionais publicados pela Organização Internacional 

de Normalização (ISO). 

O alinhamento dos procedimentos de “credenciamento” brasileiros com as diretrizes 

internacionais tinha como estratégia facilitar o reconhecimento mútuo entre os organismos de 

“credenciamento” ao redor do mundo, de forma a reconhecer e promover a equivalência dos 

sistemas de “credenciamento” e dos certificados emitidos pelos Organismos de Certificação 

“Credenciados” no âmbito desses sistemas (CONMETRO, 1997). Essa estratégia estava em 

consonância com o Princípio da Equivalência refletido no artigo 6
o
 do Acordo sobre Barreiras 

Técnicas ao Comércio (TBT), instituído em 1994 pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC), que estabeleceu que, sempre que possível, os países membros deveriam reconhecer 

os procedimentos de avaliação da conformidade de outros membros (OMC, 1994). 

Outro destaque da reformulação do SBC refere-se à utilização, além da certificação, da 

Declaração do Fornecedor (DF) no âmbito do Sistema. A DF, então definida como um 

“procedimento pelo qual um fornecedor dá garantia escrita de que um produto, processo ou 

serviço está em conformidade com os requisitos especificados” (CONMETRO, 1997, p. 4), 

não era reconhecida pelo SBC. Entretanto, com a publicação do Termo de Referência do 

SBC, o CBC recebeu a atribuição de estudar e propor ao Conmetro as regras para a sua 
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utilização no âmbito do SBC. As “Diretrizes para Emissão da Declaração do Fornecedor” 

foram aprovadas pelo Conmetro no ano seguinte (CONMETRO, 1998). 

No ano de 2002, o SBC deu lugar ao Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade (SBAC). Essa reformulação foi devida “à crescente demanda pela 

implementação de outras modalidades de avaliação da conformidade além da certificação” 

(CONMETRO, 2002a, p. 1), que já vinham sendo implementadas pelo CBC, no âmbito do 

SBC. A Resolução Conmetro n
o 

2/2012, que instituiu o SBAC, também extinguiu o CBC, 

criando o Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade (CBAC) (CONMETRO, 2002a). 

1.1.2  A atuação do Inmetro no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Conforme apresentado anteriormente, o Inmetro foi criado a partir da Lei n
o
 

5.966/1973, consistindo no braço executivo do Sinmetro e, a partir do início da década de 80, 

logo após a instituição do extinto SBC, o Inmetro passou a estabelecer programas de 

avaliação da conformidade. Até 2011, o Inmetro dependia da formalização do Conmetro 

sobre as áreas que deveria ou poderia regulamentar (BRASIL, 1999). A Lei n
o
 12.545/2011 

explicitou a competência do Inmetro para elaborar e expedir regulamentos técnicos no campo 

da avaliação da conformidade de produtos, processos e serviços, nas áreas que não constituam 

objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal, no que 

se refere a aspectos relacionados com segurança, prevenção de práticas enganosas de 

comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e meio ambiente (BRASIL, 

2011). 

No cumprimento da sua atividade de regulamentação, o Inmetro vem fazendo uso, 

sistematicamente, da avaliação da conformidade para demonstrar o atendimento aos requisitos 

técnicos estabelecidos. No âmbito do atual SBAC, o Instituto estabelece
4
, através da sua 

Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf), Programas de Avaliação da Conformidade 

(PAC), seja no campo compulsório ou voluntário. No primeiro caso, é exigido o uso da 

avaliação da conformidade para atestar que o produto, processo ou serviço regulamentado 

atende aos requisitos regulamentares. No segundo caso, a adesão dos fornecedores aos PAC 

estabelecidos é facultativa, sendo muitas vezes encarada como um diferencial que agrega 

                                                           

 
4
 A instituição formal dos Programas de Avaliação da Conformidade é feita a partir da publicação de Portarias 

no Diário Oficial da União.  
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valor à marca do fornecedor, aumenta a confiança dos consumidores na qualidade do produto 

ou serviço oferecido e, até mesmo, amplia as oportunidades de exportação. A avaliação da 

conformidade voluntária é estabelecida pelo Inmetro não somente para produtos, processos e 

serviços, mas também para pessoas e sistemas.  

Os PAC compreendem um conjunto de documentos que definem os requisitos a serem 

atendidos por um objeto
5
 e o passo a passo para sua avaliação da conformidade, utilizando-se 

de diferentes mecanismos para a atestação da conformidade, tais como a certificação, a DF e a 

inspeção
6
. Outros regulamentadores, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dentre outros, também têm se apoiado em 

programas estabelecidos pelo Inmetro para verificar o atendimento aos requisitos de seus 

regulamentos expedidos. 

Em levantamento feito a partir de dados extraídos do sítio do Inmetro, Chamusca, 

Sampaio e Silva (2015) contabilizaram 179 PAC publicados, sendo 141 no campo 

compulsório e 38 no campo voluntário, estabelecidos no período de janeiro de 2001 a julho de 

2015
7
, por iniciativa própria do Inmetro ou por delegação de competência de outros 

regulamentadores. Desse total, 136 adotam a certificação como forma de atestar a 

conformidade de produtos, processos, serviços, pessoas ou sistemas de gestão, o que 

corresponde a 76% dos PAC publicados. O histograma apresentado na Figura 1 mostra a 

evolução dos programas publicados nos últimos 15 anos e ilustra o predomínio do uso da 

certificação em relação aos demais mecanismos de avaliação da conformidade. 

A adoção preponderante da certificação como mecanismo de avaliação da 

conformidade pode ter origem no próprio histórico da constituição do SBAC, que nasceu 

como um sistema de certificação. Como visto, a adoção de outros mecanismos de avaliação 

da conformidade, como a DF, somente foi introduzida em 1996, sendo reconhecida 

                                                           

 
5
 O termo “objeto” ou “objeto de avaliação da conformidade” é usado ao longo deste trabalho para se referir a 

qualquer produto, serviço, processo, sistema ou pessoa aos quais a avaliação da conformidade é aplicada. 
6
 A etiquetagem já foi considerada pelo Inmetro como um mecanismo de avaliação da conformidade. 

Atualmente, não é mais assim reconhecida. Os PAC que adotavam a etiquetagem estão sendo, aos poucos, 

substituídos por certificação, inspeção ou declaração do fornecedor. 
7
 Ao longo dos anos alguns PAC passaram por revisões (aperfeiçoamentos). Assim, as Portarias inicialmente 

publicadas no Diário Oficial da União foram sendo substituídas por novas Portarias, de tal modo que a Portaria 

mais antiga atualmente em vigor foi publicada no ano de 2001. 



34 

formalmente no âmbito do extinto SBC em 1997. Outro possível fator explicador é o fato de 

que a certificação, por ser realizada por um organismo independente, cuja competência é 

formalmente reconhecida através da acreditação, tem o potencial de agregar maior confiança 

ao processo de avaliação da conformidade. 

 
Figura 1. Histograma dos PAC publicados no período de janeiro de 2001 a julho de 2015, agrupados de acordo 

com o mecanismo de avaliação da conformidade utilizado. 

Fonte: CHAMUSCA; SAMPAIO; SILVA (2015). 

1.1.3  Certificação de produtos, processos e serviços no âmbito do Inmetro 

Dos 136 PAC que adotam o mecanismo da certificação, 10 referem-se à certificação 

de pessoas ou sistemas de gestão e os outros 126 abrangem a certificação de produtos, 

processos e serviços (CHAMUSCA; SAMPAIO; SILVA, 2015). Produto é o resultado de um 

processo e incluem-se nessa categoria, por exemplo, os materiais processados (ex.: 

lubrificante), software e hardware (ABNT, 2013). Processo é o conjunto de atividades inter-

relacionadas que transformam entradas em saídas, como por exemplo, o processo de produção 

de alimentos (ABNT, 2013). Serviço é “resultado de pelo menos uma atividade 

necessariamente realizada na interface entre o fornecedor e o cliente, o qual é geralmente 

intangível” (ABNT, 2013, p. 2). 

Para a certificação de produtos, processos e serviços emprega-se o termo genérico 

“certificação de produtos”, atividade que é conduzida por Organismos de Certificação de 

Produtos (OCP) acreditados que, no âmbito dos programas estabelecidos pelo Inmetro, 

utilizam como referência para a certificação os Requisitos Gerais de Certificação de Produtos 
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(RGCP) e os Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) específicos para cada objeto 

da certificação. Em cada RAC é definido o modelo de certificação aplicável, selecionado 

dentre os sete modelos de certificação descritos no Vocabulário Inmetro de Avaliação da 

Conformidade (INMETRO, 2015c). De forma geral, um ou mais modelos (na prática, no 

máximo três) são adotados em cada RAC.  

Os modelos de certificação especificados pelo Inmetro são baseados nos tipos de 

esquemas de certificação descritos na norma ISO/IEC 17067 (ABNT, 2015b), e se 

diferenciam essencialmente pela realização ou não de auditoria do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) na etapa de Avaliação Inicial, pela existência ou não da Avaliação de 

Manutenção, e pelo tipo de atividade de avaliação da conformidade realizada na Avaliação de 

Manutenção. As etapas do processo de certificação, para cada um dos modelos, são 

sintetizadas no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1. Etapas do processo de certificação de produtos de acordo com o modelo de certificação empregado. 

Etapas do Processo de Certificação de Produto 
Modelos 

1a 1b 2 3 4 5 6 

Avaliação 

Inicial 

Solicitação de certificação X X X X X X X 

Análise da solicitação e da conformidade da 

documentação 
X X X X X X X 

Auditoria inicial do SGQ e avaliação do 

processo produtivo 
     X X 

Plano de ensaios iniciais X X X X X X  

Emissão do Certificado de Conformidade X X X X X X X 

Avaliação 

de 

Manutenção 

Auditoria de manutenção do SGQ e avaliação 

do processo produtivo 
     X X 

Ensaios em amostras coletadas no comércio   X     

Ensaios em amostras coletadas na fábrica    X    

Ensaios em amostras coletadas na fábrica e/ou 

no comércio 
    X X  

Confirmação da manutenção   X X X X X 
Fonte: Adaptado de INMETRO (2015b). 

Os modelos de certificação 1a (avaliação única) e 1b (ensaio de lote) não contemplam 

a etapa de manutenção. No modelo 1a, “a avaliação da conformidade do objeto é efetuada 

uma única vez e os itens subsequentes da produção não são cobertos pelo Certificado de 

Conformidade emitido” (INMETRO, 2015c, p. 13). No modelo 1b, o Certificado de 

Conformidade é restrito ao lote certificado.   

Os demais modelos de certificação (2 a 6) incluem a etapa de manutenção, que 

consiste na repetição periódica das atividades de avaliação da conformidade para fins de 

confirmação da validade da certificação. Os modelos de certificação 2, 3, 4 e 5 contemplam a 

realização de ensaios iniciais e de manutenção, sendo que na fase de manutenção esses 

modelos se diferenciam pelo ponto de coleta das amostras que serão ensaiadas: coleta no 
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comércio (modelo 2), coleta na fábrica (modelo 3) e coleta na fábrica e no comércio ao 

mesmo tempo ou alternadamente (modelos 4 e 5). O modelo de certificação 5 inclui, além de 

ensaios, a auditoria de SGQ na fase inicial e, na fase de manutenção, a avaliação do processo 

produtivo ou a auditoria do SGQ ou ambos. O modelo de certificação 6 é aplicável, 

principalmente, para a certificação de serviços e processos, consistindo em auditoria do SGQ 

na Avaliação Inicial e na Avaliação de Manutenção, além de avaliação periódica do processo 

ou serviço (INMETRO, 2015c). 

A partir do levantamento das informações contidas nos RAC de certificação de 

produtos, processos e serviços publicados pelo Inmetro no período de 2001 a 2015, 

Chamusca, Sampaio e Silva (2015) constataram que o modelo de certificação 5 é o mais 

adotado, tendo sido referenciado em 110 dos 126 programas, o que corresponde a uma 

frequência de utilização de 87%. O segundo modelo mais utilizado é o 7
8
 (atual 1b), 

referenciado em 65 RAC, o que corresponde a 52% dos programas de certificação de 

produtos, processos e serviços. O gráfico da Figura 2 representa a frequência de utilização de 

cada um dos modelos de certificação nos PAC instituídos pelo Inmetro. A relação completa 

dos PAC e seus respectivos modelos de certificação é apresentada no Apêndice A. 

 

 
Figura 2. Histograma da utilização dos modelos de certificação nos PAC instituídos pelo Inmetro para 

certificação de produtos no período de 2001 a 2015. 

Fonte: CHAMUSCA; SAMPAIO; SILVA (2015). 

                                                           

 
8
 Cabe destacar que, como a alteração dos nomes dos modelos de certificação foi feita a partir da publicação da 

revisão do RGCP (INMETRO, 2015b), os programas incluídos no levantamento ainda fazem menção ao modelo 

de certificação 1, ao invés de 1a, e ao modelo de certificação 7, ao invés de 1b. Cabe ressaltar também que nem 

todos os RAC citam o número do modelo de certificação utilizado. Nesses casos, buscou-se a relação entre o 

modelo de certificação descrito no Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade e a definição citada no 

RAC. 
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Os modelos de certificação são utilizados pelo Inmetro desde 1988, quando o 

Conmetro reconheceu os oito “sistemas de certificação”
9
 criados pela ISO (CONMETRO, 

1988). Em 1992, o Novo Modelo do SBC estabeleceu que a certificação compulsória deveria 

ser feita utilizando-se exclusivamente o modelo de certificação 5 (CONMETRO, 1992). Esta 

determinação, extinta anos mais tarde, pode ter sido a origem do retrato atual de 

predominância do uso do modelo 5, aliada ao fato de que esse modelo de certificação agrega 

mais confiança na conformidade de produtos, na medida em que emprega um maior rol de 

atividades de avaliação da conformidade (ensaios e/ou inspeção, auditoria do SGQ e 

avaliação do processo produtivo). 

Quanto ao modelo de certificação 7 (atual 1b), observa-se, que nos 65 PAC em que é 

utilizado, ele é apresentado em conjunto com um ou mais modelos, cabendo ao solicitante da 

certificação a livre opção de adotá-lo ou não (CHAMUSCA; SAMPAIO; SILVA, 2015). Na 

prática do processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento de PAC pelo Inmetro, o modelo 

de certificação 7 (1b) é selecionado como uma das opções do RAC sempre que houver 

produtos importados no setor em questão. Neste caso, o importador pode certificar apenas os 

lotes de produtos que trouxer para o país, o que pode ser interessante nos casos em que a 

importação não é muito frequente. Ao contrário, caso o volume de importação seja grande, a 

opção do fornecedor pelo modelo 7 (1b) deixa de ser uma vantagem, na medida em que a 

certificação de lote normalmente exige a coleta de um grande número de itens, o que acarreta 

em altos custos de ensaio para o importador. 

O Guia de Boas Práticas de Regulamentação (CONMETRO, 2007) preconiza que os 

procedimentos de avaliação da conformidade adotados devem assegurar o mais elevado grau 

de conformidade com a menor intervenção governamental possível e com os menores custos 

para os regulamentadores e regulamentados. A certificação pelo modelo 5, que, além de 

ensaios, se vale da auditoria do SGQ e/ou da avaliação do processo produtivo para avaliar a 

capacidade do fabricante em produzir continuamente produtos conformes, quando comparada 

com os demais modelos de certificação que incluem a etapa de avaliação de manutenção (2, 3 

e 4), seguramente tende a agregar maior confiança na conformidade do objeto avaliado. No 

entanto, os custos com a realização da auditoria do SGQ encarecem o processo de avaliação 

da conformidade. Assim, a tendência é de que quanto maior o número de atividades de 

                                                           

 
9
 Atualmente a ISO adota o termo “tipo de esquema de certificação” (ABNT, 2015b). 
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avaliação da conformidade realizadas, maiores os custos do processo de avaliação. Ocorre que 

em alguns casos, considerando a natureza do produto avaliado, a adoção de um modelo mais 

completo, como o modelo de certificação 5, pode ser “um tiro de canhão” para o alcance dos 

objetivos pretendidos com a certificação.  

Em suma, a escolha de um modelo de certificação mais completo em termos de 

atividades de avaliação da conformidade pode ter como consequência um alto custo do 

processo de avaliação da conformidade para o setor produtivo e, consequentemente para o 

consumidor, sem que haja um ganho proporcional no grau de confiança. Por outro lado, a 

escolha de um modelo de certificação que contemple menos atividades de avaliação da 

conformidade, ainda que a custos menores, pode não ser suficiente para assegurar a confiança 

requerida. 

Nesse sentido, dimensionar os impactos do estabelecimento de um PAC é essencial 

para uma boa prática regulatória. No âmbito do Inmetro, Estudos de Impacto (EI) e Estudos 

de Impacto e Viabilidade (EIV) são realizados no processo de Análise de Impacto Regulatório 

(AIR). O EI inclui a análise dos impactos da opção regulatória já previamente definida, 

enquanto que os EIV comparam os impactos de diferentes opções regulatórias. A análise 

inclui a avaliação de impactos econômicos, sociais e ambientais, bem como uma análise de 

risco com o objetivo de identificar quais das opções possuem maior chance de resolver o 

problema, com a melhor relação custo-benefício (INMETRO, 2014b). 

Dentre os estudos realizados, alguns incluem a avaliação dos impactos da adoção de 

diferentes modelo de certificação. É o caso, por exemplo, do EIV para fogos de artifício, que 

adotou a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT) para 

diferentes cenários, sendo um com o emprego do modelo de certificação 1a, outro com o 

emprego dos modelos de certificação 4 ou 7 (à escolha do solicitante da certificação) e um 

terceiro com o emprego dos modelos de certificação 5 ou 7, também à escolha do solicitante 

(BRITO; COSTA, 2011). Outro EIV, elaborado para cadeira plástica infantil, comparou os 

custos decorrentes da adoção dos modelos de certificação 5 e 7 (COSTA, 2012). 

Ocorre que, apesar de alguns estudos incluírem a avaliação de impactos do uso de 

diferentes modelos de certificação, não há, no processo de AIR, critérios claros que 

especifiquem quando a adoção de um modelo de certificação “x” é mais apropriada do que a 

de um modelo de certificação “y”. Além disso, os estudos não são feitos para 100% dos PAC 

e, muitas vezes, a seleção dos modelos é feita especificamente durante o próprio processo de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de PAC. Também nesse processo, as normas internas de 
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trabalho (INMETRO, 2016a, 2016b) não especificam o que deve ser levado em consideração 

para a seleção dos modelos de certificação. 

Apesar de o Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, 2015c) 

definir que os modelos de certificação utilizados devem considerar a natureza do objeto, o 

processo produtivo, características da matéria-prima, aspectos econômicos e nível de 

confiança necessário, não há uma sistematização que explicite como essas variáveis se 

correlacionam com os modelos. Como consequência, na ausência de critérios claros, a 

ponderação dessas variáveis se dá de forma subjetiva. Outro aspecto a considerar é que a não 

publicidade de critérios para seleção de modelos traz obstáculos à efetiva participação das 

partes interessadas no processo de regulamentação, o que vai de encontro às boas práticas 

regulatórias (BPR). 

A ausência de formalização de critérios para a seleção dos modelos de certificação, 

portanto, confere subjetividade ao processo de estabelecimento de requisitos de avaliação da 

conformidade e falta de harmonização nas práticas de avaliação da conformidade empregadas 

pelos profissionais que atuam nessa atividade no Inmetro. 

1.2  QUESTÃO DE PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Em face da contextualização e justificativa apresentada na seção 1.1, a questão que se 

busca responder é a seguinte: Como realizar a seleção de um ou mais tipos de esquemas para 

a certificação de um dado produto, processo ou serviço? 

A avaliação da conformidade interage com diversos campos, seja nas áreas de 

normalização, metrologia, comércio exterior e em tantas outras mais, podendo-se dizer que 

seus limites são elásticos (ABNT, 2005b). Considerando a abrangência do tema, no tocante à 

sua delimitação espacial, este estudo ocupa-se do uso da avaliação da conformidade em um 

ambiente regulatório. Mais especificamente, concentra-se na análise do uso da certificação, 

como um mecanismo de avaliação da conformidade de terceira parte, na regulamentação de 

produtos, processos e serviços.  

Quanto ao aspecto temporal, buscou-se analisar as tendências mais recentes do uso da 

avaliação da conformidade nas práticas regulatórias, em níveis nacional e internacional. No 

entanto, ainda que se tenham buscado as práticas mais atuais no uso da avaliação da 

conformidade nas atividades de regulamentação, não se furtou em voltar ao passado para 

resgatar o histórico da normalização internacional em avaliação da conformidade, que ganhou 

forças a partir da criação do extinto Comitê de Certificação (CERTICO) da ISO, no início dos 
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anos 70. A delimitação do tema, em suas vertentes espacial e temporal, é esquematizada na 

Figura 3. 

 
Figura 3. Delimitação espacial e temporal da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

1.3  PREMISSAS, OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

A pesquisa foi construída a partir de duas premissas, sendo a primeira delas a de que 
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Lakatos (2010), que correlacionam variáveis independentes com variáveis dependentes. 
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das empresas, tecnologia do setor produtivo, tipo de ação e infraestrutura para o 

acompanhamento no mercado) têm relação direta com a seleção dos tipos de esquemas de 

certificação, que seriam, nesse caso, as variáveis dependentes. Esta premissa é originada da 

experiência da pesquisadora no desenvolvimento de PAC no âmbito do Inmetro, tendo sido 

refinada no decorrer da pesquisa. As premissas de pesquisa são esquematizadas na Figura 4 a 

seguir. 

 
Figura 4. Esquema das premissas de pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Considerando a questão de pesquisa e as premissas formuladas, o objetivo geral deste 
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3) Definir as variáveis que impactam a seleção dos tipos de esquemas de certificação e 

correlacionar essas variáveis com as características dos tipos de esquemas definidos 

pela ISO; 

4) Propor uma sistemática para a seleção dos tipos de esquemas de certificação de 

produtos, processos e serviços. 

Cabe destacar aqui que, quando se fala em correlação entre variáveis independentes e 

dependentes, ou, em outras palavras, na correlação entre as variáveis que serão identificadas 

como resultado desta pesquisa e os tipos de esquemas de certificação de produtos, não se 

pretende analisar a força das correlações em termos estatísticos, mas, simplesmente, analisar a 

influência das variáveis identificadas na seleção dos tipos de esquemas de certificação. 

O viés social deste trabalho está relacionado à potencial melhoria da qualidade 

regulatória do Inmetro a partir da aplicação da sistemática para seleção de tipos de esquemas 

de certificação
10

 proposta, o que proporcionará uma maior sistematização no processo de 

estabelecimento de requisitos de avaliação da conformidade para a certificação de produtos, 

processos e serviços. Adicionalmente, a publicidade para o público externo dos critérios para 

seleção dos modelos de certificação de produtos pode vir a conferir maior transparência à 

atividade de regulamentação do Instituto e a promover a participação mais efetiva das partes 

interessadas e impactadas pelo processo de regulamentação.  

Por fim, considerando a expressividade da aplicação da certificação no âmbito do 

SBAC, a sistemática para seleção de tipos de esquemas de certificação proposta neste trabalho 

mostra-se relevante não somente para a aplicação pelo Inmetro, mas também, por outros 

regulamentadores que queiram fazer uso da certificação no apoio às suas atividades de 

regulamentação. 

1.4  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho é estruturado em cinco capítulos. O primeiro deles é este capítulo 

introdutório. No Capítulo 2, é apresentada a revisão bibliográfica. Nesse capítulo, são 

apresentados alguns conceitos fundamentais para o bom entendimento do trabalho. Aborda-se 

o uso da avaliação da conformidade na atividade regulatória, incluindo as considerações-

                                                           

 
10

 Nas normas internacionais estabelecidas pela ISO adota-se o termo “tipos de esquemas de certificação” ao 

invés do termo “modelos de certificação”, utilizado no âmbito do SBAC. 
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chave elencadas pela ISO e as estratégias de uso de avaliação da conformidade adotadas pela 

União Europeia, pela Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e pelo Brasil nas suas 

práticas de regulamentação. Por fim, são apresentados os métodos encontrados na revisão 

bibliográfica para a seleção de esquemas de avaliação da conformidade e uma proposta de 

critérios para a seleção de sistemas de certificação de produtos. 

O Capítulo 3 descreve o método de pesquisa adotado, apresentando a classificação da 

pesquisa segundo sua finalidade, seus objetivos gerais e os métodos empregados, tal como 

propõe GIL (2010). Explicita também como a pesquisa foi estruturada, bem como os critérios 

adotados para a revisão bibliográfica. 

No Capítulo 4, são apresentados os resultados específicos deste trabalho, quais sejam 

as variáveis que interferem na seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos e a 

correlação dessas variáveis com as características dos tipos de esquemas de certificação. O 

capítulo é encerrado com a apresentação da sistemática proposta para seleção dos tipos de 

esquemas de certificação. Finalmente, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões do 

trabalho, bem como as possibilidades de trabalhos futuros.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O presente capítulo é estruturado em três eixos. O primeiro deles consiste na 

exposição, na seção 2.1, dos conceitos fundamentais que servem de base não somente para a 

melhor compreensão da revisão bibliográfica, mas também para o correto entendimento do 

resultado prático da pesquisa, qual seja a sistemática proposta para a seleção dos tipos de 

esquemas de certificação de produtos. Inicialmente, são apresentados os termos gerais 

relativos à avaliação da conformidade e o princípio da abordagem funcional para o 

estabelecimento de esquemas e sistemas de avaliação da conformidade e, em seguida, 

discorre-se sobre a certificação de produtos, objeto de estudo deste trabalho. As referências 

adotadas incluem as normas internacionais elaboradas no âmbito do Comitê de Avaliação da 

Conformidade (CASCO) da ISO, internalizadas nacionalmente pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Ao final da seção 2.1, são abordados conceitos de regulação e 

regulamentação, traçando-se, enfim, um paralelo entre avaliação da conformidade e a 

atividade regulatória. 

O segundo eixo, que constitui a seção 2.2, se propõe a abordar como a avaliação da 

conformidade tem sido utilizada em ambientes de regulamentação para proporcionar maior 

confiança e evidenciar que produtos regulamentados cumprem os requisitos estabelecidos. 

São apresentadas as considerações-chave elencadas pelo ISO/CASCO para o uso da avaliação 

da conformidade nas práticas regulatórias e, após, são apresentadas as estratégias de uso de 

avaliação da conformidade no âmbito da União Europeia, da Cooperação Econômica Ásia-

Pacífico (APEC) e do Brasil, com destaque para os fatores que influenciam a decisão sobre os 

procedimentos de avaliação da conformidade adotados. 

O terceiro eixo, apresentado na seção 2.3, retrata dois métodos para a seleção de 

esquemas de avaliação da conformidade, que servem de inspiração para a construção da 

sistemática resultante deste trabalho. Ao final, é apresentada uma proposta de critérios para a 

seleção de sistemas de certificação, que também serve de suporte para a elaboração da 

sistemática, especialmente no que se refere à correlação de variáveis com as características 

dos tipos de esquemas de certificação. 

O capítulo conta ainda com uma seção de considerações finais, que pretende não 

apenas resumir os pontos-chave da revisão bibliográfica, mas que também apresenta uma 

complementação de considerações sobre processos produtivos, que sustentam a sistemática 

proposta.  
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2.1  BASE CONCEITUAL 

2.1.1  Avaliação da conformidade e o princípio da abordagem funcional 

A avaliação da conformidade é definida como a “demonstração de que os requisitos 

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

(ABNT, 2005b, p. 1). Sistemas ou esquemas de avaliação da conformidade podem ser 

estabelecidos com o propósito de avaliar a conformidade de um determinado objeto. Os 

sistemas de avaliação da conformidade consistem nas “regras, procedimentos e gestão para 

realizar a avaliação da conformidade” (ABNT, 2005b, p.2), enquanto que os esquemas de 

avaliação da conformidade são definidos como “sistemas de avaliação da conformidade 

relativos a objetos especificados de avaliação de conformidade, para os quais os mesmos 

requisitos especificados, regras específicas e procedimentos se aplicam” (ABNT, 2005b, p. 2). 

As regras, procedimentos e gestão dizem respeito aos seguintes aspectos, não se 

limitando a eles: objetivos e escopo do esquema, requisitos que devem ser atendidos pelo 

objeto, atividades de avaliação da conformidade que são utilizadas para demonstrar a 

conformidade do objeto aos requisitos especificados, organismos envolvidos no processo de 

avaliação da conformidade e forma como a competência dos mesmos é verificada. Um 

sistema de avaliação da conformidade pode abranger vários esquemas de avaliação da 

conformidade aos quais às mesmas regras, procedimentos e gestão se aplicam. A Figura 5 a 

seguir representa a relação entre sistema e esquema para o contexto específico da certificação 

de produtos. 

 
Figura 5. Sistema de certificação de produtos relativo a vários esquemas. 

Fonte: ABNT (2015b). 

Para exemplificar os conceitos de sistemas e esquemas de avaliação da conformidade, 

é possível recorrer aos sistemas e esquemas estabelecidos pelo Inmetro no âmbito do SBAC. 
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Pode-se dizer que o Inmetro estabeleceu quatro grandes sistemas de avaliação da 

conformidade, sendo um para a certificação de produtos, processos e serviços, um para a 

declaração da conformidade do fornecedor de produtos, outro para a declaração da 

conformidade do fornecedor de serviços e outro para inspeção (INMETRO, 2012, 2013, 

2015b, 2016c). Esses sistemas foram estruturados a partir do estabelecimento dos Requisitos 

Gerais de Avaliação da Conformidade (RGAC), que são documentos que estabelecem 

requisitos gerais para cada mecanismo de avaliação da conformidade (certificação, declaração 

da conformidade do fornecedor ou inspeção) e conferem tratamento sistêmico à avaliação da 

conformidade de objetos (INMETRO, 2015c). 

Os Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP), por exemplo, são a base do 

sistema de certificação de produtos, e estabelecem requisitos de avaliação da conformidade 

que são comuns a qualquer produto, processo ou serviço submetido ao processo de 

certificação (INMETRO, 2015b). Esses requisitos comuns incluem os processos de 

tratamento de reclamações e de autorização para uso do Selo de Identificação da 

Conformidade (marca de conformidade), as responsabilidades e obrigações dos detentores dos 

Certificados de Conformidade e dos OCP, as regras para uso de laboratórios de ensaio, entre 

outros. Considerando as regras já definidas no RGCP, o Inmetro estabelece, através da 

publicação de requisitos de avaliação da conformidade (RAC), esquemas de certificação 

específicos para cada produto, processo ou serviço. Esses esquemas incluem os requisitos que 

devem ser atendidos pelo objeto, as regras de amostragem, a frequência de realização das 

atividades de avaliação da conformidade, etc. 

Os sistemas e esquemas de avaliação da conformidade devem ser estabelecidos em 

consonância com o princípio da abordagem funcional definido pela ISO (ABNT, 2005b, 

2015b), que engloba as seguintes funções principais: Seleção, Determinação, Análise, 

Atestação e, quando aplicável, Supervisão. Uma ilustração da abordagem funcional é 

apresentada na Figura 6. 
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Figura 6. Abordagem funcional. 

Fonte: ISO ([201-b]). 

A etapa de Seleção envolve as atividades de planejamento e preparação, gerando 

informações e entradas necessárias para a função Determinação subsequente. Na etapa de 

Seleção podem ser feitas considerações sobre o objeto de avaliação da conformidade, sobre a 

amostragem, sobre os requisitos técnicos a serem atendidos e sobre os procedimentos que 

serão utilizados na função de Determinação, como por exemplo, métodos de ensaio ou de 

inspeção (ABNT, 2005b). 

Segundo a ISO (ABNT, 2005b), a função seguinte, Determinação, inclui as atividades 

a serem realizadas para determinar a conformidade do objeto com os requisitos especificados. 

As atividades de determinação podem incluir ensaio, inspeção, auditoria e avaliação entre 

pares, bem como análise de projeto, verificação e avaliação de serviço ou processo. Essas 

atividades de avaliação da conformidade podem ser conduzidas por primeira, segunda ou 

terceira parte. As atividades de primeira parte são aquelas realizadas pelo próprio fornecedor 

do objeto de avaliação da conformidade; as atividades de segunda parte são conduzidas por 

compradores ou usuários do objeto de avaliação da conformidade, ou seja, por uma pessoa 

(física ou jurídica) que tenha interesse de usuário no objeto; já as atividades de terceira parte 

são feitas por entidades independentes, que não têm interesse de fornecedor ou de usuário do 

item avaliado. 

• Decisão 

• Declaração 

• Certificado 

• Marca de 
conformidade 

• Natureza e 
frequência 

• Acompanhamento 
no mercado 

• Auditoria 

• Calibração 

• Avaliação 

• Exame 

• Inspeção 

• Ensaio 

• Objeto 

• Requisitos 
especificados 

• Método de 
determinação 

• Amostragem 

Seleção Determinação 

Análise e 
Atestação 

Supervisão 
(quando 

requerida) 



49 

A função Análise
11

 consiste na “verificação da pertinência, da adequação e da eficácia 

das atividades de Seleção e de Determinação, e dos resultados dessas atividades com relação 

ao atendimento, por um objeto de avaliação da conformidade, dos requisitos especificados” 

(ABNT 2005b, p. 4). A função seguinte, Atestação, consiste na emissão de uma afirmação de 

que o atendimento aos requisitos especificados foi demonstrado (ABNT, 2005b). Esta 

atestação, quando realizada por primeira parte, ou seja, pelo próprio fornecedor do objeto, é 

denominada “Declaração”. A atestação por terceira parte relativa a produtos, serviços, 

processos, sistemas ou pessoas é designada “Certificação”. Já a atestação por terceira parte 

relativa a um organismo de avaliação da conformidade, de forma a exprimir a competência 

desse organismo para executar tarefas específicas de avaliação da conformidade, é 

denominada “Acreditação”. 

A função Supervisão consiste na repetição sistemática das atividades de avaliação da 

conformidade como base para manter a validade da afirmação de conformidade (ABNT, 

2005b). Essa função é aplicável quando se deseja verificar que o objeto de avaliação da 

conformidade, após a atestação inicial, continua atendendo aos requisitos especificados. 

2.1.2  Certificação de produtos, processos e serviços 

A certificação de produtos, processos e serviços recebe o termo genérico de 

“certificação de produtos” (ABNT, 2015b) e, conforme definido anteriormente, é uma 

atestação de terceira parte, conduzida por organismos de certificação de produtos (OCP).  

A certificação de produtos é uma atividade que abrange países desenvolvidos e em 

desenvolvimento e tem uma história muito mais longa do que a certificação de sistemas de 

gestão (ISO; UNIDO, 2010). O histórico da certificação de produtos é apresentado na  

Figura 7. 

                                                           

 
11

 A norma ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 adota o termo “Análise” no lugar de “Análise Crítica”. 
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Figura 7. Histórico da criação da norma ISO/IEC 17067 para a certificação de produtos. 

Fonte: Elaboração própria, com base em ISO (201-a). 

Em 1980, a ISO publicou um manual (Certification Principles and Practice) sobre os 

princípios e práticas de certificação, motivada pela escassez de documentação existente sobre 

o tema na época. Considerando que diversos países já realizavam certificações, mas de formas 

às vezes distintas, a ISO percebeu a necessidade de harmonizar as práticas de certificação, de 

forma que fosse possível uma aceitação mútua dos sistemas de certificação, e que não fossem 

criadas barreiras desnecessárias ao comércio entre países (ISO, 1982). O manual da ISO 

estabeleceu oito sistemas de certificação, que ofereciam diferentes graus de confiança de que 

os produtos atendiam a requisitos especificados, e que foram desenvolvidos com o propósito 

de serem aplicados em circunstâncias variadas, como, por exemplo, para a certificação de 

diferentes tipos de produtos, levando-se em consideração diferentes técnicas de fabricação 

disponíveis e diferentes necessidades de compradores (ISO, 1982). 

Pouco mais de uma década depois, no ano de 1992, a ISO publicou um novo livro, 

intitulado Certification and related activities, que fez um apanhado dos diversos guias 

publicados pela organização na década anterior e que promoveu algumas alterações nos 

sistemas de certificação estabelecidos em 1980. A principal alteração se refere aos ensaios de 

verificação realizados nos sistemas de certificação 4 e 5 para verificar a continuidade da 

conformidade da produção. Nas definições de 1980, os ensaios de verificação de ambos os 

sistemas eram feitos a partir da coleta de amostras na fábrica e no comércio ao mesmo tempo. 

1980 - Certification Principles and Practice (ISO, 1982) 

    - Estabeleceu oito sistemas de certificação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

1992 - Certification and related activities (ISO, 1992) 

    - Alterações nos sistemas de certificação estabelecidos em 1980; 

    - Introdução do conceito de Supervisão. 

2004 - ISO/IEC Guia 67 (ABNT, 2005a) 

- Maior sistematização do processo de certificação; 

- Introdução das funções básicas compõem todos os esquemas 
de certificação (Seleção, Determinação, Análise Crítica e 
Atestação); 

- Condensação dos sistemas de certificação em sete: 1a, 1b, 2, 
3, 4, 5 e 6. 

2013 - Norma ISO/IEC 17067 (ABNT, 2015b) 

- Introdução de diretrizes para o estabelecimento e operação de esquemas de certificação de produtos; 

- Maior ênfase na abordagem por função para a certificação de produtos; 

- Substituição do termo "sistema de certificação" por "tipo de esquema de certificação".  
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Em função dos elevados custos associados à atividade de ensaio, os ensaios de verificação, 

nos sistemas de certificação 4 e 5, passaram, então, a ser realizados em amostras coletadas na 

fábrica e/ou no comércio, sendo possível, por exemplo, alternar os locais de coleta das 

amostras, ora na fábrica ora no comércio (ISO, 1992). 

Outra mudança em relação às definições dos sistemas de certificação de 1980, trazida 

pelo livro publicado em 1992, foi a introdução do conceito de Supervisão. Para a certificação 

de produtos, a função da supervisão é prover meios de verificar que os produtos fabricados 

após a certificação inicial continuam atendendo aos requisitos especificados. As três formas 

básicas de supervisão estabelecidas pela ISO incluíam ensaios e inspeções periódicas de 

produtos, exame e comparação da produção com os projetos originalmente aceitos e revisão 

periódica do desempenho do sistema de qualidade do fornecedor (ISO, 1992). 

Somente no ano de 2004, a ISO publicou um guia para a certificação de produtos, o 

ISO/IEC Guia 67, que foi traduzido pela ABNT no ano seguinte. O Guia 67 foi desenvolvido 

para responder à necessidade de prover melhor entendimento das diversas funções e tipos de 

certificação de produtos (ABNT, 2005a). Esse guia sistematizou ainda mais o processo de 

certificação de produtos, não apenas definindo os sistemas de certificação, mas também, 

introduzindo as etapas funcionais básicas que deveriam compor todos os esquemas de 

certificação, incluindo a Seleção, a Determinação, a Análise Crítica e a Atestação. O Guia 67 

também promoveu alterações nas denominações e definições dos sistemas de certificação, que 

foram condensados em sete sistemas. Os sistemas de certificação 7 e 8 foram substituídos 

pelo sistema de certificação 1b e o sistema de certificação 1 passou a ser denominado 1a 

(ABNT, 2005a).  

No ano de 2013, o Guia 67 deu lugar à norma ISO/IEC 17067, cuja internalização pela 

ABNT foi concluída em 2015. A norma introduziu diretrizes para o estabelecimento e 

operação de esquemas de certificação de produtos e enfatizou a abordagem funcional para a 

certificação (ABNT, 2015b). Foram feitas algumas mudanças em relação à abordagem 

funcional apresentada inicialmente no Guia 67, passando-se a adotar o termo Análise para a 

função anteriormente designada Análise Crítica, e uma nova função, a de Decisão sobre a 

certificação, foi incluída após a função Análise e antes da função Atestação. A abordagem 

funcional adotada na norma internacional para certificação de produtos é esquematizada na 

Figura 8. 
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Figura 8. Abordagem funcional para a certificação de produtos, processos e serviços. 

Fonte: Elaboração própria, com base em ABNT (2005a, 2015b). 

Na norma ISO/IEC 17067 os sistemas de certificação de produtos passaram a ser 

chamados de tipos de esquemas de certificação de produtos. No Quadro 2, a seguir, são 

especificadas as funções e atividades de avaliação da conformidade estabelecidas para cada 

um dos sete tipos de esquemas de certificação. 

Quadro 2. Funções e atividades de avaliação da conformidade dos tipos de esquemas de certificação. 

Funções e atividades de avaliação da conformidade 

Tipos de esquemas de 

certificação de produtos 

1a 1b 2 3 4 5 6 

I 

Seleção, incluindo o planejamento e a preparação de 

atividades, especificação dos requisitos (ex.: documentos 

normativos), e amostragem (se aplicável). 

X X X X X X X 

II 

Determinação de características, conforme aplicável, 

através de: 

a) ensaio 

b) inspeção 

c) avaliação de projeto 

d) avaliação de serviços ou processos 

e) outras atividades de determinação (ex.: 

verificação) 

X X X X X X X 

III 

Análise 

Exame das evidências de conformidade obtidas durante 

a etapa de determinação a fim de estabelecer se os 

requisitos especificados foram atendidos. 

X X X X X X X 

Decisão 

Seleção 
Informações sobre itens 

selecionados 

Determinação 
Informações sobre atendimento aos 

requisitos 

Análise 
Informações sobre os resultados da 

seleção + determinação 

Atestação Atendimento de 

requisitos especificados  

demonstrado 

Supervisão? 

Sim 

Não 

FIM 

Necessidade de demonstrar atendimento aos requisitos especificados 
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Funções e atividades de avaliação da conformidade 

Tipos de esquemas de 

certificação de produtos 

1a 1b 2 3 4 5 6 

IV 

Decisão sobre a certificação 

Concessão, manutenção, extensão, redução, suspensão, 

cancelamento da certificação. 

X X X X X X X 

V 

Atestação, licença        

a) emissão de um Certificado de Conformidade ou outra 

afirmação de conformidade (atestação); 
X X X X X X X 

b) concessão do direito ao uso de Certificados ou outras 

afirmações de conformidade; 
X X X X X X X 

c) emissão de um Certificado de conformidade para um 

lote de produtos; 
 X      

d) concessão do direito ao uso de marcas de 

conformidade (licença), que é baseada na Supervisão 

(VI) ou na certificação de um lote. 

 X X X X X X 

VI 

Supervisão, quando aplicável, através de:        

a) ensaio ou inspeção de amostras do mercado;   X  X X  

b) ensaio ou inspeção de amostras da fábrica;    X X X  

c) avaliação da produção, da realização do serviço ou da 

operação do processo; 
   X X X X 

d) auditorias do sistema de gestão combinadas com 

ensaios ou inspeções aleatórios. 
     X X 

Fonte: Adaptado de ABNT (2015b). 

Qualquer esquema de certificação estabelecido deve incluir, pelo menos, as atividades 

I, II, III, IV e Va. Uma ou mais atividades de determinação devem ser selecionadas dentre as 

atividades especificadas na etapa II, levando-se em consideração o produto e os requisitos 

especificados. Os tipos de esquemas de certificação se diferenciam pela existência ou não da 

etapa de Supervisão e pelas atividades executadas nessa etapa  (ABNT, 2015b). Para os tipos 

de esquemas 1a e 1b não é requerida a Supervisão, uma vez que a atestação se restringe 

apenas aos itens submetidos às atividades de determinação. Para os outros tipos de esquemas, 

o Quadro 3 descreve as formas como as atividades de Supervisão podem ser usadas e as 

circunstâncias em que são aplicadas. 

Quadro 3. Tipos de esquemas de certificação de produtos estabelecidos pela ISO. 

Tipo de 

esquema 
Características 

1a 

Uma ou mais amostras do produto são submetidas às atividades de determinação. Um 

Certificado de Conformidade ou outra afirmação de conformidade é emitida para o 

tipo de produto. Itens de produção subsequentes não são abrangidos pela atestação do 

OCP, que pode conceder ao fabricante o direito de utilizar o certificado de tipo como 

base para que o fabricante declare que os itens de produção subsequentes estão em 

conformidade com os requisitos especificados. 

1b 

Envolve a certificação de todo um lote de produtos. A proporção a ser ensaiada pode 

incluir ensaio de todas as unidades do lote (ensaio 100%) ou de parte do lote. Em caso 

de conformidade, todos os itens do lote podem ser descritos como certificados e podem 

ter uma marca de conformidade afixada. 

2 
A parte da supervisão envolve a retirada periódica de amostras do produto do mercado, 

submetendo-as às atividades de determinação para checar se os itens subsequentes à 
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Tipo de 

esquema 
Características 

atestação inicial atendem aos requisitos especificados. Embora esse esquema possa 

identificar o impacto do canal de distribuição sobre a conformidade, os recursos que 

ele requer podem ser extensos. Quando não conformidades (NC) significativas forem 

encontradas, as medidas corretivas podem ser limitadas, uma vez que o produto já foi 

distribuído para o mercado. 

3 

A parte da supervisão envolve a retirada periódica de amostras do produto do ponto de 

produção, submetendo-as às atividades de determinação para checar se os itens 

subsequentes à atestação inicial atendem aos requisitos especificados. A supervisão 

inclui a avaliação periódica do processo de produção. Não fornece qualquer indicação 

do impacto que o canal de distribuição desempenha sobre a conformidade. Quando 

graves NC forem encontradas, pode haver oportunidade de resolvê-las antes de ocorrer 

a distribuição generalizada ao mercado. 

4 

A parte da supervisão permite a escolha entre a retirada periódica de amostras do 

produto do ponto de produção, ou do mercado, ou ambos, submetendo-as às atividades 

de determinação para checar se os itens subsequentes à atestação inicial atendem aos 

requisitos especificados. A supervisão inclui a avaliação periódica do processo de 

produção. Pode indicar o impacto do canal de distribuição sobre a conformidade e 

fornece um mecanismo de pré-mercado para identificar e resolver graves NC. 

Duplicações significativas de esforços podem ocorrer para produtos cuja conformidade 

não é afetada durante o processo de distribuição. 

5 

A parte da supervisão permite a escolha entre a retirada periódica de amostras do 

produto do ponto de produção, ou do mercado, ou ambos, submetendo-as às atividades 

de determinação para checar se os itens subsequentes à atestação inicial atendem aos 

requisitos especificados. A supervisão inclui a avaliação periódica do processo de 

produção ou auditoria do Sistema de Gestão (SG), ou ambos. A extensão pela qual as 

quatro atividades de supervisão são conduzidas pode ser variada para uma determinada 

situação, conforme definido no esquema. Se a supervisão incluir a auditoria do SG, 

uma auditoria inicial do SG será necessária. 

6 

Aplica-se, principalmente, à certificação de processos e serviços. Embora os serviços 

sejam considerados geralmente como intangíveis, as atividades de determinação não 

são limitadas à avaliação de elementos intangíveis. Em algumas situações, os 

elementos tangíveis de um serviço podem suportar a evidência de conformidade. 

Convém que a parte de supervisão desse esquema inclua auditorias periódicas do SG e 

a avaliação periódica do serviço ou processo. 
Fonte: Elaboração própria, com base em ABNT (2015b). 

Na certificação de produtos, processos e serviços, a responsabilidade pela decisão 

sobre a certificação é sempre do OCP. No entanto, o OCP pode utilizar recursos externos 

(terceirização) para as atividades de avaliação da conformidade (ABNT, 2013). Por exemplo, 

laboratórios podem ser utilizados para a realização de ensaios, Organismos de Inspeção (OI) 

podem realizar atividades de inspeção dentro de um esquema de certificação, e Organismos 

de Certificação de Sistemas (OCS) podem executar atividades específicas de auditorias de 

SG. 
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2.1.3  Regulação, regulamentação e avaliação da conformidade 

Regulação é um termo que pode apresentar diversas definições, dependendo do 

enfoque que se é dado. O Conmetro define regulação como a “adoção de atos normativos por 

meio dos quais os órgãos governamentais estabelecem exigências que devem ser cumpridas 

pelos agentes econômicos e/ou cidadãos” (CONMETRO, 2007, p. 06). A definição 

estabelecida pelo Conmetro não trata o termo regulação em toda a sua abrangência, na medida 

em que restringe o poder regulador ao governo e limita a ação regulatória ao estabelecimento 

de atos normativos, que englobam leis, decretos, resoluções, portarias, regulamentos, 

instruções normativas e demais atos mandatórios instituídos por entidades públicas. 

Lodge e Wegrich (2009) defendem que, além do entendimento tradicional de 

regulação, que considera que as regras são elaboradas e fiscalizadas pelas autoridades 

públicas, existe a possibilidade da auto-regulação exercida por entidades privadas e pelo 

próprio mercado. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

2012) corrobora essa visão, ao incluir como regulação as atividades de governança 

desenvolvidas não apenas pelo Estado, mas também por organizações internacionais, atores 

privados e organizações da sociedade civil. 

A OCDE (1997) enquadra a regulação nas seguintes três categorias: econômica, social 

e administrativa. A regulação econômica consiste em uma intervenção direta no mercado, 

tipicamente no que se refere a restrições sobre práticas de preços, quantidades, e entrada e 

saída de mercado. A regulação social visa à proteção dos interesses públicos no que diz 

respeito à saúde, segurança, meio ambiente e coesão social. A terceira categoria, a regulação 

administrativa, engloba as formalidades administrativas e burocráticas através das quais os 

governos coletam informações e intervêm nas decisões econômicas individuais. De uma 

forma geral, segundo Lodge e Wegrich (2009), a regulação visa a corrigir ou minimizar falhas 

de mercado, de forma a evitar monopólios (concentração de mercado), equilibrar a assimetria 

de informações e proteger padrões sociais. 

Silva (2014) apresenta uma revisão da literatura sobre regulação, pautada nas 

principais referências da academia e da comunidade internacional, que constata abordagens 

complementares e que tratam o termo em suas diferentes facetas. Em síntese, depreende-se a 

partir de seu estudo que a regulação pode ter um caráter econômico ou pode estar associada a 

questões de saúde, segurança e meio ambiente; pode ser consolidada como lei, decreto, 

instrução normativa ou afim, traduzindo o poder coercitivo do Estado; e pode também ser 
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uma forma de controle social ou econômico, englobando deliberações do governo ou de 

outros atores da sociedade. 

A regulação implementada sob a autoridade do Estado, visando a disciplinar o 

comportamento dos agentes intervenientes abrangidos pelo poder dessa autoridade, é uma 

ferramenta importante para preservar e promover o interesse público. Para atingir os objetivos 

desejados, diversas ações podem ser adotadas pelo Estado, como por exemplo, mecanismos 

de incentivo, acordos, promoção de campanhas educativas, estabelecimento de regulamentos 

técnicos, etc. (CONMETRO, 2007). A regulamentação técnica é, portanto, uma forma de 

regulação, e os regulamentos técnicos são assim definidos pelo Conmetro: 

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. (CONMETRO, 2007, Anexo A). 

Os termos regulação e regulamentação muitas vezes se confundem em razão de, na 

língua inglesa, ser adotado o termo único regulation. Neste trabalho, o enfoque é dado à 

regulamentação enquanto ação específica de regulação e ao uso da avaliação da conformidade 

na atividade de regulamentação. 

Segundo a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE, 2012), a 

avaliação da conformidade pode ser considerada uma ferramenta de mitigação de riscos para 

fins regulatórios, na medida em que previne que produtos não conformes sejam colocados no 

mercado. A avaliação da conformidade inserida em um contexto de regulamentação pode ser 

considerada, portanto, como uma ferramenta de controle de pré-mercado. 

Na medida em que os regulamentadores frequentemente exigem a demonstração de 

que os produtos e os processos produtivos atendem aos requisitos mínimos para assegurar a 

proteção à saúde, à segurança e ao meio ambiente, a avaliação da conformidade surge como 

uma ferramenta para evidenciar a observância aos requisitos estabelecidos em regulamentos 

técnicos. No entanto, embora a avaliação da conformidade possa ser útil, ela também pode 

causar prejuízos se conduzida de forma inapropriada (APEC, 2013).  

Assim, um grande desafio dos regulamentadores reside na escolha entre os 

procedimentos de avaliação da conformidade, principalmente na opção entre a adoção da 

avaliação da conformidade de primeira ou de terceira parte. Sob esse aspecto, a Rede para 

Metrologia, Acreditação e Normalização de Países em Desenvolvimento (DCMAS) 

recomenda que os procedimentos de avaliação da conformidade sejam escolhidos com base 
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na avaliação dos riscos de um produto ou processo específico (DCMAS, 2010). Portanto, é 

razoável esperar que os regulamentadores optem pelo uso da DF (avaliação da conformidade 

de primeira parte) para produtos de baixo risco e adotem a certificação ou inspeção de terceira 

parte para produtos mais complexos e com elevado grau de risco (UNECE, 2012). 

2.2  USO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE NA ATIVIDADE DE 

REGULAMENTAÇÃO 

2.2.1  Considerações-chave para o uso da avaliação da conformidade na atividade de 

regulamentação 

 Segundo a ISO ([201-b]), alguns aspectos-chave devem ser levados em consideração 

ao fazer uso da avaliação da conformidade na atividade de regulamentação. Entre eles, 

incluem-se o uso da abordagem funcional no estabelecimento de esquemas de avaliação da 

conformidade, a consideração sobre os custos e investimentos associados aos procedimentos 

de avaliação da conformidade e a necessidade de existência de recursos competentes 

(organismos e especialistas) para conduzir as atividades de avaliação da conformidade. As 

boas práticas regulatórias (BPR), o risco e as atividades de acompanhamento, que serão 

abordados nos subitens 2.2.1.1 a 2.2.1.3, também são considerados pela ISO fatores-chave 

para a associação da avaliação da conformidade à regulamentação (ISO, [201-b]).  

2.2.1.1  Boas práticas regulatórias (BPR) 

Um aspecto comum das BPR consiste em assegurar que a abordagem de avaliação da 

conformidade escolhida seja proporcional ao risco ou ao grau de falha de mercado que se 

deseja corrigir. Na escolha da melhor abordagem, os regulamentadores podem considerar os 

seguintes aspectos: 

a) Natureza dos riscos envolvidos; 

b) Extensão ou complexidade da avaliação da conformidade exigida; 

c) Capacidade de acesso, em nível nacional, à opção de avaliação da conformidade 

selecionada; 

d) Custos previstos para cada opção de avaliação da conformidade; 

e) Grau de independência esperado nos resultados de avaliação da conformidade e nas 

atestações de conformidade; e 

f) Nível de aceitação política e de mercado da proposta escolhida. 



58 

A Figura 9 apresenta diversas opções de uso de avaliação da conformidade e mostra a 

relação entre a extensão/complexidade dessas atividades de avaliação da conformidade, seus 

graus de independência e os custos associados. A auditoria, a inspeção, o ensaio ou a 

certificação compulsória de terceira parte, reconhecidos através de acreditação ou avaliação 

entre pares, aparecem no topo da pirâmide invertida, destacando-se como os procedimentos 

de avaliação da conformidade que apresentam a maior extensão/complexidade, o mais alto 

grau de independência, e também, os maiores custos associados. 

 
Figura 9. Opções de uso da avaliação da conformidade na atividade de regulamentação. 

Fonte: ISO ([201-b]). 

Para a escolha da melhor abordagem de avaliação da conformidade, a Análise de 

Impacto Regulatório (AIR), prática que atualmente é exigida em alguns países para subsidiar 

as decisões por regulamentação, pode ser utilizada. Segundo a OCDE (2012), a AIR é 

considerada uma ferramenta importante para o processo de decisão dos reguladores e busca 

responder se a regulação é necessária e como ela deve ser adotada para o alcance dos 

objetivos. Ela é utilizada no estágio inicial do processo regulatório, sendo considerada uma 

avaliação ex ante. 

O emprego da AIR é uma das recomendações para o fortalecimento da qualidade 

regulatória preconizadas pelo Comitê de Políticas Regulatórias da OCDE (2012), que incluem 

ainda outras diretrizes que servem de base para uma regulação efetiva e eficiente, focada no 

alcance dos objetivos econômicos, sociais e ambientais. Dentre essas diretrizes, incluem-se a 
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transparência no processo de regulação e o envolvimento das partes interessadas e 

impactadas. No desenvolvimento de medidas regulatórias, é recomendado pela OCDE levar 

em consideração as normas internacionais, bem como acordos de cooperação internacionais e 

regionais, de forma a evitar barreiras ao comércio de bens e serviços. 

2.2.1.2  Risco 

Conforme exposto anteriormente, na escolha da melhor abordagem de avaliação da 

conformidade, é recomendável que os regulamentadores levem em consideração a natureza 

dos riscos envolvidos. Não se pretende neste trabalho explorar exaustivamente o conceito de 

risco, já que a literatura sobre o tema é vasta. De uma forma geral, o risco costuma ser 

expresso em função da combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e suas 

consequências, o que define sua magnitude (ABNT, 2009). 

A UNECE (2012) destaca que, em muitos casos, as regulamentações são introduzidas 

em resposta a riscos específicos, na tentativa de mitigá-los. Na perspectiva da gestão de 

riscos, a regulamentação é apenas uma das possíveis alternativas para os formuladores de 

políticas públicas tratarem riscos. Os reguladores/regulamentadores podem escolher entre 

quatro estratégias de tratamento de riscos, que incluem a tolerância, a mitigação, o evitamento 

e o compartilhamento.  

De acordo com a UNECE (2012), ao optar por tolerar um risco, o 

regulador/regulamentador não está disposto ou não é capaz de adotar medidas para reduzir a 

probabilidade e/ou o impacto (consequência) da ocorrência do risco. Riscos severos ou 

críticos, com consequências fortemente negativas, mas com probabilidades muito baixas de 

ocorrência, podem se enquadrar na estratégia da tolerância como tratamento. Cabe ressaltar 

que a retenção do risco deve ser fruto de uma decisão consciente e embasada e, ao decidir por 

essa estratégia, o regulador/regulamentador deve elaborar um plano de contingência e 

comunicar as partes interessadas sobre a sua decisão.  

Evitar um risco, em um contexto regulatório, normalmente envolve o banimento das 

atividades ou processos que podem contribuir para o risco. Essa estratégia normalmente é 

escolhida quando os benefícios esperados são menores do que os custos de mitigação dos 

riscos e quando os riscos não podem ser aceitos (UNECE, 2012).  

A transferência de um risco não significa eximir-se de ações, mas sim, compartilhar as 

responsabilidades pela sua gestão com outras partes interessadas. A delegação de atividades 

de uma organização para outra pode ser um exemplo de ação de transferência de risco. Seguro 
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(financiamento do risco) também é comumente utilizado como estratégia de transferência de 

riscos (UNECE, 2012). 

Por fim, a mitigação de um risco consiste na redução da probabilidade e/ou do impacto 

(consequência) de sua ocorrência. A mitigação de um risco pode ser feita através da 

regulamentação ou através de outras alternativas. Como exemplo de alternativa à 

regulamentação para a mitigação de riscos, a UNECE (2012) cita a promoção de campanhas 

educativas. Outras opções citadas pela APEC (2010) incluem o estímulo dado pelo governo à 

normalização voluntária, à auto-regulação do setor produtivo e à adoção de códigos de prática 

estabelecidos por organismos privados. 

As quatro estratégias de tratamento de risco referenciadas pela UNECE (2012) são 

apresentadas na Figura 10. 

 

Figura 10. Destaque da regulamentação como ferramenta para mitigação de riscos. 

Fonte: UNECE (2012), tradução própria. 

É importante enfatizar que a seleção da opção mais adequada para o tratamento de um 

risco “envolve equilibrar, de um lado, os custos e os esforços de implementação e, de outro, 

os benefícios decorrentes” (ABNT, 2009, p. 19). A aplicação de um processo de gestão de 

riscos na atividade regulatória tem como propósito a construção de um sistema equilibrado, 

evitando tanto a regulamentação excessiva como a regulamentação insuficiente (UNECE, 

2012). 
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Segundo a ISO ([201-b]), alguns analistas sugerem que, nos casos de baixo risco de 

efeitos adversos associados a falhas de um determinado objeto de avaliação da conformidade, 

a melhor opção pode ser não fazer nada ou adotar como ferramenta de avaliação da 

conformidade a DF. Caso a falha de um determinado objeto de avaliação da conformidade 

resulte em elevado risco de efeito adverso, o envolvimento de uma segunda ou terceira parte é 

sugerido para assegurar de forma independente que o objeto avaliado atende aos requisitos 

especificados. O uso de organismos de avaliação da conformidade (laboratórios, OCP e OI) 

acreditados ou reconhecidos através da avaliação entre pares acrescenta ainda mais 

independência e rigor no processo de avaliação da conformidade. 

2.2.1.3   Atividades de acompanhamento 

Outro fator-chave considerado pela ISO ([201-b]) são as atividades de 

acompanhamento, que incluem a Supervisão, realizada no âmbito do próprio processo de 

avaliação da conformidade, e a Fiscalização, conduzida pela autoridade regulamentadora ou 

em seu nome. 

Conforme já abordado neste capítulo, a Supervisão consiste na repetição parcial ou 

total das atividades de determinação (auditoria, exame, avaliação, inspeção, ensaio), de forma 

periódica, com o objetivo de assegurar que a fabricação de um produto ou a realização de um 

serviço continua sendo realizada em conformidade com os requisitos estabelecidos. A 

Supervisão é requerida sempre que as atividades de avaliação da conformidade resultam no 

uso da marca de conformidade em um produto de forma contínua (ISO, [201-b]). Nesses 

casos, os esquemas de avaliação da conformidade devem definir os critérios de amostragem, 

as atividades de determinação e a frequência com que a Supervisão deve ser realizada.  

A Fiscalização é uma importante forma de acompanhamento no mercado, pois a 

avaliação da conformidade, embora reduza os riscos, não garante que somente produtos 

conformes estejam disponíveis no mercado. As atividades de fiscalização são realizadas por 

autoridades regulamentadoras ou por autoridades com competência para tal, e podem incluir, 

por exemplo, ensaios ou inspeções de produtos coletados no mercado. As atividades de 

fiscalização visam a identificar produtos não conformes e, nesses casos, retirá-los do mercado 

e/ou aplicar as sanções cabíveis aos fornecedores (UNECE, 2012). 

Os regulamentadores devem encontrar o equilíbrio entre o controle pré-mercado, 

caracterizado pelas atividades de avaliação da conformidade realizadas antes da colocação 
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dos produtos no mercado, e o controle pós-mercado, caracterizado pelas atividades de 

fiscalização após a colocação dos produtos no mercado de consumo: 

Assumindo quantidades iguais de recurso, a fiscalização pode ser menos intensiva 

quando os requisitos de avaliação da conformidade são rigorosos. Da mesma forma, 

um sistema regulatório acaba por depender mais da fiscalização quando a avaliação 

da conformidade não é rigorosa. Alcançar o equilíbrio certo depende da 

disponibilidade de recursos, da natureza do mercado regulamentado, e da eficácia da 

infraestrutura de avaliação da conformidade e de fiscalização do país. (UNECE, 

2012, p. 78 e 79). 

2.2.2  Estratégias de uso da avaliação da conformidade na regulamentação: os casos da 

União Europeia, da região Ásia-Pacífico e do Brasil 

2.2.2.1  União Europeia 

Na União Europeia, a DF é o mecanismo de atestação adotado para a maior parte dos 

produtos regulamentados cuja avaliação da conformidade é compulsória e que ostentam a 

marcação CE. A avaliação da conformidade dos produtos, antes de sua colocação no mercado, 

é de responsabilidade dos fornecedores e, somente produtos que apresentam elevados riscos, 

como por exemplo, vasos de pressão e elevadores, requerem que a avaliação da conformidade 

seja realizada por terceira parte (CE, 2015). 

A União Europeia (UE, 2008) adota uma legislação harmonizada, que estabelece 

princípios gerais e disposições de referência para todos os países membros no que se refere à 

adoção de procedimentos de avaliação da conformidade. Em linhas gerais, a marcação CE em 

um produto é o resultado materializado de todo o abrangente processo de avaliação da 

conformidade e indica a conformidade do produto, declarada pelo fornecedor, com os 

requisitos estabelecidos na legislação europeia (CE, 2015). O modelo europeu, portanto, 

contempla um mecanismo de atestação de primeira parte, ainda que, em alguns casos, o 

regulador possa exigir o envolvimento de um organismo de terceira parte no processo de 

avaliação da conformidade. 

A Decisão n
o
 768/2008/CE (UE, 2008) define oito diferentes módulos (A até H) para a 

avaliação da conformidade de produtos, que variam do menos ao mais rigoroso, cabendo aos 

legisladores selecionar o(s) módulo(s) mais adequado(s), para as fases de projeto e produção 

de um produto, em função do nível de risco envolvido e do grau de segurança requerido. 

Alguns módulos apresentam variantes, que têm por objetivo garantir o nível de proteção 

necessário para os produtos que apresentam um grau de risco mais elevado, evitando, ao 
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mesmo tempo, a imposição de um módulo mais pesado (CE, 2015). Os módulos são 

apresentados na Figura 11. 

 
Figura 11. Módulos da União Europeia para a avaliação da conformidade de produtos. 

Fonte: Adaptado de CE (2015). 

Conforme mencionado anteriormente, alguns módulos requerem a participação de 

organismos de terceira parte no processo de avaliação da conformidade. É o caso dos módulos 

B, D, D1, E, E1, F, F1, G, H e H1, que exigem, em alguma etapa do processo de avaliação da 

conformidade, o envolvimento de organismos de terceira parte que tenham sido notificados à 
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laboratório independente pode ser responsável pela realização de ensaios para verificar a 

conformidade do produto ou um organismo notificado pode conduzir auditorias no sistema de 

gestão da qualidade do fabricante. Ainda que uma terceira parte seja envolvida no processo de 

avaliação, a atestação continua sendo de primeira parte. 

A acreditação é o meio preferível para demonstrar a competência técnica necessária 

para a notificação dos organismos, embora os reguladores tenham a liberdade para adotar 

outros meios de avaliação (UE, 2008). Adicionalmente, no processo de avaliação da 

conformidade do modelo europeu, alguns módulos podem fazer uso de organismos de 

primeira parte acreditados, como ocorre nos modelos A1, A2, C1 e C2. 

Os principais critérios para seleção do(s) módulo(s) podem ser resumidos nos 

seguintes (UE, 2008): 

1) O módulo selecionado deve ser apropriado ao tipo de produto; 

2) Considerando a natureza dos riscos provocados pelo produto, o módulo selecionado 

deve corresponder ao tipo de nível de risco envolvido; 

3) Deve-se evitar a imposição de módulos demasiadamente rigorosos em relação aos 

riscos que a legislação visa a mitigar; 

4) Para os produtos artesanais ou fabricados sob encomenda e para pequenas produções 

em série, os procedimentos de avaliação da conformidade devem ser aliviados; 

5) Analogamente, os reguladores devem levar em consideração as particularidades das 

micro e pequenas empresas (MPE) na seleção e implementação dos procedimentos de 

avaliação da conformidade. 

O Guia Azul (CE, 2015) reforça que, além do tipo de produto e dos riscos envolvidos, 

a seleção dos módulos deve considerar o impacto na proteção dos interesses públicos, a 

infraestrutura econômica do setor produtivo e os métodos de produção. 

Desde a publicação da Decisão n
o
 768/2008/CE, 15 diretivas foram publicadas 

considerando essa nova política para uso da avaliação da conformidade. Essas diretivas são 

listadas no Quadro 4. Ainda estão pendentes de aprovação as propostas de alinhamento para 

dispositivos médicos, aparelhos a gás, teleféricos e equipamentos de proteção individual. 

Quadro 4. Diretivas da União Europeia que adotam a nova abordagem para avaliação da conformidade. 

Diretiva n
o
 Objeto da Regulamentação 

2014/90/UE, de 23/07/2014 Equipamentos marítimos 

2014/68/UE, de 15/05/2014 Equipamentos sob pressão 

2014/53/UE, de 16/04/2014 Equipamentos de rádio 

2014/35/UE, de 26/02/2014 Equipamentos elétricos de baixa tensão 

2014/34/UE, de 26/02/2014 
Aparelhos e sistemas de proteção usados em atmosferas 

potencialmente explosivas 

2014/33/UE, de 26/02/2014 Elevadores e seus componentes de segurança 
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Diretiva n
o
 Objeto da Regulamentação 

2014/32/UE, de 26/02/2014 Instrumentos de medição 

2014/31/UE, de 26/02/2014 Instrumentos de pesagem não automáticos 

2014/30/UE, de 26/02/2014 Compatibilidade eletromagnética 

2014/29/UE, de 26/02/2014 Vasos de pressão 

2014/28/UE, de 26/02/2014 Explosivos para uso civil 

2013/53/UE, de 20/11/2013 Embarcações de recreio 

2013/29/UE, de 12/06/2013 Artigos de pirotecnia 

2011/65/UE, de 08/06/2011 
Restrição de uso de substâncias perigosas em equipamentos 

elétricos e eletrônicos 

2008/48/CE, de 18/06/2009 Brinquedos 
Fonte: Elaboração própria, com base em CE ([201-]). 

Os procedimentos de avaliação da conformidade estabelecidos nas Diretivas listadas 

no quadro anterior adotam um ou mais dos módulos estabelecidos na Decisão n
o
 

768/2008/CE.  Para produtos que apresentam maiores riscos e, portanto, requerem maior grau 

de segurança, são adotados módulos que utilizam a avaliação da conformidade de terceira 

parte. É o caso, por exemplo, dos explosivos para uso civil, que em função das suas 

características específicas e perigos associados, são avaliados de acordo com o módulo G ou 

com o módulo B combinado com o módulo D, E ou F, à escolha do fabricante (UE, 2014a). 

Ao contrário, para os dispositivos elétricos de baixa tensão, que são produtos que apresentam 

baixo risco, é adotado o módulo menos rigoroso (módulo A), que contempla apenas o 

controle interno de produção e no qual não há envolvimento de terceira parte (UE, 2014c). 

Os exemplos citados no parágrafo anterior tratam de objetos diferentes que apresentam 

diferentes níveis de risco. No entanto, é interessante notar que um mesmo objeto pode 

apresentar diferentes níveis de risco em função de suas características próprias. É o caso dos 

equipamentos sob pressão, enquadrados em classes que variam de acordo com a pressão 

máxima admissível do equipamento, com o volume ou dimensão nominal e com o grupo de 

fluidos a que o aparelho se destina. São quatro classes (I a IV), sendo a classe I a de menor 

risco e a classe IV a de maior risco. Os módulos mais rigorosos são aplicados para as classes 

de maior risco (UE, 2014d). 

No caso dos equipamentos marítimos, todos os módulos envolvem uma terceira parte. 

A avaliação da conformidade é feita a partir do exame CE de tipo (módulo B) combinado com 

o módulo D, E ou F à escolha do fabricante. Especificamente para os equipamentos 

fabricados individualmente ou em pequenas quantidades, e não em série ou em massa, o 

procedimento de avaliação da conformidade adotado pode ser o da verificação por unidade 

(módulo G) (UE, 2014e). 
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2.2.2.2  Países membros da APEC 

Na região da Ásia-Pacífico, a APEC, principal fórum para a promoção do 

desenvolvimento econômico, cooperação, comércio e investimento da região, conduziu uma 

pesquisa, no período de janeiro a junho de 2013, sobre o uso da avaliação da conformidade 

pelas suas 21 economias-membro. As observações da APEC concluem que o uso da avaliação 

da conformidade pelos membros vem se fortalecendo ao longo do tempo e que a maioria dos 

países utiliza mecanismos baseados em normas internacionais. As observações da APEC 

também parecem indicar o uso excessivo da certificação de terceira parte e a necessidade de 

encorajar a adoção de outras opções fornecidas nas normas internacionais, tais como a DF, 

como único mecanismo ou em conjunto com outros mecanismos (APEC, 2013). 

O resultado da pesquisa (APEC, 2013) indicou que pouco mais da metade das 

economias-membro dispõem de leis, regulamentos, regras ou outras diretrizes para adoção da 

avaliação da conformidade na forma de políticas gerais, não particulares para produtos 

específicos. Em contrapartida, todos os países possuem instrumentos regulatórios que 

estabelecem regras de avaliação da conformidade para produtos específicos. 

Em relação às abordagens preferidas dos governos para o uso da avaliação da 

conformidade, os resultados da pesquisa (APEC, 2013) apontaram que sistemas híbridos de 

certificação voluntária e compulsória são adotados no Chile, na China, na Indonésia, na 

Malásia, na Nova Guiné e na Rússia. Sistemas que utilizam tanto a DF como a avaliação da 

conformidade de terceira parte, com base no risco, são adotados pela Austrália, pelo Canadá, 

pela Nova Zelândia e por Taiwan. Também é comum que diferentes órgãos do governo 

adotem abordagens diversas de avaliação da conformidade, em função do setor ou do tipo de 

produto regulamentado; é o que acontece em Hong Kong, na China, no Japão, nos Estados 

Unidos da América (EUA) e na Tailândia. 

A APEC (2013) também buscou saber se os requisitos de avaliação da conformidade 

eram explícitos nos regulamentos técnicos. China, Indonésia, Filipinas, Rússia e Taiwan 

responderam que sempre associam a avaliação da conformidade aos regulamentos técnicos, 

enquanto que Brunei e Singapura nunca o fazem. As demais economias responderam que 

usam requisitos de avaliação da conformidade em seus regulamentos técnicos de forma usual 

ou ocasional.  

No Quadro 5 são apresentadas as respostas das cinco principais economias que 

integram a APEC para as perguntas anteriores. 
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Quadro 5. Uso da avaliação da conformidade como ferramenta de regulamentação pelas principais economias da APEC. 

Questões Austrália Canadá 

1) Existem leis, regulamentos, 

regras ou guias que estabeleçam 

políticas gerais para o uso da 

AC?  

Não existe legislação para AC. No entanto, a AC, 

enquanto ferramenta da atividade regulatória, deve 

seguir os princípios de BPR institucionalizados pelo 

governo. 

Nos setores sujeitos à AC de 3
a
 parte, muitas 

autoridades regulatórias canadenses fazem uso de 

organismos acreditados pelo Standard Council of 

Canada (organismo acreditador do país). 

2) Quais as abordagens de AC 

preferidas pelo governo? 

As atividades de regulação e de AC operam em um 

sistema baseado no risco. Ou seja, a opção 

regulatória e de AC adotada é sempre proporcional 

ao risco do produto. 

Faz uso de diversas ferramentas, que são 

selecionadas em função de fatores como riscos e 

características particulares do setor. 

A DF é utilizada para veículos automotores, 

compatibilidade eletromagnética e produtos de 

telecomunicação.  

A AC de 3
a
 parte é tipicamente utilizada para 

produtos que impõem riscos médios a altos para a 

saúde ou segurança, tais como produtos elétricos, 

dispositivos médicos e materiais de construção. 

Também é adotada em setores compostos por 

pequenos fabricantes e naqueles que não tem 

tradição de alta qualidade. 

Em áreas sensíveis de elevado risco, como é o caso 

de produtos farmacêuticos, o próprio 

regulamentador é responsável direto pela AC. 

3) Os regulamentos técnicos 

incluem requisitos explícitos de 

AC? 

Ocasionalmente, os reguladores especificam os 

requisitos de AC relevantes. Isso é particularmente 

adotado nos casos em que os produtos impõem 

riscos adversos significativos em caso de não 

cumprimento da norma ou do regulamento técnico. 

Normalmente sim. 

4) Existem leis, regulamentos, 

regras ou guias que estabeleçam 

regras de AC para produtos 

específicos? 

Sim. Exemplos incluem produtos médicos de alto 

risco, transmissores móveis, equipamentos de 

pressão, equipamentos de proteção individual e 

equipamentos elétricos. 

Sim. Os exemplos foram listados na questão de 

número 2. 
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Quadro 5. Uso da avaliação da conformidade como ferramenta de regulamentação pelas principais economias da APEC (Continuação). 

Questões China Japão EUA 

1) Existem leis, regulamentos, 

regras ou guias que 

estabeleçam políticas gerais 

para o uso da AC? 

Sim. O documento “Regulations of 

the People’s Republic of China on 

Certification and Accreditation”, 

disponível no sítio 

http://www.cnca.gov.cn, aborda as 

atividades de certificação e 

acreditação. 

Não. 

Sim. O National Institute of 

Standards and Technology 

(NIST) é responsável por 

desenvolver as diretrizes sobre o 

uso das medidas de AC pelas 

agências federais. Essas diretrizes 

foram publicadas no Guidance on 

Federal Conformity Assessment 

Activities em agosto de 2000. 

Adicionalmente, o American 

National Standards Institute 

(ANSI) publicou em 2011 os 

“Princípios de Avaliação da 

Conformidade dos Estados 

Unidos”. 

2) Quais as abordagens de AC 

preferidas pelo governo? 

Combinação de certificação 

compulsória e de certificação 

voluntária. 

Depende do setor. Certificados de 

3
a
 parte normalmente são 

requeridos contra perigos. 

Podem incluir atividades de 1
a
, 2

a
 

ou 3
a
 partes. Os programas de AC 

devem seguir os princípios do 

TBT. 

3) Os regulamentos técnicos 

incluem requisitos explícitos de 

AC? 

Sempre. Ocasionalmente. Ocasionalmente. 

4) Existem leis, regulamentos, 

regras ou guias que 

estabeleçam regras de AC para 

produtos específicos? 

Sim. Incluem produtos elétricos, 

brinquedos, componentes 

automotivos, equipamentos de 

segurança contra incêndio, 

equipamentos eletromédicos e 

outros. 

Sim, referentes à segurança de 

produtos de consumo, à segurança 

de materiais e aparelhos elétricos e 

aos produtos de construção. 

Sim, para produtos de consumo, 

alguns tipos de produtos e 

instalações elétricas e para 

materiais e equipamentos de 

segurança contra incêndio. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados extraídos de APEC (2013).

http://www.cnca.gov.cn/
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2.2.2.3  Brasil 

Conforme exposto no Capítulo 1, no ano de 1973 foi criado o Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). “O Sinmetro é um sistema 

constituído por entidades públicas e privadas que exercem atividades relacionadas com a 

metrologia, normalização, qualidade industrial, acreditação e avaliação da conformidade.” 

(INMETRO, 2015a). No que se refere à avaliação da conformidade, o Sinmetro é apoiado 

pela ABNT, que é o foro nacional de normalização, pelos organismos de avaliação da 

conformidade acreditados e pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro 

(RBMLQ-I). O Sinmetro é composto ainda pelo Conmetro, pelos comitês assessores do 

Conmetro e pelo Inmetro (INMETRO, 2015a). 

O Conmetro é o fórum político e órgão normativo do Sinmetro, sendo presidido pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Participam ainda do 

Conselho outros 10 Ministérios, além da ABNT, da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC). O Conmetro é ainda assessorado por uma comissão e sete comitês, 

dentre eles o CBAC (INMETRO, 2015a). A estrutura do Sinmetro é apresentada na Figura 

12, a seguir. 

 
Figura 12. Estrutura do Sinmetro. 

Fonte: Adaptado de Silva (2014), com base em Inmetro (2015a). 

Comitês e Comissão de assessoramento 
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O SBAC é um subsistema do Sinmetro, criado pelo Conmetro, que tem como objetivo 

principal desenvolver e coordenar as atividades de avaliação da conformidade (CONMETRO, 

2002b). No âmbito do SBAC e do Sinmetro, algumas das competências do CBAC incluem o 

assessoramento do Conmetro nos assuntos relativos à avaliação da conformidade, a promoção 

da avaliação periódica do SBAC à luz das práticas internacionais, a divulgação e promoção 

do SBAC e a aprovação da metodologia de escolha de mecanismos de avaliação da 

conformidade (CONMETRO, 2002b). 

No SBAC, a certificação, a DF, a inspeção e o ensaio são considerados mecanismos de 

avaliação da conformidade, sendo definidos como ferramentas para atestação da 

conformidade (INMETRO, 2015c). Na prática, o ensaio não é utilizado como ferramenta de 

atestação, mas como uma atividade de avaliação da conformidade incorporada em programas 

de avaliação da conformidade que fazem uso da certificação, da DF ou da inspeção como 

mecanismos de avaliação da conformidade. A competência dos organismos de avaliação da 

conformidade (laboratórios, organismos de inspeção e organismos de certificação) é 

reconhecida através da acreditação, adotando-se como referência as normas internacionais 

elaboradas pelo ISO/CASCO, internalizadas pela ABNT. A Figura 13, a seguir, apresenta, de 

forma sintética, os mecanismos de avaliação da conformidade adotados no SBAC. 

 

Figura 13. Mecanismos de avaliação da conformidade do SBAC. 

Fonte: Elaboração própria, com base INMETRO (2015a). 
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O Inmetro exerce a secretaria executiva do CBAC e tem as seguintes atribuições e 

responsabilidades principais: 

[...] 

b) Buscar o reconhecimento internacional das diversas atividades desenvolvidas no 

âmbito da avaliação da conformidade; 

c) Exercer a função de organismo de acreditação
12

 (grifo nosso) do SBAC, de 

forma transparente, não discriminatória e independente, em harmonia com as 

práticas internacionais vigentes e em conformidade com os princípios e políticas 

definidas pelo Conmetro; 

[...] 

e) Articular-se, no âmbito do governo, com os diferentes agentes de sistemas de 

avaliação da conformidade existentes, buscando a sua compatibilização; 

f) Estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade; 

[...] 

h) Coordenar a implantação de programas de avaliação da conformidade no âmbito 

do SBAC; 

[...] (CONMETRO, 2002b, Anexo - p. 3) 

Em função do seu papel de coordenação da implantação de programas de avaliação da 

conformidade no âmbito do SBAC, o Inmetro tem atuado em parceria com outros órgãos e 

agências brasileiras reguladoras/regulamentadoras no estabelecimento de programas nas mais 

diversas áreas (saúde, agropecuária, transportes, etc.). No entanto, segundo Martinelli (2009), 

ainda que façam parte da composição do Conmetro, esses órgãos também acabam por 

desenvolver esquemas próprios de avaliação da conformidade, sem fazer uso da infraestrutura 

de terceira parte (laboratórios, organismos de inspeção e de certificação) disponível no âmbito 

do SBAC.  

No ano de 2007, o Conmetro publicou o Guia de Boas Práticas de Regulamentação, 

que fornece orientações para a elaboração, adoção e implementação da regulamentação 

técnica pelos diversos regulamentadores brasileiros (CONMETRO, 2007). Um dos principais 

objetivos do Guia é promover uma maior integração das autoridades regulamentadoras 

brasileiras e harmonizar suas práticas de regulamentação. De acordo com o Guia 

(CONMETRO, 2007), a associação de um programa de avaliação da conformidade a um 

regulamento técnico proporciona maior confiança de que os requisitos regulamentares estão 

sendo cumpridos. As autoridades regulamentadoras podem elaborar os seus próprios 

procedimentos de avaliação da conformidade ou, se assim desejarem, atribuir ao Inmetro, 

como órgão executivo central do Sinmetro, a escolha do programa de avaliação da 

conformidade a ser adotado. 

                                                           

 
12

 No original: Exercer a função de organismo de credenciamento do SBAC. 
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No que se refere à escolha do procedimento de avaliação da conformidade, devem ser 

levados em conta aspectos legais, técnicos, sociais, políticos e econômico-financeiros. De 

forma geral, são questões a serem consideradas na escolha as apresentadas a seguir: 

 menor custo possível para um adequado grau de confiança e 

compatibilidade com o problema a ser resolvido pela regulamentação 

técnica; 

 características do produto, histórico, se houver, de frequência de falhas de 

produção; 

 risco associado em eventual acidente de consumo; 

 nível de confiança no procedimento utilizado em relação ao risco envolvido 

na existência de produto não conforme no mercado; 

 infraestrutura técnica e laboratorial para ocorrer com eventuais ensaios 

prescritos; 

 velocidade do aperfeiçoamento tecnológico do setor; 

 impacto sobre a competitividade do produto; 

 dificuldade de acompanhamento no mercado; 

 compatibilidade com referências e práticas internacionais para facilitar o 

seu reconhecimento por outros mercados. (CONMETRO, 2007, p. 25). 

Outro aspecto a considerar, segundo o Conmetro (2007), inclui o impacto das 

exigências dos procedimentos de avaliação da conformidade nas MPE. Esse aspecto é 

reforçado pela legislação brasileira, que estabelece a especificação de tratamento 

diferenciado, simplificado e favorecido às MPE para o cumprimento das obrigações 

regulamentares (BRASIL, 2014). 

O Conmetro (2007) também aborda a necessidade de conferir tratamento nacional a 

produtos nacionais e estrangeiros, em alinhamento com os acordos internacionais, como o 

TBT da OMC. Além disso, pode ser desejável que os fornecedores disponham de sistemas de 

gestão para assegurar o fornecimento de produtos e serviços em conformidade com os 

requisitos regulamentares, com a ressalva de que sistemas de gestão certificados não são, por 

si só, garantia de produtos e serviços conformes. 

Finalmente, quando mais de um procedimento de avaliação da conformidade for 

utilizado em um regulamento, como forma de dar conta das diferentes possibilidades de 

fornecimento de produtos ou serviços, convém que o regulamentador defina, claramente, o 

grau de liberdade de escolha entre os procedimentos e que certifique-se de que as diferentes 

opções resultam num mesmo grau de confiança, para não criar condições discriminatórias 

(CONMETRO, 2007). 
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2.3  MÉTODOS EXISTENTES PARA SELEÇÃO DE ESQUEMAS DE AVALIAÇÃO 

DA CONFORMIDADE 

2.3.1  Método CEN para a seleção de esquemas de avaliação da conformidade aplicáveis 

no domínio de compras públicas de produtos e serviços de tecnologia de informação e 

comunicação acessíveis 

Em dezembro de 2005, a Comissão Europeia expediu um mandato, o M/376, para o 

Comitê Europeu de Normalização (CEN), o Comitê Europeu de Normalização Eletrotécnica 

(CENELEC) e o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), com o objetivo 

de harmonizar e facilitar o processo de compras públicas de produtos e serviços de tecnologia 

de informação e comunicação (TIC) acessíveis. Na fase I do mandato, foi constituído um 

grupo de trabalho no âmbito do CEN, que propôs um método de decisão para a seleção de 

esquemas de avaliação da conformidade no contexto de compras públicas de produtos e 

serviços de TIC acessíveis (CEN, 2008).  

O método é baseado na combinação de um modelo de análise de esquemas de 

avaliação da conformidade (as “dimensões”) e um modelo de análise de contextos específicos 

de compras públicas (os “critérios”). Quando usados em conjunto, os dois modelos podem 

auxiliar o comprador público a escolher o esquema de avaliação da conformidade que melhor 

se adequa à sua situação particular (CEN, 2008). Em síntese, o método consiste em quatro 

etapas, conforme esquematizado na Figura 14, a seguir.  

 
Figura 14. Etapas do método proposto por CEN (2008) para a seleção de esquemas de AC aplicáveis ao 

processo de compras públicas de produtos de TIC acessíveis. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 

Na Etapa 1, os esquemas de avaliação da conformidade foram decompostos em 

dimensões, usando-se como base a abordagem funcional para avaliação da conformidade 

presente na norma ISO/IEC 17000. De acordo com a proposta de CEN (2008), esquematizada 
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na Figura 15, foram estabelecidas dimensões para cada uma das quatro funções de avaliação 

da conformidade (Seleção, Determinação, Análise Crítica e Atestação, e Supervisão) e uma 

quinta categoria também foi estabelecida e associada a uma dimensão que não se relaciona 

com nenhuma das funções de avaliação da conformidade descritas na norma internacional. 

 

Figura 15. Dimensões para a descrição de esquemas de avaliação da conformidade. 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de CEN (2008). 

Nas alíneas “a” até “e” a seguir são listadas as dimensões de cada função/categoria 

com suas respectivas descrições e valores adotados por CEN (2008) para o estabelecimento 

de esquemas de avaliação da conformidade da acessibilidade de produtos de TIC.  

a) Dimensões para a função Seleção 

a.1. Tipos de requisitos. Descrição: compreendem os tipos de requisitos que são 

utilizados como base para a avaliação da conformidade. Valores: norma 

internacional, norma europeia, norma nacional, recomendação elaborada por 

organismo de normalização não oficial, outra fonte. 

a.2. Escalabilidade. Descrição: a escalabilidade de um esquema de avaliação da 

conformidade está relacionada à sua capacidade de aplicação para produtos com 

diferentes graus de complexidade. A escalabilidade depende da seleção do objeto e 

da seleção dos métodos de determinação que serão utilizados. Um esquema que 

possui escalabilidade pode ser aplicável com a mesma facilidade para um produto 

simples ou complexo sem razoável esforço. Valores: sim (o esquema possui 

escalabilidade), não (o esquema não possui escalabilidade). 
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b) Dimensões para a função Determinação 

b.1. Método de determinação. Descrição: o método de determinação se refere às 

atividades realizadas para a determinação da conformidade do objeto com os 

requisitos especificados, que, de acordo com a ISO/IEC 17000, podem incluir 

ensaio, inspeção, auditoria e avaliação entre pares. Valores adotados: ensaio, 

inspeção, misto (neste caso, alguns requisitos são avaliados por inspeção e outros 

através de ensaios). 

b.2. Determinação externa. Descrição: esta dimensão avalia se as atividades de 

determinação (no caso específico de produtos de TIC, ensaio e/ou inspeção) são 

realizadas pela própria organização responsável pela atestação ou por uma 

entidade externa contratada. Valores: sim (as atividades de determinação são 

executadas por entidades externas), não (as atividades de determinação são 

realizadas pela própria organização responsável pela atestação). 

b.3. Tipo de parte. Descrição: tipo de parte responsável pelas atividades de 

determinação, que podem ser de primeira parte (pessoa ou organização que 

fornece o objeto), segunda parte (pessoa ou organização que tem interesse de 

usuário no objeto) e terceira parte (pessoa ou organização independente). Valores: 

primeira parte, segunda parte, terceira parte (com grau de independência A, B ou 

C
13

, acreditadas ou não). 

c) Dimensões para a função Análise Crítica e Atestação 

c.1. Tipo de parte. Descrição: tipo de parte responsável pela atestação. Valores: 

primeira parte, segunda parte, terceira parte (com grau de independência A, B ou 

C, acreditadas ou não). 

c.2. Detalhe da atestação. Descrição: esta dimensão representa o nível de detalhe 

da atestação emitida como resultado do processo de avaliação da conformidade. 

Valores: sem detalhe, detalhe-humano, detalhe-máquina. No primeiro caso (sem 

                                                           

 
13

 A categorização dos organismos de avaliação da conformidade responsáveis pela análise crítica e/ou atestação 

é essencialmente uma medida de sua independência. Um organismo do tipo A é totalmente independente e não 

possui qualquer ligação com as partes envolvidas no projeto, fabricação, fornecimento, instalação, compra, 

propriedade, uso ou manutenção dos itens avaliados. Um organismo do tipo B, ou constitui uma parte separada e 

identificável dentro da organização maior que está envolvida no projeto, fabricação, fornecimento, instalação, 

uso ou manutenção do item avaliado, ou fornece serviços de inspeção apenas para a organização da qual faz 

parte. Um organismo do tipo C constitui uma parte separada mas não identificável dentro da organização maior, 

podendo fornecer serviços de inspeção tanto para a organização da qual faz parte, como para outras partes. 

(ABNT, 2012; CEN, 2008). 
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detalhe), a atestação é direcionada apenas ao objeto de avaliação da conformidade, 

sem fornecer detalhes adicionais sobre quais requisitos são ou não são atendidos; 

no segundo caso (detalhe-humano), a atestação pode conter informação detalhada 

sobre o atendimento a cada requisito; e no terceiro caso (detalhe-máquina), a 

atestação fornece o mesmo nível de detalhamento do segundo caso, porém em 

formato que possa ser lido por máquinas, permitindo assim a comparação, através 

de softwares, dos resultados de diferentes produtos avaliados. 

c.3. Publicidade. Descrição: esta dimensão indica se o resultado da atestação é 

tornado público para entidades externas. Valores: privado, público.  

d) Dimensões para a função Supervisão 

d.1. Existência. Descrição: indica se o esquema de avaliação da conformidade 

contempla ou não a etapa de supervisão. Valores: sim, não. De acordo com CEN 

(2008), esta dimensão geralmente depende do tipo de produto que está sendo 

avaliado. Por exemplo, para o caso da avaliação de sítios de Internet, que 

apresentam elevada taxa de mudança, os esquemas de avaliação da conformidade 

devem preferivelmente incluir a supervisão. 

d.2. Sistema de reclamação. Descrição: indica se o esquema de avaliação da 

conformidade inclui um sistema de reclamação. Valores: sim, não. 

e) Dimensão para a categoria “Outra” 

e.1. Compulsório. Descrição: indica se o esquema de avaliação da conformidade é 

compulsório ou não. Valores: sim, não. 

Na Etapa 2, as dimensões definidas anteriormente foram aplicadas para descrever as 

propriedades de sistemas genéricos de avaliação da conformidade, de esquemas de avaliação 

da conformidade existentes para acessibilidade de TIC e de outros esquemas ou sistemas 

existentes fora do âmbito de acessibilidade de TIC. A descrição detalhada dos valores de cada 

dimensão para os diversos sistemas e esquemas analisados por CEN (2008) é apresentada no 

Anexo A. 

Na Etapa 3 do método descrito por CEN (2008), foi definido um conjunto de 

propriedades que descrevem contextos de compras públicas, sendo essas propriedades 

denominadas “critérios”. Os critérios influenciam a decisão sobre os valores preferenciais 

para cada dimensão, como por exemplo, o uso de atestação de primeira, segunda ou terceira 

parte, a adoção de um esquema voluntário ou compulsório, a determinação baseada em 

ensaio, inspeção ou uma combinação de ambos, etc. Foram identificados critérios para o 

contexto específico de compras públicas, considerando cinco categoriais principais, quais 



77 

sejam: o produto a ser adquirido (serviços estão incluídos na categoria de produto), o 

mercado, o órgão da administração pública responsável pela aquisição, os usuários do produto 

e o próprio processo de compras públicas. Para cada critério, foram especificados um ou mais 

possíveis valores, que são apresentados no Apêndice B. Em seguida, foram estabelecidas 

associações entre os critérios e as dimensões, que são representadas pelos mapas de 

correlação apresentados no Apêndice C.  

Na Etapa 4, CEN (2008) aplicou o método para os seguintes cenários ilustrativos: 

aquisição de um conjunto de unidades de impressoras a laser (produtos de prateleira); 

contratação de serviço de comunicação móvel, incluindo um conjunto de unidades de 

aparelhos celulares (serviço + produto de prateleira); desenvolvimento de um sítio de Internet; 

e aquisição de um sistema de gestão de tráfego rodoviário (objeto complexo). 

Para cada cenário, foi feita a análise da influência que o valor assumido por cada 

critério exercia sobre os valores preferenciais de cada dimensão. Essa análise, que não possui 

um caráter objetivo, gerou como resultado quadros-resumo (um para cada cenário) contendo 

valores recomendados para cada dimensão de avaliação da conformidade. A título de 

exemplificação, os valores das dimensões para o caso específico de compra de impressoras a 

laser é apresentado no Quadro 6, a seguir. 

Quadro 6. Quadro-resumo com os valores recomendados para as dimensões de um esquema de avaliação da 

conformidade para a aquisição de impressoras a laser (método CEN). 

Seleção 

Tipos de requisitos Norma europeia 

Escalabilidade Não 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Sim 

Tipo de parte Terceira (C) 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Primeira (fabricante) 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Não 

Sistema de reclamação Não 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Para a recomendação do sistema ou esquema de avaliação da conformidade mais 

adequado para cada cenário, CEN (2008) propõe, então, a comparação dos valores das 

dimensões dos quadros-resumo com os valores das dimensões dos sistemas e esquemas de 

avaliação da conformidade analisados na Etapa 2 (apresentados no Anexo A). O casamento 

desses valores se dá nas seguintes condições: (i) nenhuma das dimensões do sistema ou 
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esquema assinaladas como “não especificado” são levadas em conta; e (ii) todas as outras 

dimensões possuem valores que casam ou que não contradizem os valores recomendados para 

o cenário analisado. 

No cenário em questão, aquisição de impressoras a laser, a comparação dos valores 

gerou como resultado a recomendação de um sistema genérico de avaliação de primeira parte 

ou de um sistema de declaração da conformidade do fornecedor, essencialmente, em função 

do valor assumido para a dimensão “tipo de parte” na função Análise Crítica e Atestação. 

Nota-se, assim, que a comparação de valores pode gerar mais de uma combinação positiva, 

cabendo ao comprador público a decisão de escolha do esquema ou sistema a ser adotado. 

2.3.2  Adaptação do método CEN (2008) para a seleção de esquemas de avaliação da 

conformidade aplicáveis no setor de gás brasileiro 

Fossa (2012) aplicou o método estabelecido por CEN (2008) ao contexto de avaliação 

da conformidade dos principais objetos vinculados à infraestrutura predial para distribuição e 

uso de gás, nos cenários de países em desenvolvimento. Utilizando a realidade do cenário 

brasileiro para a aplicação do método, o autor inicialmente definiu um modelo de critérios e 

valores aplicáveis para esse cenário particular. No modelo proposto, não foram adotados os 

critérios dependentes do processo de compras públicas previsto no método original de CEN 

(2008), pois esses critérios não foram consideráveis aplicáveis ao setor de gás. O critério 

“risco de exclusão social”, associado ao elemento “usuário” no método original, também não 

foi considerado no modelo proposto por Fossa (2012). 

Tal como o método original proposto por CEN (2008), Fossa (2012) inicialmente 

atribuiu possíveis valores para cada um dos critérios adotados (Etapa 1). Após, fez um análise 

de quatro objetos de avaliação da conformidade e, para cada uma deles, atribuiu valores 

específicos para os critérios, que foram selecionados dentre os possíveis valores inicialmente 

elencados (Etapa 2). Os quatro objetos analisados foram os seguintes: materiais, 

equipamentos ou aparelhos a gás utilizados na distribuição ou uso de gás (produto); serviços 

de realização da infraestrutura de rede de distribuição interna ou instalação de aparelhos a gás 

predial (serviço); mão de obra empregada na realização das atividades de construção da 

infraestrutura de rede de distribuição ou instalação de aparelhos a gás (profissional); e rede 

interna de distribuição ou aparelho a gás instalado (instalação). 

Em seguida, Fossa (2012) fez a correlação dos critérios e seus valores específicos para 

cada objeto com as dimensões das funções de avaliação da conformidade (Etapa 3). De forma 
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a deixar mais evidente em que consiste essa etapa, no Quadro 7 a seguir são apresentados, de 

forma resumida, os valores atribuídos às dimensões das funções de avaliação da 

conformidade para o objeto enquadrado na categoria produto. 

 

Quadro 7. Resumo dos valores atribuídos por Fossa (2012) às dimensões das funções de avaliação da 

conformidade para tubos e conexões de cobre. 

Função / Categoria Dimensões Critérios Valores Linha 

Seleção 
Tipo de requisitos 

Tipo de produto 

Estado da tecnologia 

Expertise interna 

Normas 

brasileiras 
1 

Escalabilidade Tipo de produto Sim 2 

Determinação 

Método de 

determinação 

Tipo de produto 

Expertise independente 
Ensaios 3 

Determinação externa 
Confiança 

Expertise independente 
Sim 4 

Tipo de parte 
Confiança 

Expertise independente 
3

a
 parte 5 

Análise e Atestação 

Tipo de parte 

Tipo de produto 

Expertise independente 

Risco de dano 

Confiança 

3
a
 parte 6 

Detalhe da atestação 

Tipo de produto 

Expertise independente 

Expertise interna 

Confiança 

Com detalhe 7 

Publicidade 

Tipo de produto 

Taxa de mudança 

Expertise independente 

Risco de dano 

Confiança 

Sim 8 

Supervisão 

Existência 

Tipo de produto 

Vida útil 

Taxa de mudança 

Não 9 

Sistema de reclamação 
Competição 

Risco de dano 
Sim 10 

Outra Compulsório 
Requisitos legais 

Risco de dano 
Sim 11 

Fonte: Adaptado de Fossa (2012). 

A Etapa 4 do método de Fossa (2012), consistiu na correspondência dos valores 

atribuídos para um objeto específico com as características de sistemas de avaliação da 

conformidade genéricos de primeira parte (DF), de segunda parte e de terceira parte (inspeção 

e certificação). Como resultado dos valores atribuídos para o caso específico exemplificado 

no quadro anterior, os seguintes sistemas poderiam ser utilizados para a avaliação da 

conformidade de tubos e conexões de cobre: 

a) Avaliação de terceira parte, pois o valor recomendado para o critério “tipo de parte”, 

associado às dimensões Determinação e Análise Crítica e Atestação, é terceira parte 

(ver linhas 5 e 6 do Quadro 7); ou 
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b) Realização de inspeção, pois o valor recomendado para o critério “tipo de parte”, 

associado às dimensões Determinação e Análise Crítica e Atestação, é terceira parte e, 

além disso, há necessidade de dar detalhes da atestação (ver linhas 5, 6 e 7 do Quadro 

7); ou 

c) Certificação de produtos, pois o valor recomendado para o critério “tipo de parte”, 

associado às dimensões Determinação e Análise Crítica e Atestação, é terceira parte, 

há necessidade de dar detalhes da atestação e a determinação é feita por agente externo 

(ver linhas 4, 5, 6 e 7 do Quadro 7). 

Considerando que há mais de uma opção de sistema de avaliação da conformidade que 

poderia ser aplicado para a avaliação da conformidade do objeto em questão, Fossa (2012) 

propõe ainda uma última etapa do seu método (Etapa 5), adicional ao método original 

proposto por CEN, que consiste em uma análise dos sistemas e esquemas de avaliação da 

conformidade aplicados em outros países para objetos similares. O sistema de avaliação da 

conformidade selecionado é aquele que possui maior aderência
14

 com os sistemas e esquemas 

de avaliação da conformidade utilizados nos países investigados pelo autor. Um esquema das 

etapas do método proposto por Fossa (2012) é apresentado na Figura 16. 

 
Figura 16. Etapas do método proposto por Fossa (2012) para a seleção de sistemas de avaliação da 

conformidade aplicáveis ao setor de gás brasileiro. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Fossa (2012). 

2.3.3  Proposta de critérios para a seleção de sistemas de certificação de produtos 

Os métodos propostos por CEN (2008) e por Fossa (2012) são utilizados para a 

seleção de sistemas ou esquemas de avaliação da conformidade em que a atestação é feita por 

                                                           

 
14

 O nível de aderência reflete o percentual de países que possuem o mesmo valor atribuído para cada uma das 

funções de avaliação da conformidade nos sistemas de avaliação da conformidade adotados (FOSSA, 2012). 
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primeira, segunda ou terceira parte. Barbulio Filho (2012) apresenta uma proposta específica 

para a seleção de sistemas de certificação de produtos.   

A proposta apresentada por Barbulio Filho (2012) é baseada na capabilidade do 

processo produtivo, no seu grau de tecnologia e nível de automação, no índice de emprego de 

mão de obra no processo, na homogeneidade de matérias-primas, no uso de ferramentas da 

qualidade, na existência de SGQ, na abrangência do produto no mercado e na quantidade de 

modelos produzidos, e por fim, na probabilidade de ocorrência de produtos não conformes no 

mercado e nas severidades dessas não conformidades. O autor sugeriu correlações entre esses 

critérios e os sistemas de certificação 2, 3, 4 e 5 descritos no Guia 67 (ABNT, 2005a) vigente 

quando da elaboração da sua proposta
15

. As correlações são apresentadas no Quadro 8.  

Quadro 8. Critérios propostos por Barbulio Filho (2012) para seleção de sistemas de certificação de produtos. 

Critério Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Sistema 5 

Mercado Restrito Pequeno Médio Amplo 

N
o
 de modelos Baixo Baixo Médio Alto 

SGQ Certificado Certificado Implementado Inexistente 

Uso de ferramentas 

da qualidade 
Intenso Intenso Médio Baixo 

Capabilidade do 

processo 

Conhecida / 

Processo capaz 

Conhecida / 

Processo capaz 
Conhecida Desconhecida 

Grau de tecnologia 

do processo 
Alto Alto Médio Baixo 

Matérias-primas 

homogêneas e sob 

controle 

Alto Alto Médio Baixo 

Automação Alto Alto Médio Baixo 

Mão de obra Baixo Baixo Médio Alto 

Probabilidade e 

severidade de NC 
Baixa Baixa Média Média ou alta 

Fonte: Barbulio Filho (2012). 

De acordo com Barbulio Filho (2012), o sistema 1b (certificação de lote) seria 

aplicável em uma das seguintes situações: i) quando a variabilidade do processo é muito alta e 

incontrolável; ii) quando não se tem nenhum conhecimento do produto ou do processo, como 

no caso de lotes de importação; iii) para lotes de produtos não seriados, como por exemplo, 

licitações; ou iv) produção sazonal de baixos volumes (ex.: artigos natalinos). A teoria 

fundamental que sustenta a proposta do autor, esquematizada pela Figura 17, é de que quanto 

maior a confiança no processo produtivo, menor é a necessidade de avaliação. 

                                                           

 
15

 Em outubro de 2012 foi promovido um workshop no Inmetro para debate sobre a certificação de produtos, do 

qual participou a Associação Brasileira dos Organismos de Certificação (ABROC), atualmente denominada 

Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (ABRAC). Nesse evento, foi apresentada a proposta de 

Barbulio Filho (2012) para a seleção dos sistemas de certificação de produtos. 
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Figura 17. Relação entre a confiança no processo e o grau de avaliação requerido. 

Fonte: Barbulio Filho (2012). 

Conforme representado na figura anterior, quando existe alta confiança da 

capabilidade do processo, sistemas de certificação que empregam menor grau de avaliação 

são aplicáveis. Ao contrário, quando existe baixa confiança da capabilidade do processo ou 

quando ela não é conhecida, aplicam-se os sistemas de certificação que empregam maior grau 

de avaliação. Segundo Barbulio Filho (2012), os sistemas de certificação 1a e 6 não se 

enquadram nessa correlação, pois são aplicáveis em situações específicas. O sistema 1a 

poderia ser aplicado para a certificação de um protótipo ou projeto, por exemplo, e ser 

associado a uma declaração do fornecedor. O sistema 6 seria empregado para a certificação de 

processos e serviços. 

2.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Além de apresentar os conceitos fundamentais relativos à avaliação da conformidade, 

certificação de produtos, regulação e regulamentação, este capítulo dedicou-se a apresentar, 

na seção 2.2, os principais fatores que são levados em consideração para a escolha de 

procedimentos de avaliação da conformidade em contextos de regulamentação. Para isso, 

inicialmente recorreu-se às recomendações do ISO/CASCO enquanto referência primária em 

termos de normalização na área de avaliação da conformidade. Em segundo plano, buscou-se 

retratar os aspectos que os regulamentadores de fato consideram para a aplicação da avaliação 

da conformidade nas suas atividades de regulamentação, apresentando as experiências da 

União Europeia, da APEC e do Brasil. O Quadro 9 a seguir apresenta a síntese do que foi 

abordado na seção 2.2. 
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Quadro 9. Síntese dos fatores que influenciam as estratégias de avaliação da conformidade segundo o 

ISO/CASCO, a União Europeia, a APEC e o Brasil (SBAC). 

Diretrizes do ISO/CASCO (ISO, [201-]) para uso da AC na atividade de regulamentação 

- Uso da abordagem funcional descrita nas normas de avaliação da conformidade; 

- Disponibilidade de expertise para a condução das atividades de avaliação da conformidade; 

- Natureza dos riscos que se pretende mitigar com o uso da avaliação da conformidade; 

- Complexidade dos procedimentos de AC, seus benefícios decorrentes e seus custos associados; 

- Condução de atividades de acompanhamento no mercado, que incluem a Supervisão e a 

Fiscalização. 

Região/País União Europeia Países da APEC Brasil (SBAC) 

Estratégias de 

avaliação da 

conformidade 

Atestação de 1ª parte 

(DF). 

- Sistemas híbridos de 

certificação voluntária e 

compulsória; 

- Sistemas que utilizam 

tanto a atestação de 1ª parte 

(DF) como a de 3ª parte. 

- Certificação; 

- Inspeção; 

- DF. 

Região/País União Europeia Países da APEC Brasil (SBAC) 

Fatores que 

influenciam a 

escolha do 

procedimento 

de avaliação 

da 

conformidade 

- Nível de risco 

envolvido e grau de 

segurança requerido; 

- Tipo de produto; 

- Métodos de 

produção; 

- Infraestrutura 

econômica do setor 

produtivo. 

- Risco; 

- Setor regulamentado; 

- Tipo de produto. 

- Características do 

produto; 

- Risco do produto; 

- Infraestrutura de 

avaliação da 

conformidade existente; 

- Dificuldade de 

acompanhamento no 

mercado; 

- Características do setor 

produtivo (ex.: existência 

de MPE e tecnologia). 
Fonte: Elaboração própria, com base em APEC (2013), Conmetro (2007), Inmetro (2015a), ISO ([201-]) e UE 

(2008). 

A terceira seção do capítulo dedicou-se a investigar métodos utilizados para a seleção 

de esquemas de avaliação da conformidade, sendo um aplicável ao domínio de compras 

públicas de produtos acessíveis de TIC na Europa (CEN, 2008) e outro aplicável à avaliação 

da conformidade de objetos que compõem a infraestrutura do setor de gás brasileiro (FOSSA, 

2012), que se baseia no método original proposto por CEN (2008). Ambos os métodos têm 

em comum o uso da abordagem funcional proposta pelo ISO/CASCO, na medida em que 

decompõem cada função de avaliação da conformidade em uma ou mais “dimensões”.  

As “dimensões” são associadas a “critérios”, que são derivados de “elementos”. 

Enquanto CEN (2008) estabelece critérios para cinco elementos distintos (produto, mercado, 

usuário, órgão da administração pública responsável pela aquisição do produto e processo de 

compras públicas), Fossa (2012) considera apenas quatro elementos relacionados ao setor de 

gás, quais sejam o produto, o mercado, o usuário e o comprador do produto. Para cada cenário 

particular de um objeto de avaliação da conformidade, os “critérios” assumem valores 
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específicos, que influenciam os valores recomendados para as dimensões, o que acaba por 

refletir na escolha do esquema de avaliação da conformidade a ser adotado. 

A última parte da seção 4.3 apresentou uma proposta específica para seleção de 

sistemas de certificação de produtos, elaborada por Barbulio Filho (2012). O autor dá ênfase 

às características do processo produtivo para a seleção dos sistemas de certificação. Essas 

características abrangem a capabilidade do processo, o seu grau de automação, o seu nível de 

controle, as ferramentas da qualidade empregadas pelo fabricante no controle do processo e as 

formas de controle das matérias-primas. 

Ao longo da revisão bibliográfica, a influência do processo produtivo na escolha dos 

procedimentos de avaliação da conformidade adotados foi citada, como pode ser observado 

nos trechos destacados a seguir: 

 No Canadá, a avaliação da conformidade de terceira parte é adotada em setores que 

não tem tradição de alta qualidade (APEC, 2013); 

 Pode ser desejável que os fornecedores disponham de sistemas de gestão para 

assegurar o fornecimento de produtos e serviços em conformidade com os requisitos 

regulamentares (CONMETRO, 2007); 

 Na União Europeia, a seleção dos módulos deve considerar os métodos de produção 

(CE, 2015);  

 A velocidade do aperfeiçoamento tecnológico do setor é um fator a ser considerado na 

escolha dos procedimentos de avaliação da conformidade (CONMETRO, 2007); 

 Os sistemas de certificação foram desenvolvidos com o propósito de serem aplicados 

em circunstâncias variadas, levando-se em consideração as diferentes técnicas de 

fabricação (ISO, 1982); e 

 Para os produtos artesanais ou fabricados sob encomenda e para pequenas produções 

em série os procedimentos de avaliação da conformidade devem ser aliviados (UE, 

2008). 

A proposta de Barbulio Filho (2012) tem o mérito de explicitar como se dá a 

influência das características dos processos produtivos na escolha dos procedimentos de 

avaliação da conformidade, o que não havia sido feito de forma tão evidente nas referências 

destacadas acima. Em função das considerações apresentadas pelo autor, julgou-se necessário 

abordar questões relativas ao controle de processos, aos tipos de processos produtivos e à 

tecnologia de processo, recorrendo-se a alguns autores de referência na área. 



85 

Montgomery (2004) defende que a qualidade é inversamente proporcional à 

variabilidade e que as fontes de variabilidade incluem diferenças nos materiais, no 

desempenho e operação dos equipamentos de manufatura e na maneira como os operadores 

realizam suas tarefas. Esse tripé é representado pela Figura 18. 

 
Figura 18. Fontes de variabilidade de um processo. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Montgomery (2004). 

Assim, a melhoria da qualidade consiste na redução da variabilidade de processos e 

produtos. O controle estatístico de processo (CEP) é adotado para esse fim, consistindo em 

uma coleção de ferramentas para o alcance da estabilidade do processo e da melhoria da sua 

capacidade. As sete ferramentas principais do CEP são os histogramas, as folhas de controle, 

o gráfico de Pareto, o diagrama causa e efeito, o diagrama de concentração de defeito, o 

diagrama de dispersão e o gráfico de controle (MONTGOMERY, 2004). Essas ferramentas 

são comumente conhecidas como ferramentas da qualidade. 

Segundo Slack et al. (2006), a redução da variabilidade dos processos é influenciada 

pelo seu grau de automação. As tecnologias de processo, que incluem as máquinas, 

equipamentos e dispositivos utilizados na fabricação dos produtos, variam em seu grau de 

automação. “A relação entre o esforço tecnológico e o esforço humano que empregam é 

algumas vezes chamada de intensidade de capital (capital intensity) da tecnologia do 

processo” (SLACK ET AL., 2006, p. 195). 

Slack et al. (2006) especificam dimensões que diferenciam os tipos de operações, 

dentre elas, as dimensões volume, variedade e variação. A dimensão volume corresponde à 

quantidade de produto produzido. Em um processo cujo volume produzido é alto, tende-se a 

observar maior grau de repetição e especialização de tarefas, bem como a sistematização do 

trabalho. A dimensão variedade refere-se à diversidade de produto produzido. Um processo 

produtivo que apresenta grande variedade de produtos requer uma alta flexibilidade e implica 

em baixa padronização. A dimensão variação reflete as mudanças de capacidade de um 

processo produtivo em função do nível de demanda. Considerando especificamente as 

Matéria-prima 

Mão de obra Maquinário 

Variabilidade 
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dimensões volume e variedade, Slack et al. (2006) caracterizam ainda os processos em cinco 

tipos principais, conforme esquematizado na Figura 19. 

 
Figura 19. Tipos de processos produtivos. 

Fonte: Slack et. al (2006). 

Os processos de projeto lidam com produtos discretos, usualmente bastante 

customizados. Com muita frequência, o período de tempo para fazer o produto é 

relativamente longo, assim como é o intervalo entre a conclusão de cada produto. Os produtos 

fabricados através de processos de projeto são únicos, complexos e/ou de grande valor (ex.: 

construção de navios). Os processos de jobbing também lidam com variedade muito alta e 

baixos volumes. Esses processos produzem mais itens e usualmente menores do que os 

processos de projeto, mas assim como nestes, o grau de repetição é baixo (ex.: alfaiates que 

trabalham sob encomenda). 

Nos processos de lotes ou bateladas são produzidas mais de uma unidade do produto. 

Cada parte da operação se repete periodicamente, pelo menos enquanto o lote ou batelada está 

sendo processado. Se os lotes forem grandes, e especialmente se os produtos forem familiares 

à operação, os processos de lote tendem a ser relativamente repetitivos. Ex.: produção de 

roupas. 

Os processos de produção em massa produzem bens em alto volume e variedade 

relativamente estreita. Já os processos contínuos operam em volumes ainda maiores que os 

processos de produção em massa e, em geral, têm variedade ainda mais baixa. Processos 

contínuos muitas vezes estão associados à tecnologias relativamente inflexíveis, de capital 

intensivo, com fluxo altamente previsível. 

 Essa breve revisão sobre processos produtivos casa com a proposta de Barbulio Filho 

(2012), cujas exposições servem de base para a correlação das variáveis identificadas e as 
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características dos tipos de esquemas de certificação. Conforme o método de pesquisa 

apresentado no próximo capítulo, a identificação das variáveis foi possível graças à revisão 

bibliográfica e a estruturação da sistemática foi também fundamentada na abordagem 

funcional utilizada nos métodos para seleção de esquemas de avaliação da conformidade 

propostos por CEN (2008) e Fossa (2012).  
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3  MÉTODO: CLASSIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA PESQUISA 

A classificação da pesquisa é baseada nos critérios elencados por Gil (2010), que 

classifica as pesquisas segundo a área de conhecimento, a finalidade, os objetivos gerais e os 

meios. Dentre as áreas de conhecimento, o autor faz referência às grandes áreas adotadas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que atualmente 

são nove
16

: 1. Ciências Exatas e da Terra, 2. Ciências Biológicas, 3. Engenharias, 4. Ciências 

da Saúde, 5. Ciências Agrárias, 6. Ciências Sociais Aplicadas, 7. Ciências Humanas,  

8. Linguística, Letras e Artes, e 9. Outras. Quanto à finalidade, adota-se a forma tradicional de 

classificação citada por Gil (2010), que divide as pesquisas em duas categorias, quais sejam a 

pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Com relação aos objetivos gerais, o autor classifica as 

pesquisas em exploratórias, descritivas e explicativas. No que tange aos meios, Gil (2010) 

refere-se aos métodos empregados, que podem incluir a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental, a pesquisa experimental, o levantamento de campo (survey), o estudo de caso, a 

pesquisa-ação, a pesquisa-participante, entre outros. 

Sob à ótica da classificação da pesquisa segundo a área de conhecimento, é possível 

afirmar que a exploração do tema “avaliação da conformidade em um contexto de 

regulamentação” caracteriza-se por sua multidisciplinaridade, com destaque para as áreas de 

Engenharias (subárea Engenharia de Produção), de Ciências Sociais Aplicadas (subáreas 

Administração e Economia) e de Ciências Humanas (subárea Ciência Política). Com relação à 

finalidade, refere-se à pesquisa como aplicada, pois busca resolver problemas relacionados ao 

contexto em que a pesquisadora está inserida, neste caso específico, a proposta de melhoria do 

processo de desenvolvimento de PAC pelo Inmetro. No que se refere aos objetivos gerais, a 

pesquisa apresenta um caráter exploratório, pois envereda em uma temática com pouco 

conhecimento acadêmico sistematizado. 

A pesquisa foi estruturada em três fases. Para a primeira fase, a de revisão 

bibliográfica, foram estabelecidos três objetivos, quais sejam: i) buscar os principais conceitos 

relativos à avaliação da conformidade, certificação de produtos, regulação e regulamentação; 

ii) identificar estratégias de uso da avaliação da conformidade por diferentes 

regulamentadores; e iii) identificar possíveis métodos existentes para a seleção de esquemas 

                                                           

 
16

 As grandes áreas do conhecimento podem ser acessadas no sítio do CNPq através do endereço eletrônico 

http://www.memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm.  

http://www.memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm
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de avaliação da conformidade. O método adotado para o delineamento dessa fase foi a 

pesquisa bibliográfica, sendo utilizada a sistemática proposta por Russo, Macedo-Soares e 

Villas (2006), descrita na seção 3.1, para a seleção das fontes. 

A segunda fase da pesquisa, a de análise, sustenta a proposição da sistemática. 

Inicialmente, o método proposto por CEN (2008) para a seleção de esquemas de avaliação da 

conformidade foi customizado para a seleção dos tipos de esquemas de certificação de 

produtos a partir da decomposição, em dimensões, das funções de avaliação da conformidade 

relativas à certificação de produtos e da valoração dessas dimensões. 

Em seguida, a partir de dados extraídos da revisão bibliográfica e utilizando-se de 

abordagens quantitativas e qualitativas, foi feita a identificação das variáveis que influenciam 

a seleção dos tipos de esquemas de certificação, bem como a correlação entre as variáveis e os 

tipos de esquemas. A identificação das variáveis e sua associação com as dimensões das 

funções de certificação também é resultado da leitura interpretativa do referencial teórico 

adotado. 

Por fim, a terceira fase da pesquisa se concentrou na estruturação do passo a passo 

para a seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos, que é o resultado principal 

deste trabalho. As três fases da pesquisa são representadas na Figura 20 a seguir.   

 
Figura 20. Fases da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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3.1  PROCESSO ADOTADO PARA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Conforme abordado anteriormente, para a seleção das fontes bibliográficas foi adotado 

o processo sistemático proposto por Russo, Macedo-Soares e Villas (2006), representado pelo 

esquema da Figura 21, que contempla três etapas principais: i) Seleção das fontes de dados 

iniciais; ii) Seleção de documentos; e iii) Seleção de novos documentos.  

 
Figura 21. Processo adotado para a pesquisa bibliográfica. 

Fonte: Adaptado de Russo, Macedo-Soares e Villas (2006). 

Na etapa 1, utilizam-se hierarquizações para a seleção das fontes de dados iniciais que 

serão analisadas. Na etapa 2, seleciona-se um conjunto de documentos a partir do resultado da 

pesquisa bibliográfica das revistas científicas, da produção dos principais autores e fóruns da 

área temática em questão, e do uso de palavras-chave em mecanismos de busca disponíveis na 

Internet ou em outras fontes. Nesta etapa, os documentos são selecionados, primeiramente, a 

partir da análise dos seus títulos e, após, dos seus resumos e palavras-chave. Na etapa 3, 

cíclica, são selecionados novos documentos a partir das referências bibliográficas citadas nos 

documentos selecionados na etapa 2. Conforme lembram os referidos autores, a interrupção 

desse ciclo é feita de forma subjetiva, seja quando o pesquisador estiver satisfeito com o 

material encontrado, seja quando for limitado por restrições de prazo ou acesso às 

publicações. 

A busca de artigos relacionados ao tema de estudo foi realizada através do Portal 

Capes e, considerando o reduzido número de artigos publicados nesta área temática, optou-se 
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por não hierarquizar as fontes de dados. Além de artigos, foram selecionados também 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. As palavras-chave para a seleção dos textos 

foram utilizadas nos idiomas português e inglês, conforme é apresentado no Quadro 10. A 

busca de textos com o uso de palavras-chave em português gerou um baixo número de textos 

e, portanto, não foram aplicados filtros adicionais. Para a busca com o uso das palavras-chave 

em inglês optou-se por utilizar um filtro temporal de artigos publicados nos últimos 10 anos, 

além de um refinamento da busca por tópicos afins ao tema de pesquisa. 

Quadro 10. Artigos, dissertações e teses selecionados a partir da busca no Portal Capes. 

Palavra-chave 

N
o
 de 

documentos 

encontrados 

Filtros adicionais 

aplicados 

N
o
 de 

documentos   

(após filtro) 

N
o
 de 

documentos 

selecionados 

Avaliação da 

conformidade 
35 Sem filtros 35 4 

Conformity assessment 193 

Últimos 10 anos 

Conformity 

assessment 

Certification 

Decision making 

Safety 

42 2 

Esquema de certificação 2 Sem filtros 2 0 

Modelo de certificação 3 Sem filtros 3 0 

Certification scheme 269 

Últimos 10 anos 

Certification 

Certification scheme 

Economics 

Regulation 

Standards 

86 1 

Certificação de produto 8 Sem filtros 8 1 

Product certification 140 

Últimos 10 anos 

Certification 

Consumer Protection 

Economics 

Product certification 

Standards 

54 3 

Total 650 - 230 11 

(-) Duplicidades (2) - - - 9 
Fonte: Elaboração própria (2016), a partir dos resultados da busca do Portal Capes em abril de 2015, atualizada 

em janeiro de 2016. 

O reduzido número de documentos obtidos a partir da busca no Portal Capes já era 

esperado em razão de o tema de pesquisa ainda ser explorado com certa timidez na área 

acadêmica. Sendo assim, recorreu-se também aos principais fóruns que discutem a avaliação 

da conformidade, destacando-se o ISO/CASCO em âmbito internacional e o Inmetro no plano 

nacional. As normas técnicas da ISO/CASCO, cuja maioria é internalizada no Brasil pela 

ABNT, também compuseram a base da pesquisa bibliográfica. A partir da aplicação das 
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palavras-chave (as mesmas utilizadas para a busca no Portal Capes), foram selecionados 

inicialmente um total de 14 documentos, conforme apresentado no Quadro 11 a seguir.  

 

Quadro 11. Publicações selecionadas a partir da busca nos sítios web de fóruns nacionais e internacionais. 

Fonte Sítio eletrônico 
N

o
 de publicações 

selecionadas 

ABNT http://www.abntcatalogo.com.br 6 

INMETRO 
http://www.inmetro.gov.br 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao 

1 

3 

ISO http://www.iso.org/iso/home.htm 4 

Total - 14 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

No Apêndice D são listadas todas as obras identificadas no primeiro ciclo de seleção 

de fontes, lembrando que a revisão bibliográfica incluiu outras referências, geralmente citadas 

nas obras primeiramente selecionadas. Dentre essas referências, destacam-se algumas 

publicações da APEC, da Comissão Europeia e da Comissão Econômica das Nações Unidas 

para a Europa (UNECE) que abordam o uso da avaliação da conformidade na atividade de 

regulamentação, e que serviram de base para a elaboração do Capítulo 2. 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA 

Como já abordado, nos PAC estabelecidos pelo Inmetro para a certificação de 

produtos, processos e serviços são adotados um ou mais dos sete modelos de certificação 

descritos no Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade, e as etapas do processo de 

certificação, para cada modelo de certificação de produto, estão descritas no RGCP. 

Embora o ponto de partida da pesquisa tenha sido o contexto do Inmetro, a sistemática 

para seleção dos tipos de esquemas de certificação, que será apresentada neste capítulo, foi 

construída à luz dos termos, conceitos e diretrizes estabelecidos na norma NBR ISO/IEC 

17067 e não dos documentos-base do Inmetro (Vocabulário Inmetro de Avaliação da 

Conformidade e RGCP). Assim, no que se refere aos termos, adota-se “tipo de esquema de 

certificação” em substituição ao termo “modelo de certificação” e usa-se “supervisão” no 

lugar de “manutenção”.  

A justificativa para a abordagem adotada é apoiada nas diretrizes estabelecidas pelo 

próprio ISO/CASCO, que preconiza que os esquemas de avaliação da conformidade sejam 

estabelecidos com base nas normas internacionais. Além disso, foram constatadas algumas 

diferenças entre os modelos de certificação adotados pelo Inmetro e os tipos de esquemas de 

certificação estabelecidos na norma internacional, o que foi fundamental para a decisão de 

basear a sistemática nas diretrizes da norma ISO. Essas diferenças entre os modelos de 

certificação e os tipos de esquemas de certificação são sintetizadas a seguir: 

a) Na norma ISO, as atividades de avaliação da conformidade utilizadas na etapa de 

Determinação podem incluir ensaio, inspeção, análise de projeto, avaliação do serviço 

ou processo, além de outras aplicáveis. Uma ou mais atividades de determinação são 

selecionadas levando-se em consideração o objeto da certificação e os requisitos 

especificados. Em contrapartida, na fase de Avaliação Inicial estabelecida pelo 

Inmetro, é dada grande ênfase ao uso do ensaio como principal atividade de 

determinação e ao uso de auditoria do SGQ e avaliação do processo produtivo 

exclusivamente nos modelos de certificação 5 e 6. 

b) De acordo com a norma internacional, o direito ao uso de marcas de conformidade 

(como por exemplo, o Selo de Identificação da Conformidade utilizado no âmbito do 

SBAC) se baseia na certificação de um lote de produtos (esquema tipo 1b) ou na 

existência da Supervisão (presente nos esquemas tipo 2, 3, 4, 5 e 6). No tipo de 

esquema 1a, o OCP pode conceder ao fabricante o direito de utilizar o certificado de 

tipo como base para que o fabricante declare que os itens de produção subsequentes 
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estão em conformidade com os requisitos especificados, o que não é previsto no 

modelo de certificação 1a. A abordagem prevista na norma internacional pode ser 

encarada como um misto de certificação (avaliação da conformidade de 3
a
 parte) e DF 

(avaliação da conformidade de 1
a
 parte), que é uma estratégia ainda não adotada pelo 

Inmetro para um mesmo produto. 

c) Os tipos de esquemas 3 e 4 preveem que seja sempre realizada na etapa de Supervisão 

a avaliação do processo produtivo, enquanto que nos modelos de certificação 3 e 4 

essa avaliação é opcional. 

d) No tipo de esquema 6, fica evidente que o ensaio e a inspeção podem ser utilizados 

como atividades de determinação para a avaliação de elementos tangíveis de processos 

e serviços. Apesar de o modelo de certificação 6 citar que inspeções podem ser 

realizadas na etapa de avaliação inicial, não está claramente descrito que o processo de 

certificação pode incluir também outras atividades, como por exemplo ensaios, tanto 

na etapa de Avaliação Inicial como na etapa de Avaliação de Manutenção. 

Em função das considerações anteriormente destacadas, a construção da sistemática 

foi pautada nos tipos de esquemas de certificação e na abordagem funcional para a 

certificação de produtos descrita da norma NBR ISO/IEC 17067, assim como nas variáveis 

identificadas a partir da revisão bibliográfica. Julga-se oportuno apresentar novamente aqui os 

sete tipos de esquemas de certificação, incluindo suas funções e atividades, de forma a 

evidenciar as similaridades e diferenças entre eles. Isto é feito no Quadro 12 a seguir. 

Quadro 12. Tipos de esquemas de certificação de produtos adotados para a construção da sistemática. 

Função 
Tipo de esquemas de certificação 

1a 1b 2 3 4 5 6 

Seleção
 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Determinação 

Qualquer tipo de esquema pode incluir, na avaliação inicial para a certificação, uma 

ou mais das seguintes atividades de determinação: ensaio; inspeção; análise de 

projeto; avaliação de serviços e processos; auditoria do SG
a
; outras. 

Análise
 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Atestação
 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

a) Licença
b 

Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Supervisão Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 

a) Atividades 

de 

determinação 

conduzidas na 

função 

Supervisão 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Ensaio 

e/ou 

inspeção 

Ensaio 

e/ou 

inspeção + 

avaliação 

do 

processo 

produtivo 

Ensaio 

e/ou 

inspeção + 

avaliação 

do 

processo 

produtivo 

Ensaio 

e/ou 

inspeção + 

avaliação 

do 

processo 

produtivo 

+ auditoria 
do SG

 

Avaliação da 

produção, do 

serviço ou do 

processo + 

auditoria do 

SG + ensaio 

e/ou 

inspeção
c
 



97 

Função 
Tipo de esquemas de certificação 

1a 1b 2 3 4 5 6 

b) Local de 

coleta das 

amostras para 

fins de ensaio 

e/ou inspeção 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 
Mercado Fábrica 

Mercado 

e/ou 

Fábrica 

Mercado 

e/ou 

Fábrica 

Não 

especificado 

Observações: 
a
 Incluem-se aqui não somente os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) que atendam aos requisitos da 

norma ISO 9001, mas também, outros tipos de Sistemas de Gestão (SG), podendo-se adotar como critérios de 

auditoria os requisitos de outras normas, além da ISO 9001, a depender do produto, processo ou serviço 

avaliado. 
b 

Entende-se por licença a concessão do direito ao uso da marca de conformidade no objeto da certificação. 

Considerando que a abrangência da certificação concedida através do esquema tipo 1a é restrita ao item 

avaliado, itens subsequentes de produção não podem ostentar a marca de conformidade, pois não estão 

abrangidos pelo Certificado de Conformidade emitido pelo Organismo de Certificação de Produtos (OCP). 
c
 O foco da certificação pelo esquema tipo 6 está na avaliação do serviço ou do processo e na auditoria do SG, 

no entanto, ensaios e /ou inspeções podem ser realizados, quando aplicável.   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

4.1  FUNDAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA SISTEMÁTICA 

4.1.1  Customização do modelo do Comitê Europeu de Normalização para a certificação 

de produtos, processos e serviços 

A primeira etapa da construção da sistemática apoiou-se no método estabelecido pelo 

Comitê Europeu de Normalização (CEN) para a seleção de sistemas e esquemas de 

certificação para o contexto europeu de compras públicas de produtos e serviços de tecnologia 

de informação e comunicação (TIC) acessíveis, que foi descrito no Capítulo 2. O modelo 

CEN foi customizado para um esquema genérico de certificação de produtos, processos e 

serviços, estabelecido com base na norma NBR ISO/IEC 17067. Essa customização considera 

a abordagem funcional para avaliação da conformidade, na medida em que as funções de 

avaliação da conformidade presentes em um esquema de certificação são decompostas em 

dimensões específicas e, em seguida, essas dimensões são valoradas.  

Foram consideradas todas as funções e dimensões propostas no modelo CEN, 

promovendo-se, no entanto, algumas adaptações de termos. Adicionalmente, considerando as 

diretrizes da norma NBR ISO/IEC 17067, uma nova dimensão, “marca de conformidade”, foi 

atribuída para a função Atestação/Licença e duas novas dimensões, “atividades de avaliação 

da conformidade” e “ponto de coleta”, foram atribuídas para a função Supervisão. 

O esquema com as funções, dimensões e conjuntos de valores atribuídos é apresentado 

na Figura 22. Como será abordado mais adiante, nem todas as funções e dimensões 

consideradas para o sistema genérico de certificação de produtos possuem relação direta com 

a seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos. As funções e dimensões que 
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impactam a seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos aparecem em destaque 

na figura a seguir.  

 
Figura 22.Funções, dimensões e seus conjuntos de valores atribuídos para um esquema genérico de certificação 

de produtos, processos e serviços. 

Fonte: Elaboração própria (2016).  
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Na função Seleção, o nome da dimensão “tipos de requisitos” foi alterado para “base 

normativa”, mantendo-se o significado da dimensão do modelo CEN, ou seja, a base 

normativa compreende os tipos de documentos que são utilizados como referência para a 

seleção dos requisitos que devem ser atendidos por um determinado objeto. A base normativa 

pode assumir diversos valores, já que os requisitos podem ser extraídos de normas técnicas 

(internacionais, regionais, nacionais e estrangeiras) ou de regulamentos elaborados por 

entidades regulamentadoras. Considera-se que a base normativa é a base para a definição dos 

requisitos técnicos a serem atendidos por um produto, processo ou serviço, mas que não 

impacta na seleção do tipo de esquema de certificação. 

Como visto, a escalabilidade de um sistema ou esquema de avaliação da conformidade 

está relacionada à sua capacidade de aplicação para produtos com diferentes graus de 

complexidade e depende do objeto e da seleção dos métodos de determinação que serão 

utilizados. Idealmente todos os esquemas devem possuir escalabilidade. No contexto 

particular da certificação de produtos, processos e serviços, um esquema estabelecido para a 

certificação de um determinado objeto poderá fazer uso de um ou mais tipos de esquemas de 

certificação. Considera-se, então, que o esquema possuirá escalabilidade desde que sejam 

selecionados os tipos de esquemas adequados para a avaliação do objeto da certificação. Uma 

vez que a sistemática se propõe justamente a identificar os tipos de esquemas apropriados 

para a certificação de um determinado objeto, assume-se que o valor da dimensão 

escalabilidade será sempre “sim”. 

As atividades de avaliação da conformidade, na função Determinação, incluem 

ensaios, inspeções, análise de projeto, análise da documentação, avaliação de serviços, 

avaliação de processos, auditoria, além de outras aplicáveis. Considera-se que uma ou mais 

dessas atividades de determinação podem sem empregadas na etapa de avaliação inicial para 

quaisquer dos tipos de esquemas de certificação adotados no esquema. A seleção das 

atividades depende das características do objeto da certificação e dos requisitos especificados. 

Ressalta-se que o termo original do modelo CEN, “método de determinação”, foi substituído 

por “atividades de avaliação da conformidade” em alinhamento com a norma NBR ISO/IEC 

17067. 

Ainda na função Determinação, o nome da dimensão “determinação externa” foi 

alterado para “recursos para determinação”, em alinhamento com a norma NBR ISO/IEC 

17065, e os valores da dimensão incluem a utilização de recursos internos ou de recursos 

externos. No primeiro caso, o próprio OCP realiza as atividades de determinação, tanto com 

seus recursos internos quanto com outros recursos sob seu controle direto. No segundo caso, o 
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OCP terceiriza as atividades de avaliação da conformidade, que poderão ser realizadas por 

laboratórios de ensaio, organismos de inspeção (OI), organismos de certificação de sistemas 

(OCS), etc. A dimensão “recursos para determinação” está relacionada às regras definidas 

para o sistema ou esquema de certificação, que serão as mesmas independentemente do tipo 

de esquema de certificação adotado. Portanto, a dimensão “recursos para determinação” não 

exerce influência na seleção do tipo de esquema de certificação. 

As atividades de avaliação da conformidade poderão ser realizadas por primeira parte, 

quando estiverem sob o domínio do próprio fornecedor do objeto, ou por terceira parte, como 

no caso de um laboratório de ensaio independente, de um OI ou de um OCS. 

Preferencialmente, as partes responsáveis pela realização das atividades de avaliação da 

conformidade devem ser acreditadas. No entanto, em condições específicas, é admitido o uso 

de partes não acreditadas. Como referência, podem ser adotadas as regras do RGCP para a 

seleção de laboratórios de ensaio. A dimensão “tipo de parte” não interfere na seleção do tipo 

de esquema de certificação. 

A função Análise Crítica e Atestação, presente no modelo CEN, foi substituída pelas 

funções Análise, Decisão e Atestação, em alinhamento com a norma NBR ISO/IEC 17067. A 

dimensão “tipo de parte” está relacionada às três funções e deverá sempre ser realizada por 

um OCP (organismo de 3
a
 parte) acreditado, uma vez que a acreditação agrega maior 

confiança ao processo de certificação. Para a dimensão “detalhe da atestação”, relacionada à 

função Atestação, assumem-se os valores sugeridos no modelo CEN (sem detalhe, detalhe-

humano, detalhe-máquina). No que se refere à dimensão “publicidade”, também relacionada à 

função Atestação, assume-se que será sempre pública, quer seja pela presença da marca de 

conformidade no produto certificado ou pela publicação, pelo próprio OCP, das informações 

dos produtos, processos e serviços certificados em meio eletrônico ou outro meio. As 

dimensões “tipo de parte”, “detalhe da atestação” e “publicidade” não têm relação com a 

seleção do tipo de esquema de certificação. 

Uma nova dimensão, “marca de conformidade”, foi elencada para a função Atestação. 

De acordo com a norma NBR ISO/IEC 17067, a concessão do direito ao uso da marca de 

conformidade é baseada na existência da função Supervisão ou na certificação de um lote. 

Sendo assim, essa nova dimensão está diretamente relacionada com o tipo de esquema de 

certificação selecionado. A dimensão assumirá o valor “sim” para o tipo de esquema 1b 

(certificação de lote) e para os tipos de esquemas que contemplam a função Supervisão (2, 3, 

4, 5 e 6). A dimensão assumirá o valor “não” para o tipo de esquema 1a. 
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Com relação à função Supervisão, ela poderá existir ou não dependendo do tipo de 

esquema de certificação selecionado. No caso dos tipos de esquemas de certificação 1a e 1b, a 

Supervisão não existe. Já nos casos dos tipos de esquema de certificação 2, 3, 4, 5 e 6 a 

Supervisão é adotada para manter a validade da atestação de conformidade inicialmente 

emitida. Em se tratando da dimensão “sistema de reclamação”, a norma NBR ISO/IEC 17065 

estabelece que o organismo de certificação deve ter um processo documentado para receber, 

avaliar e tomar decisões sobre reclamações e apelações, bem como as ações realizadas para 

resolvê-las, independentemente do tipo de esquema de certificação selecionado. 

Duas novas dimensões foram destacadas para a função Supervisão. Conforme o 

Quadro 12 apresentado anteriormente, os tipos de esquemas de certificação diferem de acordo 

com as atividades realizadas na Supervisão, quando existente. Assim, na fase de Supervisão, 

as “atividades de avaliação da conformidade” são selecionadas entre ensaio/inspeção, 

avaliação da produção, avaliação da prestação do serviço, avaliação da operação do processo 

e auditorias do sistema de gestão. Ainda, dependendo do tipo de esquema de certificação 

selecionado, para fins dos ensaios e/ou inspeções de Supervisão, o “ponto de coleta” das 

amostras pode variar; as amostras podem ser coletadas somente na fábrica, somente no 

mercado, ou ainda, na fábrica e/ou no mercado. 

A última categoria, que na metodologia original é denominada “Compulsório”, foi 

designada “Campo de aplicação”. O campo de aplicação da avaliação da conformidade 

poderá ser compulsório ou voluntário. Assim, o regulamentador poderá estabelecer como 

compulsória a certificação de um produto, processo ou serviço, ou ao contrário, poderá 

estabelecer requisitos obrigatórios a serem atendidos por um produto, processo ou serviço, e 

associado ao regulamento, estabelecer um esquema de certificação voluntário. Neste caso, a 

certificação poderá ser adotada pelos fornecedores como forma de diferenciar seus produtos 

no mercado, apostando na certificação como um mecanismo que agrega maior confiança no 

atendimento aos requisitos regulamentares. Admite-se que o campo de aplicação não interfere 

na seleção do tipo de esquema de certificação. 

As discussões anteriores permitem identificar que apenas duas funções 

(Atestação/Licença e Supervisão) e suas dimensões “marca de conformidade”, “existência da 

supervisão”, “atividades de avaliação da conformidade realizadas na supervisão” e “ponto de 

coleta das amostras na supervisão” influenciam a seleção dos tipos de esquemas de 

certificação que serão empregados em um determinado esquema para a certificação de um 

produto, processo ou serviço em particular. 
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4.1.2  Identificação das variáveis que exercem influência na seleção dos tipos de 

esquemas de certificação de produtos, processos e serviços 

Conforme apresentado no capítulo introdutório, para responder à questão de pesquisa 

“Como realizar a seleção de um ou mais tipos de esquemas para a certificação de um dado 

produto, processo ou serviço?”, partiu-se de duas premissas. A primeira premissa é que 

algumas variáveis exercem influência sobre a seleção dos tipos de esquemas de certificação 

de produtos e a segunda é que essas variáveis estão relacionadas ao produto, ao setor 

produtivo e ao acompanhamento no mercado. 

Para validar essas premissas iniciais, valeu-se dos dados extraídos da pesquisa 

bibliográfica apresentada no Capítulo 2, especialmente das estratégias de uso de avaliação da 

conformidade adotadas por diferentes regulamentadores (União Europeia, APEC e Brasil), 

sendo também consideradas as diretrizes estabelecidas na norma NBR ISO/IEC 17067 para a 

certificação de produtos, processos e serviços, além dos critérios apresentados nos métodos 

para seleção de esquemas de avaliação da conformidade e na proposta para certificação de 

produtos (seção 2.3). 

A análise foi amparada por procedimentos quantitativos e qualitativos. Sob o aspecto 

quantitativo, buscou-se privilegiar as variáveis de maior ocorrência, ou seja, as variáveis mais 

citadas nas fontes de pesquisa selecionadas. Ao mesmo tempo, algumas variáveis foram 

selecionadas, ainda que não tenham aparecido com maior frequência na revisão bibliográfica. 

Essa seleção, feita de forma qualitativa, baseou-se, majoritariamente, na experiência adquirida 

no processo de desenvolvimento de programas de avaliação da conformidade, atividade 

profissional que vem sendo desenvolvida pela pesquisadora no Inmetro desde o início de 

2012. 

Cabe ressaltar que a análise não foi limitada às variáveis inicialmente pressupostas. 

Apesar de terem sido definidas preliminarmente variáveis componentes relacionadas ao 

produto, ao setor produtivo e ao acompanhamento no mercado, chamadas inicialmente de 

variáveis globais, foi considerada a possibilidade de inclusão ou exclusão de variáveis como 

resultado da pesquisa bibliográfica. 

Adotando-se como referência o modelo CEN, optou-se por denominar de “elementos” 

as variáveis globais. As variáveis componentes passaram a ser chamadas simplesmente de 

variáveis. A seguir, na Figura 23, são apresentadas as variáveis identificadas e a frequência 

de citação nas fontes bibliográficas. No Apêndice E é apresentado o emparelhamento de cada 

variável com as referências da revisão bibliográfica.  
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Figura 23. Variáveis para a seleção de tipos de esquemas de certificação de produtos. 

Fonte: Elaboração própria (2006). 

Cada variável identificada foi associada a um elemento. As variáveis Origem do 

Produto, Risco do Produto e Tipo de Produto são dependentes do elemento Produto; as 

variáveis Grau de Controle do Processo, Tecnologia do Processo, Tipo de Processo e 

Sazonalidade da Produção são dependentes do elemento Processo Produtivo; as variáveis 

Homogeneidade do Setor e Porte do Fabricante são dependentes do elemento Setor 

Produtivo; as variáveis Abrangência do Produto no Mercado e Infraestrutura para 

Fiscalização são dependentes do elemento Mercado; e a variável Impacto do Canal de 

Distribuição na Conformidade do Produto é dependente do elemento Canal de Distribuição. 

Comparando-se as variáveis obtidas, a partir da investigação realizada, com as 

variáveis inicialmente supostas na primeira premissa da pesquisa, nota-se que apenas as 

variáveis relacionadas ao elemento Produto foram integralmente confirmadas. No elemento 

Setor Produtivo, apenas a variável Porte foi confirmada; a variável Tecnologia passou a ser 

vinculada a um novo elemento (Processo Produtivo) e a variável Dispersão não foi 

identificada na revisão bibliográfica. O elemento Acompanhamento no Mercado foi 

substituído por Mercado e a variável Tipo de Ação não foi contemplada no resultado final da 

pesquisa; a variável Infraestrutura foi mantida e uma nova variável foi incluída, a 

Abrangência no Mercado. Finalmente, dois novos elementos (Processo Produtivo e Canal de 

Distribuição) foram incorporados com suas respectivas variáveis. Na Figura 24, a seguir, é 
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apresentada, de forma esquemática, a comparação entre as variáveis inicialmente supostas, na 

fase anterior à pesquisa, e as várias identificadas como resultado da pesquisa realizada. 

 

Figura 24. Comparação entre as variáveis inicialmente supostas e as variáveis identificadas como resultado da 

pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

4.1.3  Influência das variáveis na seleção dos tipos de esquemas de certificação de 

produtos, processos e serviços 

Uma vez identificadas as variáveis, buscou-se estabelecer a influência das mesmas na 

seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos. Para isso, atribuiu-se um conjunto 

de valores para cada variável e, após, os elementos e variáveis foram associados às dimensões 

e funções de avaliação da conformidade que interferem na seleção dos tipos de esquemas, que 

foram destacadas na seção 4.1.1. Os valores atribuídos a cada variável, bem como as 

associações com as dimensões e funções de avaliação da conformidade, são explicitados nos 

itens 4.1.3.1 a 4.1.3.12 a seguir. 
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4.1.3.1  Tipo de produto – Variável dependente do elemento Produto 

Os valores atribuídos para o tipo de produto referem-se às três categorias de objetos 

enquadrados no termo “certificação de produtos”, quais sejam produto, processo e serviço, 

definidos no Capítulo 1. 

Conforme especifica a norma NBR ISO/IEC 17067 (ABNT, 2015b) o esquema de 

certificação tipo 6 é principalmente aplicável à certificação de serviços e processos. Assim, 

sempre que o objeto da certificação for um serviço ou processo, adotar-se-á o esquema tipo 6, 

que inclui a etapa de Supervisão e, como atividades de avaliação da conformidade, a auditoria 

do Sistema de Gestão e a avaliação do processo ou do serviço. Caso o objeto seja um produto, 

outras variáveis deverão ser analisadas a fim de selecionar o tipo de esquema de certificação 

mais adequado. 

O tipo de produto também deve ser levado em conta para a definição das atividades de 

determinação, tanto na fase inicial do processo de certificação, como na fase de Supervisão, 

se existente. A avaliação da conformidade de produtos complexos, por exemplo, pode incluir 

a análise de projeto como complementação aos ensaios, inspeções, auditorias e/ou avaliações 

do processo produtivo. Já no caso específico da certificação de processos e serviços, além da 

auditoria do Sistema de Gestão e da avaliação do processo ou do serviço em si, ensaios e/ou 

inspeções de elementos tangíveis resultantes do processo ou serviço também podem sustentar 

as evidências de conformidade. 

Conclui-se, assim, que o tipo de produto tem correlação com as seguintes funções e 

dimensões: Determinação-Atividades de avaliação da conformidade, Supervisão-Existência e 

Supervisão-Atividades de avaliação da conformidade. O par função-dimensão Determinação-

Atividades de avaliação da conformidade não é considerado para a seleção do tipo de 

esquema, pois como visto anteriormente, somente dimensões relativas à Supervisão e à 

Atestação/Licença influenciam a seleção do tipo de esquema. Ainda assim, as atividades de 

avaliação da conformidade, seja na Determinação inicial, seja na Supervisão, são 

influenciadas pelo tipo de produto e suas características. O par função-dimensão Supervisão-

Existência é destacado aqui, pois sempre que o tipo de produto estiver enquadrado nas 

categorias processo ou serviço, a Supervisão será necessária, considerando que o esquema 

tipo 6 é idealmente aplicado. 



106 

4.1.3.2  Risco do produto – Variável dependente do elemento Produto 

Conforme apresentado no Capítulo 2, o risco do produto é expresso em função da 

combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e das suas consequências, o que 

define sua magnitude. A magnitude do risco do produto é aqui expressa como o produto da 

probabilidade (P) da ocorrência de falha/não conformidade e da consequência (C) dessa 

falha/não conformidade no que se refere às questões de saúde, segurança, desempenho, etc., 

conforme o objetivo do esquema. Em termos de valores atribuídos, são considerados três 

níveis de risco do produto: risco baixo, risco moderado e risco crítico. O nível de risco está 

diretamente relacionado ao rigor do processo de avaliação da conformidade, segundo 

depreendido da revisão bibliográfica.  

No que se refere aos tipos de esquemas de certificação, pode-se dizer que os mesmos 

se diferenciam no grau de rigor de avaliação da conformidade em função das atividades de 

avaliação da conformidade que são conduzidas na etapa de Supervisão e do ponto de coleta 

das amostras para fins de ensaio e inspeção. A Figura 25 apresenta uma ordenação dos tipos 

de esquemas de certificação em função do seu rigor no processo de avaliação da 

conformidade. 

Destaca-se que o esquema tipo 6 foi excluído da ordenação em razão de sua aplicação 

particular para processos e serviços. Portanto, a ordenação apresentada na Figura 25 é válida 

para a certificação de produtos propriamente ditos. Ressalta-se, também, que o esquema tipo 

1a também possui idealmente aplicações específicas, como é o caso de produtos de projeto, 

por exemplo. Ainda assim, o esquema tipo 1a foi incluído na ordenação, considerando que ele 

possa vir a ser utilizado para a certificação de produtos que são continuamente fabricados, 

desde que associado à declaração do fornecedor sobre a conformidade dos itens de produção 

subsequentes, tal como é feito atualmente para alguns produtos regulamentados no âmbito da 

União Europeia.  
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Figura 25. Ordenação dos tipos de esquemas em função do rigor da avaliação da conformidade. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Na comparação apresentada na figura anterior, o esquema tipo 1a é considerado menos 

rigoroso do que os demais tipos de esquemas de certificação, se aplicado para a certificação 

de produtos que são continuamente fabricados, pois, pelo fato de não contemplar a etapa de 

Supervisão, a confiança do processo de certificação é restrita ao(s) item(ns) avaliado(s), não 

abrangendo a produção subsequente.  

Os esquemas tipo 2, 3, 4 e 5 apresentam uma clara ordenação em termos do número de 

atividades de determinação realizadas na função Supervisão
17

: o esquema tipo 2 abrange 

simplesmente ensaios e/ou inspeções de produtos coletados no mercado; no esquema tipo 3, 

as amostras de produto para realização de ensaios e/ou inspeções são coletadas na fábrica e 

mais uma atividade de determinação é realizada, qual seja a avaliação do processo produtivo; 

no esquema tipo 4, que também contempla a avaliação do processo produtivo, é possível 

                                                           

 
17

 A comparação entre os tipos de esquemas 2, 3, 4 e 5 para fins de ordenação é feita a partir da análise 

simplificada das atividades de avaliação da conformidade realizadas na etapa de Supervisão e do ponto de coleta 

das amostras. Certamente, a frequência de realização da Supervisão também exerce impacto no grau de 

confiança do processo de certificação, mas, para a ordenação, considera-se a mesma frequência de repetição da 

Supervisão em qualquer um dos tipos de esquema. 

Esquema tipo 2: A Supervisão contempla a retirada periódica de amostras do 

produto do mercado para realização de ensaios ou inspeções. 

Esquema tipo 3: A Supervisão contempla a retirada periódica de amostras do 

produto do ponto de produção para realização de ensaios ou inspeções. Também 

inclui a avaliação periódica do processo produtivo. 

Esquema tipo 4: A Supervisão contempla a retirada periódica de amostras do 

produto do ponto de produção, ou do mercado, ou ambos, para realização de ensaios 

ou inspeções. Também inclui a avaliação periódica do processo produtivo. 

Esquema tipo 5: A Supervisão contempla a retirada periódica de amostras do 

produto do ponto de produção, ou do mercado, ou ambos, para realização de 

ensaios. Também inclui a avaliação periódica do processo produtivo ou auditoria do 

Sistema de Gestão, ou ambos. 
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Esquema tipo 1b: Certificação de todo um lote de produtos. A proporção a ser ensaiada 

pode incluir ensaio de todas as unidades do lote (ensaio 100%) ou de parte do lote. 

Esquema tipo 1a: Uma ou mais amostras do produto são submetidas às atividades 

de determinação (ensaio, inspeção, análise de projeto, etc.). Não há Supervisão. 
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realizar a coleta de amostras tanto na fábrica como no comércio; no esquema tipo 5, a 

auditoria do SG aparece como mais uma atividade de determinação. 

O esquema tipo 1b, assim como o 1a, não inclui a etapa de Supervisão, sendo também 

idealmente aplicável em situações particulares. No entanto, se for utilizado para a certificação 

de um produto que é continuamente fabricado, pode-se afirmar que seria o mais rigoroso de 

todos já que cada lote de fabricação seria avaliado com base em amostragens estatísticas. 

Conforme visto na revisão bibliográfica, a avaliação da conformidade de terceira parte 

é geralmente adotada em casos de riscos moderados a críticos, fazendo-se uso da DF 

(atestação de primeira parte) para os casos de baixo risco. Ainda assim, é possível que o 

regulamentador decida fazer uso da certificação mesmo nos casos de baixo risco. Portanto, no 

contexto da certificação de produtos, indicam-se as seguintes abordagens de uso da avaliação 

da conformidade em função dos riscos dos produtos: 

a) Produtos de baixo risco, com baixa probabilidade de ocorrência de falhas e baixa 

consequência dessas falhas. Recomenda-se o esquema de certificação tipo 1a 

associado ao uso da declaração do fornecedor para os itens subsequentes da produção. 

b) Produtos de baixo risco, cuja severidade das não conformidades é baixa e a 

probabilidade de ocorrência é mediana. Recomenda-se o uso da Supervisão com 

coleta de amostras no mercado (esquema tipo 2). Admite-se, nesse caso, que em sendo 

encontrados produtos não conformes no mercado, a consequência não seria impactante 

para o consumidor. 

c) Produtos de baixo risco, com baixa probabilidade de ocorrência de falha e 

consequência moderada da falha. Adota-se o uso da Supervisão com coleta de 

amostras na fábrica, associada à avaliação do processo produtivo (esquema  

tipo 3). As atividades adotadas funcionam como um mecanismo de pré-mercado para 

prevenir que produtos não conformes sejam distribuídos para o mercado. 

d) Produtos de risco moderado. Adota-se o uso da Supervisão, com avaliação do 

processo produtivo e coleta de amostras na fábrica e/ou no mercado (esquema  

tipo 4). A decisão pela realização da coleta das amostras do produto ora na fábrica, ora 

no mercado, ora em ambos, deve estar associada ao índice de falhas, ao impacto do 

canal de distribuição na conformidade do produto e à abrangência do produto no 

mercado. 

e) Produtos de risco crítico, com probabilidade mediana de ocorrência de falhas ou 

consequência mediana das falhas. Adota-se o uso da Supervisão, com auditoria do 

SG, avaliação do processo produtivo e coleta de amostras na fábrica, no mercado ou 
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em ambos (esquema tipo 5). A decisão pela realização da coleta no mercado e/ou na 

fábrica deve estar associada ao índice de falhas, ao impacto do canal de distribuição na 

conformidade do produto e à abrangência do produto no mercado. 

f) Produtos de risco crítico, com alta probabilidade de ocorrência de falhas e/ou grave 

consequência. A certificação de lote (esquema tipo 1b) é indicada para esses casos. 

É importante considerar, também, que um mesmo objeto pode apresentar diferentes 

níveis de risco em função de suas características intrínsecas. Por exemplo, tal como é 

estabelecido na União Europeia para a certificação de vasos de pressão, seria possível adotar 

mais de um tipo de esquema em função da pressão máxima de trabalho admissível, já que a 

pressão está associada ao risco do produto. 

Como resultado das discussões apresentadas neste item, conclui-se que o risco do 

produto tem correlação com a função Supervisão e suas dimensões Existência, Atividades de 

avaliação da conformidade e Ponto de coleta.  

4.1.3.3  Origem do produto – Variável dependente do elemento Produto 

A origem do produto assume os valores nacional, quando o produto é fabricado no 

Brasil, e importado, quando o produto é fabricado em outros países. A origem do produto 

não determina a escolha do tipo de esquema de certificação, no entanto, na existência de 

produtos importados, é sempre válido considerar a adoção do tipo de esquema 1b como uma 

opção para certificação. As importações de produtos podem ser influenciadas por diversos 

fatores (por exemplo, o câmbio), que podem tornar a importação de um produto favorável ou 

não. Assim, considerando que as importações de um produto nem sempre são constantes, a 

adoção do esquema tipo 1b pode ser menos onerosa para o importador, sem que seja 

necessário abrir mão do grau de confiança do processo de avaliação da conformidade, já que, 

como visto no item anterior, o esquema de certificação de lote pode ser considerado o mais 

rigoroso. 

Faz-se ressalva apenas à imposição do esquema de certificação de lote exclusivamente 

ao importador, sem lhe assegurar o direito de optar por outro tipo de esquema, o que não é 

considerada boa prática regulatória. Como abordado na revisão bibliográfica, é necessário 

conferir tratamento nacional aos produtos nacionais e importados, a fim de serem evitadas 

barreiras técnicas ao comércio entre países. 



110 

4.1.3.4  Grau de controle do processo – Variável dependente do elemento Processo Produtivo 

O grau de controle do processo produtivo está intimamente relacionado com o 

conhecimento da capacidade do processo e de sua variabilidade, com o uso de ferramentas da 

qualidade, com a implantação de um SG e com a realização de ensaios e inspeções de rotina 

pelo fabricante. São atribuídos os seguintes valores para o grau de controle do processo: 

 Baixo grau de controle, quando a capacidade do processo não é conhecida, não se faz 

uso de ferramentas da qualidade de forma sistemática, não há um SG implantado e não 

são realizados ensaios e inspeções de rotina; 

 Médio grau de controle, quando a capacidade do processo é conhecida e/ou as 

ferramentas da qualidade são usadas de forma frequente e/ou um SG (certificado ou 

não) está implementado e/ou são realizados ensaios e inspeções de rotina; 

 Alto grau de controle, quando a capacidade do processo é conhecida, o processo está 

sob controle e se faz uso intensivo de ferramentas da qualidade para o controle 

estatístico do processo (CEP). 

O conceito por trás das abordagens de uso da avaliação da conformidade aqui 

sugeridas é que, quanto mais controlado for o processo, menores são as chances de fabricação 

de produtos fora das especificações. Assim, a avaliação da conformidade de um produto 

originado de um processo mais controlado pode ser menos rigorosa. Assume-se que a adoção 

de sistemas de gestão contribui para o aumento da capacidade das organizações em prover 

continuamente produtos que atendam aos requisitos especificados, mas não garante por si só a 

conformidade dos produtos.  

Isso posto, indicam-se as seguintes abordagens de uso da avaliação da conformidade 

em função do grau de controle do processo: 

a) Processos com baixo controle. Recomenda-se a certificação lote a lote (esquema tipo 

1b) ou a utilização de um tipo de esquema que inclua a função Supervisão, 

contemplando como atividades de determinação a auditoria do SG e a avaliação do 

processo produtivo, além de ensaios e/ou inspeções do produto (esquema  

tipo 5). A proposta é adotar maior rigor no processo de avaliação da conformidade 

como um reforço na atuação de pré-mercado, de forma a evitar que produtos não 

conformes sejam dispostos no mercado.  

b) Processos com médio controle. Recomenda-se a existência da função Supervisão e, 

como atividades de determinação, a avaliação do processo produtivo, além de ensaios 

e/ou inspeções do produto (esquema tipo 3 ou 4). A ideia da avaliação do processo é 
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verificar se os mecanismos de controle do processo estão sendo efetivamente 

implementados. 

c) Processos com alto controle. Se a Supervisão for necessária em função do tipo de 

processo, a mesma deve consistir apenas em ensaios e/ou inspeções do produto 

(esquema tipo 2). 

Cabe dizer também que a variável “grau de controle do processo” é intrínseca ao 

fabricante, mas impacta no grau de risco do produto. Assim, como abordado mais adiante, em 

um setor produtivo heterogêneo, em termos de controle de processo entre os seus integrantes, 

é possível utilizar em um mesmo esquema de certificação diferentes tipos de esquemas, 

dependendo da capacidade do processo. 

Como resultado das discussões apresentadas neste item, conclui-se que o grau de 

controle do processo está relacionado com a função Supervisão e suas dimensões Existência e 

Atividades de avaliação da conformidade. 

4.1.3.5  Tecnologia do processo – Variável dependente do elemento Processo Produtivo 

Considerando que a tecnologia do processo varia em função do seu grau de automação 

(vide Capítulo 2), são atribuídos os seguintes valores para a tecnologia do processo: 

 Baixa tecnologia, quando há predomínio de emprego de mão de obra e baixo grau de 

automação; 

 Média tecnologia, quando o nível de emprego de mão de obra é equivalente ao grau 

de automação; 

 Alta tecnologia, quando há pouco uso de mão de obra e alto grau de automação. 

Considerando ainda que um dos benefícios da automação é a redução da variabilidade, 

indicam-se as seguintes abordagens de uso da avaliação da conformidade em função da 

tecnologia do processo: 

a) Processos com baixa tecnologia. Recomenda-se a existência da função Supervisão e, 

como atividades de determinação, a auditoria do SG e a avaliação do processo 

produtivo, além de ensaios e/ou inspeções do produto (esquema  

tipo 5). A auditoria de SG deve incluir a avaliação dos requisitos relacionados à 

competência das pessoas envolvidas no processo de fabricação do produto e à 

verificação e/ou calibração dos equipamentos utilizados. O uso da certificação lote a 

lote (esquema tipo 1b) também pode ser uma opção. 
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b) Processos com média tecnologia. Recomenda-se a existência da função Supervisão e, 

como atividades de determinação, a avaliação do processo produtivo, além de ensaios 

e/ou inspeções do produto (esquemas tipo 3 ou 4). A avaliação do processo tem por 

objetivo identificar se o fabricante dispõe dos equipamentos e mão de obra adequados 

para a realização do produto. 

c) Processos com alta tecnologia. Se a Supervisão for necessária em função do tipo de 

processo, a mesma deve consistir apenas em ensaios e/ou inspeções do produto 

(esquema tipo 2). 

Nota-se que, assim como a variável “grau de controle do processo”, a variável 

“tecnologia do processo” também é uma característica inerente ao fabricante, podendo ser 

aplicável mais de um tipo de esquema em casos de setores heterogêneos. Como resultado das 

discussões apresentadas nesse item, conclui-se que a tecnologia do processo está relacionada 

com a função Supervisão e suas dimensões Existência e Atividades de avaliação da 

conformidade.  

4.1.3.6  Tipo de processo – Variável dependente do elemento Processo Produtivo 

O tipo de processo produtivo está relacionado às características de volume e variedade 

de produto, que foram abordadas no Capítulo 2. As dimensões volume e variedade são 

dependentes entre si, de modo que baixo volume e alta variedade implicam em baixa 

padronização do produto e, ao contrário, alto volume e baixa variedade implicam em alta 

padronização do produto. São atribuídos os seguintes valores para o tipo de processo: 

 Processos de baixo volume e alta variedade: incluem-se nessa categoria os produtos 

únicos, complexos e/ou de grande valor unitário. Nesta categoria também podem estar 

enquadrados produtos artesanais ou fabricados sob encomenda. Os produtos 

resultantes de processos de baixo volume e alta variedade são normalmente bastante 

customizados. 

 Processos de volume e variedade medianos: incluem-se nessa categoria alguns tipos 

de processos em lotes ou bateladas. 

 Processos de alto volume e baixa variedade: incluem-se nessa categoria os 

processos de produção em massa e os processos contínuos. 

Para os casos de processos de baixo volume e alta variedade, pode ser aplicável o 

esquema de certificação de tipo, que não contempla a etapa de Supervisão. Para os processos 

de volume e variedade medianos e para os processos de alto volume e baixa variedade 
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empregam-se, em princípio, os tipos de esquemas que contemplem a etapa de Supervisão, de 

forma que produtos fabricados regularmente sejam avaliados de forma periódica. O tipo de 

processo está, portanto, relacionado com a função Supervisão e sua dimensão existência. 

Para a variável “tipo de processo” valem as mesmas observações feitas para as 

variáveis “grau de controle do processo” e “tecnologia do processo”, no sentido de que é uma 

característica inerente ao fabricante, podendo ser aplicável mais de um tipo de esquema em 

casos de setores heterogêneos. 

4.1.3.7  Sazonalidade da produção – Variável dependente do elemento Processo Produtivo 

A sazonalidade da produção está muito relacionada com a demanda do produto. Há 

produtos que são produzidos em apenas um determinado período do ano em função de sua 

demanda de consumo. É o caso clássico de artigos natalinos, ovos de páscoa e artigos de 

carnaval. Os valores atribuídos para a sazonalidade são sim e não. 

Caso a produção seja sazonal, recomenda-se a adoção de um tipo de esquema de 

certificação que não inclua a função Supervisão (esquemas tipo 1a ou 1b). Do contrário, é 

provável que as atividades de avaliação da conformidade não possam ser executadas em 

função da suspensão temporária da produção. A sazonalidade da produção está relacionada à 

função Supervisão e sua dimensão Existência e, assim como as demais variáveis relacionadas 

ao processo produtivo, é considerada uma característica própria do fabricante. 

4.1.3.8  Porte do fabricante – Variável dependente do elemento Setor Produtivo 

A variável porte do fabricante tem por objetivo identificar se o fabricante se enquadra 

nos critérios de classificação de MPE por receita bruta anual (BRASIL, 2006) e por número 

de funcionários (SEBRAE, 2014). Esses critérios são atualmente adotados pelo Inmetro no 

seu processo de AIR. São definidas três categorias de porte: 

 Microempresa: empresa com receita bruta anual menor ou igual a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) ou com até 19 funcionários no caso de indústrias, ou 

com até 9 funcionários no caso de empresa prestadora de serviços; 

 Pequena empresa: empresa com receita bruta anual maior do que R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e menor ou igual a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais) ou com 20 a 99 funcionários no caso de indústrias, ou com 10 a 

49 funcionários no caso de empresa prestadora de serviços; 
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 Média ou grande empresa: empresa que não se enquadra em nenhuma das duas 

categorias anteriores. 

De acordo com o apresentado na revisão bibliográfica, os regulamentadores devem 

levar em consideração as particularidades das MPE na seleção e implementação dos 

procedimentos de avaliação da conformidade e a legislação brasileira estabelece a 

necessidade de tratamento diferenciado e facilitado para micro e pequenas empresas. 

Na sistemática proposta para a seleção de tipos de esquemas de certificação, 

apresentada na seção seguinte, o porte do fabricante é considerado um fator ponderador, não 

estando associado à nenhuma função de avaliação da conformidade ou dimensão. O tipo de 

esquema é selecionado em função dos valores das diversas variáveis relacionadas ao produto, 

ao processo produtivo, ao mercado e ao canal de distribuição. Após, caso o fabricante 

solicitante da certificação se enquadre como MPE, deve ser avaliada a conveniência de 

realizar a substituição do tipo de esquema selecionado por outro menos rigoroso. 

É fundamental que o regulamentador tenha a consciência de que, ao aliviar as 

exigências de avaliação da conformidade para uma MPE através da aplicação de um tipo de 

esquema de certificação menos rigoroso do que o recomendado, ele assume o ônus da 

diminuição da confiança no processo de certificação. Consequentemente, em se tratando de 

produtos de risco moderado ou crítico, essa diminuição de rigor na avaliação pré-mercado 

deve vir acompanhada de um aumento de rigor na fiscalização enquanto atividade pós-

mercado. 

4.1.3.9  Homogeneidade do setor – Variável dependente do elemento Setor Produtivo 

Sempre que houver mais de um fornecedor do produto objeto da certificação, a 

homogeneidade do setor visa a avaliar se há diferenças entre os fabricantes no que se refere ao 

porte das empresas, às variáveis relacionadas ao processo produtivo (tipo de processo, grau de 

controle do processo, tecnologia do processo e sazonalidade da produção), à abrangência de 

mercado e aos canais de distribuição. Os valores atribuídos para a variável são sim, para um 

setor homogêneo, e não, em caso de um setor heterogêneo.  

A não homogeneidade do setor pode acarretar no emprego de mais de um tipo de 

esquema de certificação de produto dentro de um mesmo esquema de certificação para dar 

conta das diferentes possibilidades de fornecimento de produtos, tal como preconizado pelo 

Conmetro. Essa variável, assim como o porte do fabricante, também não está relacionada à 

nenhuma função de avaliação da conformidade ou dimensão. 
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4.1.3.10  Abrangência do produto no mercado – Variável dependente do elemento Mercado 

A abrangência do produto no mercado se refere ao alcance da sua distribuição em 

território nacional. A abrangência pode ser local, quando o produto é comercializado apenas 

no município ou na Unidade da Federação (UF) em que o fornecedor se encontra; regional, 

quando o produto é comercializado em uma região do país (sul, sudeste, centro-oeste, norte 

ou nordeste) ou em até duas regiões contíguas (ex.: sul e sudeste, norte e nordeste); e 

nacional, quando o produto é comercializado em diversas UF de várias regiões do país. 

Quando o produto é comercializado apenas localmente, em caso de ser identificada 

uma não conformidade grave após a sua distribuição no mercado, considera-se que o impacto 

pode não ser tão significativo. A justificativa para tal consideração reside no fato de que o 

recolhimento de produtos não conformes presentes em um mercado local é mais exequível do 

o recolhimento de produtos não conformes espalhados pelo território nacional. Desse modo, 

indicam-se as seguintes abordagens de uso da avaliação da conformidade em função da 

abrangência do produto no mercado: 

a) Abrangência local. Para um tipo de esquema de certificação que inclua a função 

Supervisão, as atividades de avaliação da conformidade podem se limitar à realização 

de ensaios e/ou inspeções do produto coletados no mercado (esquema tipo 2). 

b) Abrangência regional. Para um tipo de esquema de certificação que inclua a função 

Supervisão, recomenda-se a utilização de um tipo de esquema que inclua a avaliação 

do processo produtivo, além da realização de ensaios e/ou inspeções do produto 

coletado ao menos na fábrica (esquemas tipo 3 ou 4). A proposta visa a fortalecer a 

avaliação pré-mercado de forma a evitar que produtos não conformes sejam 

distribuídos para o mercado. 

c) Abrangência nacional. Para um tipo de esquema de certificação que inclua a função 

Supervisão, recomenda-se a utilização de um tipo de esquema que inclua auditoria do 

SG, avaliação do processo produtivo, além da realização de ensaios ou inspeções do 

produto coletado ao menos na fábrica (esquema tipo 5). A proposta visa a fortalecer 

ainda mais a avaliação pré-mercado de forma a evitar a distribuição generalizada de 

produtos não conformes para o mercado. 

A abrangência do produto no mercado está relacionada à função Supervisão e suas 

dimensões Atividade de avaliação da conformidade e Ponto de coleta. Essa variável é 

característica do fabricante, sendo possível encontrar diferentes abrangências do produto no 
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mercado dependendo do setor. Nesse caso, é possível a adoção de mais de um tipo de 

esquema em um mesmo esquema de certificação. 

4.1.3.11  Infraestrutura para fiscalização – Variável dependente do elemento Mercado 

A infraestrutura para fiscalização inclui os recursos financeiros e humanos para 

realização das ações de fiscalização. Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, é 

imprescindível dispor de um quantitativo de agentes fiscais que cubra todo o território 

nacional e de recursos financeiros para o seu deslocamento. A infraestrutura para fiscalização 

inclui também as instalações físicas e os equipamentos para a realização de ensaios e 

inspeções in loco ou de análises laboratoriais a fim de identificar o cumprimento dos 

requisitos especificados (fiscalização técnica). 

São atribuídos os seguintes valores para a variável infraestrutura para fiscalização: 

baixa, quando os recursos são escassos e quando a autoridade dotada de poder de fiscalização 

não dispõe de infraestrutura para a fiscalização técnica dos produtos; média, quando há 

recursos disponíveis ou quando a autoridade dotada de poder de fiscalização dispõe de 

infraestrutura para a fiscalização técnica dos produtos; alta, quando há recursos disponíveis e 

quando a autoridade dotada de poder de fiscalização dispõe de infraestrutura para a 

fiscalização técnica dos produtos. 

Conforme abordado na revisão bibliográfica, o acompanhamento no mercado deve 

estar em equilíbrio com o processo de avaliação da conformidade e esse equilíbrio depende da 

disponibilidade de recursos, da natureza do mercado que está sendo regulado, da eficácia dos 

procedimentos de avaliação da conformidade e da infraestrutura para fiscalização.  

Assim como o porte do fabricante, a infraestrutura para fiscalização é considerada na 

sistemática proposta como um fator ponderador, não estando associada à nenhuma função de 

avaliação da conformidade ou dimensão. O tipo de esquema é selecionado em função dos 

valores das diversas variáveis relacionadas ao produto, ao processo produtivo, ao mercado e 

ao canal de distribuição. Após, faz-se um balanço entre a infraestrutura de fiscalização e o 

rigor de avaliação da conformidade do tipo de esquema de certificação selecionado. Caso a 

infraestrutura de fiscalização seja baixa, é conveniente fortalecer as ações de pré-mercado 

através da substituição do tipo de esquema previamente selecionado por outro mais rigoroso, 

tomando-se como base a ordenação apresentada no item 4.1.3.2. Ao contrário, se o tipo de 

esquema previamente selecionado for mais rigoroso e houver uma alta infraestrutura para 

fiscalização, pode-se considerar a hipótese de aliviar o processo de certificação. 



117 

4.1.3.12  Impacto na conformidade do produto – Variável dependente do elemento Canal de 

distribuição 

A última variável refere-se ao impacto do canal de distribuição na conformidade do 

produto. Os valores atribuídos para a variável são sim, quando o canal de distribuição impacta 

na conformidade do produto, e não, quando o produto é comercializado diretamente do 

fabricante para o consumidor, não passando pelo mercado, ou quando o canal de distribuição 

não exerce nenhuma influência na conformidade do produto. 

No primeiro caso, deve-se adotar um tipo de esquema de certificação que inclua a 

coleta de amostras no mercado para a realização de ensaios e/ou inspeções. No segundo caso, 

os ensaios e/ou inspeções realizados na etapa de Supervisão devem ser realizados em 

amostras coletadas na própria fábrica, evitando-se assim, o gasto de recursos desnecessários. 

A variável impacto na conformidade do produto tem relação com a função Supervisão e sua 

dimensão Ponto de coleta. 

4.1.4  Síntese dos fundamentos para a construção da sistemática 

Esta seção 4.1 dedicou-se a apresentar a base para a construção da sistemática, que 

consistiu nas seguintes três etapas: 1) Customização do modelo CEN, através da 

decomposição das funções de avaliação da conformidade em dimensões e, após, da valoração 

das dimensões, determinando, ao final, as funções e dimensões específicas que impactam na 

seleção dos tipos de esquemas de certificação; 2) Identificação das variáveis que devem ser 

analisadas para a seleção dos tipos de esquemas de certificação; e 3) Determinação da 

influência das variáveis nas funções e dimensões, e, por conseguinte, na influência dessas 

variáveis na seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos. 

O constructo formulado é de que os tipos de esquemas de certificação são definidos 

pelos valores das dimensões “existência”, “atividades de avaliação da conformidade” e “ponto 

de coleta”, que estão associadas à função Supervisão. Os valores das dimensões dependem 

diretamente dos valores assumidos pelas variáveis que estão relacionadas aos elementos 

“produto”, “processo produtivo”, “setor produtivo”, “mercado” e “canal de distribuição”. Esse 

constructo é esquematizado através do mapa conceitual da Figura 26. 

Em síntese, a existência da função Supervisão é definida pelos valores assumidos 

pelas variáveis tipo de produto, risco do produto, grau de controle do processo produtivo, 

tecnologia do processo produtivo, tipo de processo e sazonalidade da produção; as atividades 

de avaliação da conformidade realizadas durante a Supervisão dependem das variáveis tipo de 
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produto, risco do produto, grau de controle do processo produtivo, tecnologia do processo 

produtivo e abrangência do produto no mercado; e o ponto de coleta das amostras para fins 

de ensaio e/ou inspeção, na etapa de Supervisão, é influenciado pelas variáveis risco do 

produto, abrangência do produto no mercado e impacto do canal de distribuição na 

conformidade do produto.  

As variáveis origem do produto, porte do fabricante, homogeneidade do setor e 

infraestrutura para fiscalização não foram associadas diretamente à função Supervisão, 

embora também exerçam influência na seleção dos tipos de esquemas de certificação. A 

origem do produto deve ser considerada para a decisão de adotar como opção o esquema tipo 

1b (certificação de lote). A homogeneidade do setor deve ser considerada a fim de avaliar se 

mais de um tipo de esquema de certificação deve ser adotado para a certificação de um 

produto em particular. E por fim, as variáveis porte do fabricante e infraestrutura para 

fiscalização foram consideradas fatores ponderadores que influenciam o aumento ou 

diminuição do rigor do processo de avaliação da conformidade. 

 Por fim, a função Atestação/Licença e sua dimensão “marca de conformidade” estão 

relacionadas com o tipo de esquema de certificação selecionado, na medida em que a marca 

de conformidade somente poderá ser utilizada nos produtos certificados lote a lote ou através 

dos tipos de esquemas de certificação que incluam a função Supervisão. 



119 
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- Processo 
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- Crítico 

Tecnologia 

do processo 

- Baixa 

- Média 
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Impacto do canal de  
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produto 

- Sim 

- Não 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Valores 

das 

variáveis 

Correlação entre 

variáveis e dimensões 

Figura 26. Variáveis que impactam a seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos e suas correlações com as dimensões da função Supervisão. 
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4.2  SISTEMÁTICA PARA A SELEÇÃO DOS TIPOS DE ESQUEMA DE 

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

Esta seção descreve o passo a passo da sistemática para seleção dos tipos de esquemas 

de certificação de produtos, que foi construída com base nas variáveis identificadas, nos 

valores atribuídos a elas e nas correlações estabelecidas entre as variáveis e as dimensões das 

funções de avaliação da conformidade. 

A sistemática é composta por três etapas. Na Etapa 1, chamada de Caracterização do 

Objeto, é feito o primeiro filtro dos tipos de esquemas de certificação em função do tipo de 

produto (produto, processo ou serviço). Em seguida, na Etapa 2, denominada Caracterização 

do Cenário, são atribuídos valores para sete variáveis relacionadas aos elementos Produto, 

Processo Produtivo, Mercado e Canal de Distribuição, considerando o objeto específico da 

certificação. Essa análise poderá apontar para um ou mais tipos de esquemas de certificação 

dependendo da homogeneidade ou heterogeneidade do setor produtivo. Finalmente, na  

Etapa 3, intitulada Ponderação, é feita a escolha do(s) tipo(s) de esquema que será(ão) 

utilizado(s) para a certificação do objeto. Dependendo dos fatores ponderadores (porte do 

setor produtivo e infraestrutura para fiscalização), existe a possibilidade de modificar o tipo 

de esquema de certificação apontado na etapa anterior, passando-se a adotar um tipo de 

esquema mais ou menos rigoroso. 

4.2.1  Etapa 1: Caracterização do objeto da certificação 

A caracterização do objeto da certificação, representada pelo esquema da Figura 27, 

consiste no enquadramento do objeto em uma das três categorias atribuídas ao tipo de 

produto, quais sejam: produto, processo ou serviço. Caso o objeto seja um produto 

propriamente dito, segue-se para a Etapa 2, descrita em 4.2.2. Caso o objeto seja um processo 

ou serviço, sua certificação deverá ser realizada de acordo com o esquema tipo 6, o que 

significa dizer que a certificação será baseada na realização de auditorias do SG e na 

avaliação do processo ou serviço. Caso o processo ou serviço resulte em algum elemento 

tangível, este elemento pode ser alvo de atividades de ensaio e/ou inspeção. Ou seja, o grau de 

intangibilidade do processo ou serviço é utilizado para definir se, além da auditoria do SG e 

da avaliação do processo/serviço, cabe a realização de outras atividades de determinação, 

como ensaio e/ou inspeção. 

A Etapa 3, que será descrita em 4.2.3, também se aplica para os processos e serviços. 

Para esses tipos de produto, a ponderação não implica em alterar o tipo de esquema 
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selecionado, mas sim, em fornecer subsídios para a decisão de diminuir ou aumentar a 

frequência de realização da Supervisão, e de intensificar ou suavizar as ações de fiscalização. 

 

Figura 27. Esquema da Etapa 1 da sistemática para seleção dos tipos de esquemas de certificação. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

4.2.2  Etapa 2: Caracterização do cenário 

A Etapa 2 é específica para os objetos enquadrados como produtos no sentido literal 

da palavra. O objetivo desta etapa é selecionar, dentre os tipos de esquemas 1a, 1b, 2, 3, 4 e 5, 

o que melhor se adéqua à certificação de um produto específico, considerando o contexto 

particular em que está inserido. 

Seguir para a Etapa 2: 

Caracterização do 

cenário. 

O objeto é 

um produto, 

processo ou 

serviço? 

ESQUEMA TIPO 6, incluindo as 

seguintes atividades de AC: 
Auditoria do SG 

Avaliação do processo ou 

serviço 

Ensaio e/ou inspeção do 

elemento tangível 

ESQUEMA TIPO 6, incluindo as 

seguintes atividades de AC: 
Auditoria do SG 

Avaliação do processo ou 

serviço 

  

Resulta em 

um 

elemento 

tangível? 

Seguir para a Etapa 3: 

Ponderação. 

Produto 

Processo ou Serviço 

Sim Não 
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É importante destacar novamente que, independentemente do tipo de esquema de 

certificação que venha a ser selecionado, as atividades de avaliação da conformidade na etapa 

de Determinação (fase inicial da certificação) podem incluir a avaliação do processo 

produtivo e a auditoria do SG, que não são restritas aos tipos de esquemas que contemplam 

essas atividades na função Supervisão. Portanto, seria possível realizar uma auditoria de SG 

na avaliação inicial do tipo de esquema 1a. 

Na Etapa 2, primeiramente deve-se analisar a homogeneidade do setor a partir da 

verificação da existência ou inexistência de diferenças entre os fabricantes, tal como abordado 

no item 4.1.3.9. Caso o setor não seja homogêneo, deve-se proceder a análise de dois ou mais 

cenários, de forma a abranger todas as diferenças identificadas, com o propósito de definir se 

mais de um tipo de esquema de certificação deve ser indicado para adoção. 

Na análise de cada cenário é feita a comparação dos valores de sete variáveis 

(sazonalidade da produção, tipo de processo, grau de controle do processo, tecnologia do 

processo, risco do produto, abrangência do produto no mercado e impacto na conformidade 

do produto) com as características dos tipos de esquemas de certificação, que são resumidas 

no Quadro 13 a seguir. Esse quadro-resumo é resultado da correlação das variáveis com as 

funções e dimensões de cada tipo de esquema de certificação. 

Quadro 13. Valores das variáveis para cada tipo de esquema de certificação. 

Variáveis 
Tipo de esquema de certificação 

1a 1b 2 3 4 5 

Sazonalidade da 

produção 
Sim / Não Sim / Não Não Não Não Não 

Tipo de processo 

Baixo 

volume e 

alta 

variedade 

Médio ou 

alto 

volume e 

variedade 

mediana 

ou baixa 

Médio ou 

alto 

volume e 

variedade 

mediana 

ou baixa 

Médio ou 

alto 

volume e 

variedade 

mediana 

ou baixa 

Médio ou 

alto 

volume e 

variedade 

mediana 

ou baixa 

Médio ou 

alto 

volume e 

variedade 

mediana 

ou baixa 

Grau de controle do 

processo 
--- Baixo Alto Médio Médio Baixo 

Tecnologia do 

processo 
--- Baixa Alta Média Média Baixa 

Risco do produto 

Baixo  

(P baixa e 

C baixa) 

Crítico  

(P alta e 

C alta) 

Baixo  

(P média 

e C baixa) 

Baixo 

(P baixa e 

C média) 

Moderado 

Crítico  

(P média 

ou C 

média) 

Abrangência do 

produto no mercado 
--- --- Local Regional Regional Nacional 

Impacto (do canal) na 

conformidade do 

produto 

--- --- Sim Não Sim / Não Sim / Não 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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É possível que os valores das variáveis não resultem em uma combinação perfeita com 

um único tipo de esquema de certificação. Dessa forma, uma das possibilidades de decisão é 

eleger o tipo de esquema que apresentar o maior número de correlações positivas. Em caso de 

um “quase empate” entre dois tipos de esquemas de certificação, uma alternativa pode ser 

selecionar o tipo de esquema que apresente correlação com variáveis consideradas pelo 

regulamentador como as mais críticas (por exemplo, risco do produto), ao invés de 

simplesmente adotar o tipo de esquema com o maior número de correlações positivas. 

Outra possibilidade de ação é conduzir uma Análise de Impacto Regulatório (AIR), 

considerando as mais de uma opção de tipos de esquemas para cada cenário, de forma a 

selecionar o tipo de esquema com menor impacto. Nesse caso, especificamente para a 

certificação de produtos propriamente ditos, não seria necessário conduzir a Etapa 3, pois os 

fatores ponderadores já seriam incluídos na AIR.  

Ainda na Etapa 2, outra variável que deve ser considerada é a origem do produto. Caso 

haja produtos importados, o esquema de certificação de lote (tipo 1b) deve ser considerado 

como uma das opções de uso. 

4.2.3  Etapa 3: Ponderação 

4.2.3.1  Ponderação aplicável para produtos 

Duas variáveis são consideradas apenas como fatores de ponderação para a escolha do 

tipo de esquema para a certificação de um produto: o porte do fabricante e a infraestrutura 

para fiscalização. Na existência de MPE, é recomendável que os procedimentos de 

certificação sejam aliviados. Assim, o regulamentador deve avaliar se é apropriado adotar um 

tipo de esquema de certificação menos rigoroso do que o selecionado na Etapa 2. É essencial 

que essa decisão também esteja fundamentada pela análise do nível de infraestrutura para 

fiscalização, de forma a manter o desejável equilíbrio entre controle pré-mercado e pós-

mercado. Não obstante o risco de o produto ter sido considerado na etapa anterior, ele deve 

ser novamente analisado para a tomada de decisão. Alguns critérios balizadores para essa 

tomada de decisão são apresentados a seguir: 

 Para a substituição de um tipo de esquema que contemple a etapa de Supervisão por 

um tipo de esquema que não abranja essa função (esquema tipo 1a), recomenda-se a 

associação de um esquema de DF à certificação de “tipo”. Nesse caso, é possível 
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estender o uso da marca de conformidade para os produtos fabricados após a 

certificação de tipo (1a), com base na própria declaração do fornecedor; 

 Para a substituição de um tipo de esquema que contemple a auditoria do SG e/ou a 

avaliação do processo produtivo por um tipo de esquema que compreenda apenas 

ensaios e/ou inspeções (esquema tipo 2), convém que seja reduzido o intervalo entre 

as Supervisões; 

 Para produtos de risco moderado ou crítico, a substituição de um tipo de esquema por 

outro menos rigoroso requer o fortalecimento das ações de fiscalização. 

4.2.3.2  Ponderação aplicável para processos e serviços 

Para o caso específico de processos e serviços, como já dito anteriormente, a 

ponderação não tem por objetivo substituir o tipo de esquema de certificação selecionado. Sua 

aplicação influencia especialmente a definição da frequência da Supervisão. A ponderação 

deve considerar o risco do processo ou serviço, o porte do fornecedor e a infraestrutura para 

fiscalização. Adotam-se os seguintes critérios balizadores: 

 Quando o risco do processo for moderado ou crítico, o fornecedor não se enquadrar 

nas condições de MPE e a infraestrutura para fiscalização for baixa, recomenda-se 

intervalos curtos entre as Supervisões; 

 Quando o risco do processo for moderado ou crítico, o fornecedor se enquadrar nas 

condições de MPE e a infraestrutura para fiscalização for média ou alta, pode-se optar 

por exigir apenas a avaliação do processo ou serviço, sem exigir a realização de 

auditorias periódicas. 

4.3  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou os principais resultados da pesquisa, que consistem na 

resposta à questão-problema formulada. A análise dos dados obtidos a partir da revisão 

bibliográfica, apresentada no Capítulo 2, possibilitou a identificação de 12 variáveis, 

relacionadas aos elementos produto, processo produtivo, setor produtivo, mercado e canal de 

distribuição, que devem ser consideradas para a seleção dos tipos de esquemas de 

certificação. Essas variáveis incluem o tipo de produto, o risco do produto, a origem do 

produto, o grau de controle do processo produtivo, a tecnologia do processo produtivo, o tipo 

de processo produtivo, a sazonalidade da produção, a homogeneidade do setor produtivo, o 



125 

porte dos fabricantes, a abrangência do produto no mercado, a infraestrutura para fiscalização 

e o impacto do canal de distribuição na conformidade do produto. 

As premissas originais da pesquisa foram parcialmente confirmadas. Concluiu-se que 

há variáveis que impactam na seleção dos tipos de esquemas de certificação, mas o resultado 

da revisão bibliográfica apontou para a necessidade de serem consideradas mais variáveis do 

que as inicialmente supostas. As variáveis tipo de produto, risco do produto e origem do 

produto, relacionadas ao elemento produto, foram mantidas. O mesmo se deu para a variável 

porte do fabricante, relacionada ao elemento setor produtivo, e para a variável infraestrutura 

para fiscalização, associada ao elemento mercado. Ao elemento mercado foi ainda vinculada a 

variável abrangência do produto no mercado. Dois novos elementos foram introduzidos, quais 

sejam: o elemento processo produtivo, que incorporou a variável tecnologia, inicialmente 

atribuída ao elemento setor produtivo, além de mais três novas variáveis não previstas 

originalmente (grau de controle, tipo de processo e sazonalidade da produção); e o elemento 

canal de distribuição, ao qual foi agregada a variável impacto na conformidade do produto. 

Após a identificação das variáveis e da atribuição dos valores que as mesmas podem 

assumir, foi possível estabelecer, também com base na revisão bibliográfica, como se dá a 

influência das variáveis na seleção dos tipos de esquemas de certificação. Considerando que 

os tipos de esquemas de certificação se diferenciam essencialmente pela existência ou não da 

função Supervisão, pelas atividades de avaliação da conformidade realizadas nessa função e 

pelo ponto de coleta das amostras nessa função, a influência das variáveis na seleção dos tipos 

de esquemas de certificação foi estabelecida, primariamente, através da correlação dos valores 

das variáveis com a função Supervisão e suas dimensões.  

A partir da definição de como as variáveis identificadas impactam a seleção dos tipos 

de esquemas de certificação de produtos, foi proposta uma sistemática que estrutura em três 

etapas o processo de escolha de um ou mais tipos de esquemas de certificação, a depender do 

objeto da certificação (produto, processo ou serviço) e da análise do contexto particular em 

que o objeto está inserido. 
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5  CONCLUSÕES 

5.1  BREVE RETROSPECTIVA 

A motivação para a realização deste trabalho nasceu a partir do exercício profissional 

da própria autora que, ao longo de quatro anos, tem atuado no processo de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de Programas de Avaliação da Conformidade (PAC) no Inmetro. Para todos 

os profissionais que se dedicam a essa atividade no Inmetro, é indiscutível a necessidade de 

sistematização do processo de seleção dos modelos de certificação de produtos empregados 

nos PAC estabelecidos pelo Instituto.  

A ausência do estabelecimento de regras para a seleção dos modelos de certificação de 

produtos confere subjetividade ao processo de estabelecimento dos requisitos de avaliação da 

conformidade. Como resultado, observa-se o predomínio da aplicação de alguns modelos de 

certificação, especialmente do modelo de certificação 5, que pode ser considerado um dos 

modelos mais rigorosos em função das atividades de avaliação da conformidade que emprega 

(ensaios e/ou inspeções, avaliação do processo produtivo e auditoria do Sistema de Gestão da 

Qualidade). 

Se por um lado, essa preponderância do modelo de certificação 5 sobre os demais 

modelos de certificação possa ser encarada como uma atitude conservadora e de 

fortalecimento da atividade de avaliação da conformidade enquanto avaliação pré-mercado, 

por outro lado, corre-se o risco de sobrecarregar esse processo de avaliação pré-mercado sem 

justificativa para tal, incorrendo em ônus desnecessários para o setor regulamentado e, em 

última instância, para o consumidor final. 

Em face do contexto apresentado, este trabalho se propôs a identificar as variáveis que 

devem ser consideradas para a seleção dos modelos de certificação e a forma como essas 

variáveis influenciam a seleção. Em se tratando de um trabalho acadêmico, ainda que o 

problema tenha sido identificado no âmbito do Inmetro, a pesquisa foi norteada pelas 

diretrizes estabelecidas pela Organização Internacional para Normalização (ISO) para a 

certificação de produtos, processos e serviços. Dessa forma, o termo tipo de esquema de 

certificação foi utilizado em substituição ao termo modelo de certificação empregado no 

Inmetro, e as características de cada tipo de esquema, tal qual definido na norma NBR 

ISO/IEC 17067, orientaram a construção da sistemática para seleção dos tipos de esquemas de 

certificação de produtos. Não se valeu, portanto, das definições e etapas dos modelos de 
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certificação estabelecidas no Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade e nos 

Requisitos Gerais de Certificação de Produtos.  

A pesquisa foi estruturada em três fases: revisão bibliográfica, análise e proposição da 

sistemática. Para a pesquisa bibliográfica recorreu-se ao processo de seleção de fontes 

proposto por Russo, Macedo-Soares e Villas (2006). O resultado da seleção incluiu um 

reduzido número de artigos, dissertações e teses, evidenciando que o tema de pesquisa ainda é 

pouco explorado na área acadêmica. Sendo assim, os documentos publicados pelos principais 

fóruns que discutem a avaliação da conformidade também compuseram a base da pesquisa 

bibliográfica.  

A revisão bibliográfica apresentou, inicialmente, os principais fatores considerados 

pela ISO para o emprego da avaliação da conformidade na atividade de regulamentação, com 

destaque para os seguintes: i) aplicação da Análise de Impacto Regulatório (AIR) como 

ferramenta para subsidiar as decisões por regulamentação e para avaliar as opções de uso da 

avaliação da conformidade na atividade de regulamentação; ii) importância do levantamento 

dos riscos, levando-se em conta que a seleção da opção mais adequada para o tratamento do 

risco, que pode incluir a avaliação da conformidade associada à regulamentação, deve buscar 

o equilíbrio entre os custos da implementação da medida e seus benefícios decorrentes; e iii) 

adoção de atividades de acompanhamento da medida, que incluem a Supervisão, inserida no 

próprio processo de avaliação da conformidade, além da Fiscalização conduzida pela 

autoridade regulamentadora ou em seu nome. 

Ainda na revisão bibliográfica, foram apresentadas as estratégias de uso da avaliação 

da conformidade na atividade de regulamentação da União Europeia, dos países membros da 

Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e do Brasil. Na União Europeia, a declaração 

do fornecedor (DF) é o mecanismo adotado para a atestação da conformidade dos produtos 

regulamentados, e essa atestação é resultado da demonstração da conformidade a partir da 

condução de procedimentos de avaliação da conformidade descritos em oito módulos, que 

variam no grau de rigor da avaliação da conformidade, empregando, em alguns casos, 

atividades de terceira parte. Entre as economias da região Ásia-Pacífico, o uso da avaliação da 

conformidade na atividade de regulamentação vem se fortalecendo ao longo dos anos, sendo 

observados sistemas híbridos de certificação voluntária e compulsória, bem como sistemas 

que utilizam tanto a DF como a avaliação da conformidade de terceira parte. No Brasil, os 

programas instituídos no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

(SBAC) adotam a certificação, a DF e a inspeção para fins de atestação da conformidade de 

objetos. 
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O propósito de abordar as experiências da União Europeia, da APEC e do Brasil na 

associação da avaliação da conformidade à regulamentação foi o de identificar os fatores que 

os levam a decidir entre uma ou outra opção de avaliação da conformidade. Na União 

Europeia, a seleção dos módulos de avaliação da conformidade é influenciada pelo nível de 

risco envolvido e pelo grau de segurança requerido, levando-se em conta também o tipo de 

produto, os métodos de produção e a infraestrutura econômica do setor produtivo. Entre os 

países da APEC foram citados o risco, o tipo de produto e características particulares do setor 

regulamentado. No Brasil, o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Conmetro) preconiza que a escolha do procedimento de avaliação da conformidade 

seja pautada nas características do produto, no seu risco, na disponibilidade de infraestrutura 

de avaliação da conformidade, na dificuldade de acompanhamento no mercado, nas 

características do setor produtivo e na relação custo-benefício. 

A seção final da revisão bibliográfica apresentou um método proposto por CEN 

(2008) para a seleção de esquemas de avaliação da conformidade para o contexto particular de 

compras públicas de produtos de tecnologia de informação e comunicação (TIC) acessíveis e 

um método proposto por Fossa (2012) para a seleção de esquemas de avaliação da 

conformidade de objetos que compõem a infraestrutura do setor de gás brasileiro. Ambos os 

métodos podem ser considerados, por um aspecto, mais abrangentes do que o método 

proposto neste trabalho, uma vez que não se restringem à certificação de produtos. No 

entanto, se avaliados sob outro aspecto, os métodos de CEN (2008) e Fossa (2012) podem ser 

considerados mais restritivos do que o método proposto para a seleção de tipos de esquemas 

de certificação de produtos, já que se aplicam a cenários específicos (compras públicas de 

produtos de TIC e setor de gás). Foi abordada também uma proposta apresentada por Barbulio 

Filho (2012) para a seleção dos modelos de certificação. 

A segunda fase da pesquisa, a de análise, sustentou a proposição da sistemática a partir 

da customização do modelo CEN para a certificação de produtos, identificando as principais 

funções e dimensões de um esquema de certificação e valorando essas dimensões. Em 

seguida, foram identificadas as variáveis que influenciam a seleção dos tipos de esquemas de 

certificação, a partir da análise quantitativa e qualitativa dos dados extraídos da revisão 

bibliográfica. A correlação entre as variáveis e os tipos de esquemas também foi feita a partir 

da composição de dados obtidos na revisão bibliográfica. 

Por fim, na terceira fase da pesquisa, foi estruturado o passo a passo da sistemática 

para a seleção dos tipos de esquemas de certificação de produtos, que é o resultado principal 

deste trabalho.   
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5.2  RESULTADOS E CONCLUSÕES DA PESQUISA 

A partir da análise dos dados extraídos da revisão bibliográfica, foram identificadas 

um total de 12 variáveis que são dependentes de cinco elementos. As variáveis tipo de 

produto, risco do produto e origem do produto são dependentes do elemento produto; as 

variáveis grau de controle do processo, tecnologia do processo, tipo de processo e 

sazonalidade da produção são dependentes do elemento processo produtivo; as variáveis 

homogeneidade do setor e porte do fabricante são dependentes do elemento processo 

produtivo; as variáveis abrangência do produto no mercado e infraestrutura para 

fiscalização são dependentes do elemento mercado; e a variável impacto na conformidade do 

produto é dependente do canal de distribuição. 

Adotando-se como referência o modelo CEN, foram atribuídos valores para as 

variáveis e as mesmas foram associadas às funções e dimensões para certificação de produtos. 

Essa associação é resultado da leitura interpretativa do referencial teórico. A função 

Supervisão e suas dimensões Existência, Atividades de Avaliação da Conformidade e Ponto 

de Coleta foram tidas como as mais relevantes para a seleção dos tipos de esquemas de 

certificação. A existência da Supervisão depende dos valores das variáveis tipo de produto, 

risco do produto, grau de controle do processo, tecnologia do processo, tipo de processo e 

sazonalidade da produção. As atividades de avaliação da conformidade conduzidas na etapa 

de Supervisão dependem dos valores assumidos pelas variáveis tipo de produto, risco do 

produto, grau de controle do processo, tecnologia do processo e abrangência do produto no 

mercado. O ponto de coleta das amostras para a realização de ensaios e/ou inspeções na etapa 

de Supervisão é influenciado pelas variáveis risco do produto, abrangência do produto no 

mercado e impacto do canal de distribuição na conformidade do produto. 

As variáveis origem do produto, porte do fabricante, homogeneidade do setor e 

infraestrutura para fiscalização não foram diretamente associadas a nenhuma função de 

avaliação da conformidade, ainda que impactem na seleção dos tipos de esquemas de 

certificação. No que se refere à origem do produto, em havendo produtos importados no setor 

regulamentado, o esquema de certificação tipo 1b deve ser considerado como uma das opções 

de escolha pelo solicitante da certificação. Para o caso de setores não homogêneos, cujos 

fabricantes apresentem diferentes características de processos produtivos, por exemplo, pode 

ser necessária a utilização de mais de um tipo de esquema de certificação. Na existência de 

micro e pequenas empresas (MPE), os procedimentos de certificação podem ser aliviados, 

mas a infraestrutura para fiscalização deve ser capaz de compensar no pós-mercado a 
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diminuição de rigor da avaliação pré-mercado. Assim, o porte dos fabricantes e a 

infraestrutura para fiscalização são encarados como fatores ponderadores para o aumento ou 

diminuição de rigor dos procedimentos de certificação. 

A sistemática para seleção dos tipos de esquemas de certificação foi construída a partir 

das considerações anteriormente apresentadas sobre as variáveis, consistindo em três etapas 

fundamentais. A primeira etapa separa os tipos de esquemas aplicáveis para a certificação de 

produtos propriamente ditos do tipo de esquema aplicável para a certificação de processos e 

serviços (esquema tipo 6). Na segunda etapa, que é específica para os objetos enquadrados na 

categoria de produtos, é feita uma análise de cenário, a fim de comparar os valores das 

variáveis para o contexto específico do produto objeto da certificação com as características 

dos tipos de esquemas. Nessa análise, um ou mais tipos de esquemas podem ser selecionados. 

Por fim, na última etapa, avaliam-se as variáveis ponderadoras, a fim de decidir se o(s) tipo(s) 

de esquema(s) selecionado(s) na etapa anterior precisa(m) ser substituído(s) por tipo(s) menos 

ou mais rigoroso(s). A terceira etapa também é aplicável para a certificação de processos e 

serviços, pois subsidia a decisão da frequência de Supervisão a ser adotada e do emprego ou 

não de auditorias do Sistema de Gestão (SG). 

Considera-se que os objetivos específicos estabelecidos para a pesquisa foram 

plenamente atendidos, na medida em que foi possível construir uma sistemática para seleção 

dos tipos de esquemas de certificação com base nas variáveis identificadas a partir da análise 

da revisão bibliográfica. Considera-se, também, que o objetivo geral da pesquisa foi 

alcançado, pois a sistemática proposta, além de estruturar o processo de escolha dos tipos de 

esquemas de certificação, confere clareza e transparência, para todas as partes interessadas no 

processo de regulamentação, sobre os critérios que subsidiam a decisão pela adoção de um ou 

outro procedimento de certificação. 

5.3  DESAFIOS PARA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA 

A aplicação, pelo Inmetro, da sistemática proposta neste trabalho guarda alguns 

desafios, especialmente para a certificação de produtos propriamente ditos, já que o método é 

fundamentado na análise do cenário em que o produto está inserido. Particularmente para 

setores com moderado ou alto grau de competição, que abrangem um grande número de 

fabricantes e/ou importadores, é possível que sejam identificados distintos cenários, com 

empresas que se diferenciem nos seus processos produtivos e na forma como os seus produtos 

são distribuídos para o mercado.  
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Por exemplo, o setor de cerâmica vermelha, que abrange mais de 4.000 fabricantes de 

acordo com dados da Associação Nacional de Cerâmica Vermelha
18

, contempla desde micro e 

pequenas olarias familiares, com processos fortemente dependentes de mão de obra, com 

baixo controle do processo e que comercializam seus produtos localmente para pequenas 

revendas de materiais de construção, até grandes empresas, que dispõem de processos 

automatizados, empregam mais recursos no monitoramento dos processos e produtos, e que 

comercializam seus produtos diretamente para grandes construtoras, não passando pelo 

mercado. 

É fundamental, portanto, que seja feito um mapeamento robusto do setor 

regulamentado antes de iniciar o desenvolvimento de um programa de avaliação da 

conformidade. Sugere-se então que, no âmbito do Inmetro, a análise de cenários e a definição 

dos valores de cada variável seja feita na etapa anterior ao processo de desenvolvimento, qual 

seja a AIR. Essa sugestão vai ao encontro das diretrizes da ISO, que preconiza o uso da AIR 

na análise das opções de uso da avaliação da conformidade na atividade de regulamentação. 

A aplicação do método requer também uma mudança na forma como os Requisitos de 

Avaliação da Conformidade (RAC) são escritos. Atualmente, na grande maioria dos RAC que 

preveem dois ou mais modelos de certificação, a opção por um ou outro modelo é de livre 

escolha do fornecedor solicitante da certificação. Em alguns poucos casos, são estabelecidas 

condições para a opção entre os modelos de certificação em função de características 

particulares do produto, da forma como o mesmo é comercializado ou das características do 

setor produtivo. Resgata-se aqui a diretriz do Conmetro para que os regulamentadores 

definam claramente o grau de liberdade de escolha entre os procedimentos de avaliação da 

conformidade nos casos em que mais de um procedimento é utilizado em um regulamento. 

Logo, a definição de condições para a escolha entre os tipos de esquemas de certificação não 

pode ser uma exceção, mas a regra. 

Dessa forma, diante de cenários diversos, cabe ao regulamentador definir, de forma 

objetiva, as condições que devem ser atendidas pelo solicitante da certificação para acessar 

um ou outro tipo de esquema de certificação que componha o esquema de certificação de um 

determinado objeto. E aí reside um novo desafio, que diz respeito ao papel dos Organismos de 

Certificação de Produtos (OCP) no processo de certificação. Imagine um contexto em que 

                                                           

 
18

 A informação sobre o número de fabricantes foi extraída do sítio da ANICER, no endereço 

http://portal.anicer.com.br/setor/. 
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sejam previstos no programa os seguintes tipos de esquema: tipo 2, exclusivo para produtos 

fabricados por empresas que tenham alto grau de controle do processo e alta tecnologia, e o 

tipo 4, exclusivo para produtos oriundos de empresas que disponham de grau de controle e 

tecnologia de processo moderados. Independentemente do tipo de esquema selecionado pelo 

fornecedor no momento da solicitação da certificação, caberá ao OCP verificar in loco se as 

condições de acesso ao tipo de esquema são de fato atendidas. 

Cabe destacar também que a forma como o tipo de esquema 1b (certificação de lote) é 

atualmente aplicada pelo Inmetro também deveria ser alterada. A sistemática propõe que a 

certificação seja feita com base na amostragem estatística de lotes de fabricação, porém, o 

modelo 1b concebido pelo Inmetro permite que mais de um lote de fabricação componha um 

lote de certificação. Também é preciso considerar a filosofia atual do Inmetro de afrouxar os 

procedimentos de avaliação da conformidade para as MPE de forma geral, sem 

necessariamente se fundamentar em uma análise de cenário e na provável necessidade de 

fortalecimento da atuação pós-mercado, o que vai de encontro aos princípios da sistemática 

proposta. 

Não obstante os desafios para sua aplicação, julga-se que a aplicação da sistemática 

para seleção de tipos de esquemas de certificação será útil ao Inmetro e poderá contribuir para 

a melhoria da qualidade do seu processo regulatório. Outros regulamentadores que decidam 

fazer uso da certificação no apoio às suas atividades de regulamentação poderão também 

adotar a sistemática, que não se restringe ao contexto de competência legal de regulamentação 

do Inmetro. Até mesmo os OCP, no estabelecimento de seus esquemas próprios de 

certificação de produtos, processos e serviços, poderão se apoiar na sistemática com poucos 

ajustes a serem feitos. 

5.4  POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A grande contribuição deste trabalho reside no fato de não apenas indicar as variáveis 

que podem influenciar a seleção dos tipos de esquemas de certificação, o que de certa forma 

já havia sido feito por alguns autores, mas de reunir um conjunto de variáveis e propor uma 

correlação com as características dos tipos de esquemas de certificação, de tal maneira que 

seja possível definir qual tipo de esquema utilizar em função dos valores assumidos pelas 

variáveis. 

Embora uma das motivações iniciais para a proposição do método tenha sido acabar 

com a subjetividade do processo de definição dos tipos de esquemas de certificação nos 
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programas de avaliação da conformidade estabelecidos pelo Inmetro, reconhece-se, no 

entanto, que a sistemática proposta ainda guarda certo grau de subjetividade. É possível que 

técnicas para o apoio à tomada de decisão, tais como a análise multicritério ou a análise 

multivariada, possam ser aplicadas para tornar a sistemática mais objetiva. Outra 

possibilidade é integrar a sistemática ao processo de AIR, o que subsidiaria a tomada de 

decisão. 

Como principal desdobramento da pesquisa, pensa-se na aplicação da sistemática 

proposta em um PAC-piloto e, posteriormente, em múltiplos PAC, que abranjam diferentes 

objetos e cenários. Uma ideia é iniciar o teste da sistemática em um programa que esteja 

passando por processo de aperfeiçoamento, não somente pela maior facilidade advinda de 

dados mais completos sobre o setor e o mercado regulamentado, mas também pela 

possibilidade de, sempre que aplicável, substituir modelos de certificação mais rigorosos por 

outros mais simples e menos custosos. 

Outro possível desdobramento é avaliar, junto a outros regulamentadores brasileiros, 

se as variáveis identificadas nesta pesquisa são suficientes para a seleção dos tipos de 

certificação mais adequados aos objetos por eles regulamentados, ou se, em face de suas 

realidades particulares, outras variáveis necessitariam ser consideradas. Para tanto, sugere-se 

a interface com regulamentadores que já vêm atuando em conjunto com o Inmetro nos 

últimos anos. 
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APÊNDICE A – PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE ESTABELECIDOS PELO INMETRO E 

SEUS MODELOS DE CERTIFICAÇÃO 

 

O Quadro 14 a seguir apresenta a relação completa dos 126 PAC relativos à certificação de produtos, processos e serviços, cujas 

Portarias de RAC foram publicadas pelo Inmetro no período de janeiro de 2001 a julho de 2015
19

. As Portarias e seus respectivos RAC foram 

analisados, um a um, com o objetivo de identificar o(s) modelo(s) de certificação(s) adotado(s) para a certificação de cada um dos objetos. Cabe 

destacar que, como a alteração dos nomes dos modelos de certificação ocorreu em maio de 2015, a partir da publicação do Vocabulário Inmetro 

de Avaliação da Conformidade, os RAC em vigor ainda fazem menção ao modelo de certificação 1, ao invés de 1a, e ao modelo de certificação 

7, ao invés de 1b. Ressalta-se, também, que nem todos os RAC citam o número do modelo de certificação utilizado. Nesses casos, buscou-se a 

relação entre o modelo de certificação descrito no Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade e a definição citada no RAC. Nos casos 

em que não foi identificada uma relação, o modelo de certificação foi descrito como “não especificado”. 

Quadro 14. Listagem dos PAC estabelecidos pelo Inmetro para certificação de produtos, processos e serviços. 

PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

1 Adaptadores de plugues e tomadas 324/2007 21/08/2007 Compulsório Produto 5 e 7 

2 Aerogeradores 168/2015 23/03/2015 Voluntário Produto 4 e 5 

3 Agente redutor líquido de NOx automotivo - Arla 32 139/2011 21/03/2011 Compulsório Produto 5 e 7 

4 Água Mineral Natural e Água Natural Envasadas 307/2014 01/07/2014 Voluntário Produto 2 e 5 

5 
Agulhas hipodérmicas estéreis para uso único e agulhas gengivais 

estéreis para uso único (Regulamentador: Anvisa) 
501/2011 29/12/2011 Compulsório Produto 5 e 7 

                                                           

 
19

 A relação atualizada dos Programas de Avaliação da Conformidade de Produtos, Serviços, Processos e Pessoas, compulsórios e voluntários, pode ser consultada no sítio 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/. 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/
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PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

6 Aquecedores de água a gás dos tipos instantâneo ou de acumulação  182/2012 13/04/2012 Compulsório Produto 5 

7 Artigos escolares 481/2010 07/12/2010 Compulsório Produto 5 e 7 

8 Artigos para festas 545/2012 25/10/2012 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

9 Assentos para espectadores de eventos esportivos 622/2012 22/11/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

10 
Barras e fios de aço destinados a armaduras para estruturas de 

concreto armado 
73/2010 17/03/2010 Compulsório Produto 5 

11 Bens de informática 170/2012 10/04/2012 Voluntário Produto 5 e 7 

12 

Berços infantis 
Nota: O PAC foi aperfeiçoado em 2016 através da publicação da Portaria 

nº 53, de 01/02/2016. O novo RAC passou a contemplar também o modelo 

de certificação 2, exclusivamente para MPE. 

269/2011 21/06/2011 Compulsório Produto 5 e 7 

13 Cabos de aço de uso geral 181/2013 11/04/2013 Compulsório Produto 5 

14 Cachaça (Regulamentador: MAPA) 276/2009 24/09/2009 Voluntário Produto 5 

15 Cadeia de custódia para produtos de origem florestal 512/2012 16/10/2012 Voluntário Processo 6 

16 Cadeiras de alimentação para crianças 51/2013 01/02/2013 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

17 Cadeiras plásticas monobloco 342/2014 22/07/2014 Compulsório Produto 5 e 7 

18 Caldeiras e vasos de pressão de produção seriada 255/2014 29/05/2014 Compulsório Produto 5 

19 
Capacete de segurança para uso na indústria (Regulamentador: 

MTE) 
118/2009 05/05/2009 Compulsório Produto 5 e 7 

20 Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares 456/2010 01/12/2010 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

21 Carrinhos para crianças 351/2012 06/07/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

22 Chupetas (Regulamentador: Anvisa) 34/2009 03/02/2009 Compulsório Produto 5 e 7 

23 

Cilindros de alta pressão para armazenamento de gás natural 

veicular (GNV) como combustível, a bordo de veículos 

automotores 

171/2002 28/08/2002 Compulsório Produto 5 

24 Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano 79/2011 03/02/2011 Compulsório Produto 5 e 7 
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PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

25 

Componentes automotivos (RACão). Inclui os seguintes produtos: I 

- Amortecedores da suspensão; II - Bomba elétrica de combustível 

para motores do ciclo Otto; III - Buzina ou equipamento similar 

utilizado em veículos rodoviários automotores; IV - Pistões de liga 

leve de alumínio, pinos e anéis de trava (retenção); V - Anéis de 

pistão; VI - Bronzinas; VII - Lâmpadas para veículos automotivos; 

VIII - Baterias chumbo-ácido para veículos automotores; IX - 

Terminais de direção, barras de direção, barras de ligação e 

terminais axiais para veículos rodoviários automotores; X - 

Materiais de atrito para freio de veículos rodoviários automotores. 

301/2011 21/07/2011 Compulsório Produto 5 

26 

Componentes automotivos de motocicletas, motonetas, 

ciclomotores, triciclos e quadriciclos (RACão). Inclui os seguintes 

produtos: I - Pinhão de motocicletas, motonetas, ciclomotores, 

triciclos e quadriciclos; II - Coroa de motocicletas, motonetas, 

ciclomotores, triciclos e quadriciclos; III - Corrente de transmissão 

de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos; 

IV - Escapamento de motocicletas, motonetas, ciclomotores, 

triciclos e quadriciclos. 

123/2014 19/03/2014 Compulsório Produto 5 e 7 

27 

Componentes de bicicleta de uso adulto (RACão). Inclui os 

seguintes produtos: I - Quadro rígido de bicicleta de uso adulto; II - 

Garfo rígido de bicicleta de uso adulto; III - Pedivela de bicicleta de 

uso adulto; IV - Pedal de bicicleta de uso adulto; V - Cordoalha de 

bicicleta de uso adulto; VI - Aro de bicicleta de uso adulto; VII - 

Raio de bicicleta de uso adulto; VIII - Niple de bicicleta de uso 

adulto; IX - Guidão de bicicleta de uso adulto; X - Suporte de 

guidão de bicicleta de uso adulto; XI - Câmara de ar de bicicleta de 

uso adulto; XII - Garfo de suspensão de bicicleta de uso adulto; XIII 

- Conjunto de freio de bicicleta de uso adulto. 

656/2012 17/12/2012 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

28 Componentes do sistema para GNV 257/2002 30/12/2002 Compulsório Produto 5 

29 
Componentes dos sistemas de compressão de GNV e de gás natural 

comprimido 
8/2011 01/01/2011 Compulsório Produto 3, 5 e 7 

30 
Componentes dos sistemas de descarga e de abastecimento de 

combustíveis (Regulamentador: Conama) 
37/2005 16/02/2005 Compulsório Produto 5 
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PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

31 

Componentes para equipamentos de proteção individual para 

protec

Seguranca, Dispositivo Trava-Queda e Talabarte de Seguranca 

(Regulamentador: MTE) 

388/2012 24/07/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

32 Conexões de ferro fundido maleável para condução de fluidos 160/2007 09/05/2007 Compulsório Produto 5 

33 
Contentores intermediários para granéis (IBC) utilizados no 

transporte de produtos perigosos (Regulamentador: Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
250/2006 16/10/2006 Compulsório Produto 3, 5 e 7 

34 Copos plásticos descartáveis 453/2010 01/12/2010 Compulsório Produto 5 e 7 

35 Cursos de auditores de sistema de gestão ambiental 17/2008 15/01/2008 Voluntário Serviço 
Não 

especificado 

36 Cursos de auditores de sistema de gestão da qualidade 442/2007 18/12/2007 Voluntário Serviço 
Não 

especificado 

37 

Cursos de qualificação social e profissional financiados com 

recursos do fundo de amparo do trabalhador (Regulamentador: 

MTE) 
98/2009 03/04/2009 Voluntário Serviço 

Não 

especificado 

38 Disjuntores 348/2007 13/09/2007 Compulsório Produto 5 e 7 

39 Dispositivo de fixação de contêiner 284/2007 19/07/2007 Compulsório Produto 5 e 7 

40 Dispositivos de retenção para crianças 466/2014 16/10/2014 Compulsório Produto 5 e 7 

41 Eixo veicular (Regulamentador: Contran) 13/2014 10/01/2014 Compulsório Produto 5 e 7 

42 
Embalagens destinadas ao envasilhamento de álcool 

(Regulamentador: Anvisa) 
270/2008 05/08/2008 Compulsório Produto 5 

43 
Embalagens grandes utilizadas no transporte terrestre de produtos 

perigosos (Regulamentador: ANTT) 
452/2008 19/12/2008 Compulsório Produto 3, 5 e 7 

44 
Embalagens recondicionadas utilizadas no transporte terrestre de 

produtos perigosos (Regulamentador: ANTT) 
453/2008 19/12/2008 Compulsório Produto 3, 5 e 7 

45 
Embalagens refabricadas utilizadas no transporte terrestre de 

produtos perigosos (Regulamentador: ANTT) 
460/2007 20/12/2007 Compulsório Produto 3 e 5 

46 
Embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos 

(Regulamentador: ANTT) 
326/2006 11/12/2006 Compulsório Produto 3, 5 e 7 
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PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

47 
Equipamento de proteção individual - Luvas isolantes de borracha 

(Regulamentador: MTE) 
229/2009 17/08/2009 Compulsório Produto 5 e 7 

48 
Equipamento de proteção individual - Peça semifacial filtrante para 

partículas (Regulamentador: MTE) 
561/2014 23/12/2014 Compulsório Produto 5 e 7 

49 Equipamentos de certificação digital padrão ICP-Brasil 8/2013 08/01/2013 Compulsório Produto 4 e 5 

50 Equipamentos elétricos e eletrônicos para atmosferas explosivas 179/2010 18/05/2010 Compulsório Produto 5, 7 e N 

51 

Equipamentos elétricos sob regime da Vigilância Sanitária 

(Regulamentador: Anvisa) 
Nota: O PAC foi aperfeiçoado em 2016 através da publicação da Portaria 

nº 54, de 01/02/2016. O novo RAC continuou fazendo uso somente do 

modelo de certificação 5. 

350/2010 06/09/2010 Voluntário Produto 5 

52 Equipamentos para aquecimento solar de água 352/2012 06/07/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

53 Equipamentos para consumo de água 344/2014 22/07/2014 Compulsório Produto 5 e 7 

54 
Equipos de uso único de transfusão, de infusão gravitacional e de 

infusão para uso com bomba de infusão (Regulamentador: Anvisa) 
502/2011 29/12/2011 Compulsório Produto 5 e 7 

55 Escadas metálicas domésticas 616/2012 12/11/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

56 

Estabilizadores de tensão monofásicos com  

 V, em pote  

kVA / 3kW 

262/2007 12/07/2007 Compulsório Produto 5 e 7 

57 Extintores de incêndio 486/2010 08/12/2010 Compulsório Produto 5 

58 
Fabricação de veículos acessíveis de características rodoviárias para 

transporte coletivo de passageiros (Regulamentador: Secretaria 

Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SNPD) 

152/2009 28/05/2009 Compulsório Produto 5 

59 
Fabricação de veículos acessíveis de características urbanas para 

transporte coletivo de passageiros (Regulamentador: SNPD) 
153/2009 28/05/2009 Compulsório Produto 5 

60 Fibras beneficiadas de sisal (Regulamentador: MAPA) 196/2006 21/08/2006 Voluntário Produto NE 
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PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

61 

Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos (RACão). Inclui os 

seguintes produtos: I - Cabos de potencia com isolac

extrudada de policloreto de vinila (PVC) ou polietileno

–

polietileno clorossu -

 PVC, para aplicac

-

para aplicac

- Cabos de potencia e 

condutores isolados sem cobertura, com isolac  

- Cord

-

isolados - sem cobertura - para instalac -

-

-

 termofixos, par

450/750 V (cabos isolados com borracha de silicone com tranc

-

 

 

640/2012 30/11/2012 Compulsório Produto 5 

62 Fogões e fornos a gás de uso doméstico 400/2012 01/08/2012 Compulsório Produto 5 

63 Fornos de microondas 497/2011 28/12/2011 Compulsório Produto 5 e 7 

64 Fornos elétricos comerciais 446/2012 27/08/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

65 Fósforos de segurança 641/2012 30/11/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

66 Fusíveis tipo rolha e tipo cartucho 101/2001 16/07/2001 Compulsório Produto 2 e 7 

67 Implantes mamários (Regulamentador: Anvisa) 162/2012 05/04/2012 Compulsório Produto 5 e 7 
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PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

68 Indicadores de pressão para extintores de incêndio 298/2010 27/07/2010 Compulsório Produto 5 

69 Instalações e equipamentos na produção de cestas de alimentos 331/2014 14/07/2014 Voluntário Produto 5 

70 Instalações elétricas de baixa tensão 51/2014 28/01/2014 Voluntário Produto 1 

71 
Interruptores e/ou disjuntores a corrente diferenciais ou residuais 

para uso doméstico e análogos 
102/2009 09/04/2009 Voluntário Produto 5 e 7 

72 Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas 234/2008 30/06/2008 Compulsório Produto 5 e 7 

73 Lâmpadas LED com dispositivo integrado à base 144/2015 13/03/2015 Compulsório Produto 5 e 7 

74 Líquidos para freios hidráulicos para veículos automotores 78/2011 03/02/2011 Compulsório Produto 5 

75 

Luvas cirúrgicas e de procedimento não cirúrgico de borracha 

natural, borracha sintética e de misturas de borrachas sintéticas 

(Regulamentadores: Anvisa e MTE) 

332/2012 26/06/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

76 

Luvas de proteção contra agentes biológicos, não sujeitas ao regime 

de Vigilância Sanitária, de borracha natural, borracha sintética, 

misturas de borracha natural e sintética, e de PVC (Regulamentador: 

MTE) 

123/2015 06/03/2015 Compulsório Produto 5 e 7 

77 Mamadeiras e bicos de mamadeira (Regulamentador: Anvisa) 490/2014 06/11/2014 Compulsório Produto 5 e 7 

78 Manejo florestal sustentável 547/2012 25/10/2012 Voluntário Serviço NE 

79 Mangueiras de incêndio 148/2015 13/03/2015 Voluntário Produto 5 

80 
Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de gás 

liquefeito de petróleo (GLP) 
659/2012 17/12/2012 Compulsório Produto 5 
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nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

81 

Materiais e Equipamentos da Construção Civil (RACão). Inclui os 

seguintes anexos produtos: A - Tijolos maciços cerâmicos; B - 

Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação; C - Telhas 

cerâmicas; D - Telhas de concreto; E - Blocos vazados de concreto 

para alvenaria; F - Cal hidratada para argamassa; G - Sifões; H - 

Registros; I - Torneiras; J - Misturadores; K - Argamassas colantes; 

L - Pisos de madeira maciça; M - Placas cerâmicas para 

revestimento e porcelanatos. 
Nota: A Portaria nº 529, de 16/10/2015, incluiu o Anexo N (Tintas para 

Construção Civil) ao RACão de Materiais e Equipamentos da Construção 

Civil. Esse Anexo adota os modelos de certificação 2 e 5. 

658/2012 17/12/2012 Voluntário Produto 4, 5 e 7 

82 Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual 105/2012 06/03/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

83 Painel de madeira compensada de uso estrutural e não estrutural 443/2008 04/12/2008 Voluntário Produto 5 

84 Panelas metálicas 419/2012 09/08/2012 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

85 
Pino-rei para veículo rodoviário destinado ao transporte de cargas e 

produtos perigosos 
70/2008 22/02/2008 Compulsório Produto 3, 5 e 7 

86 Pirarucu (Arapaima gigas) salgado seco 270/2013 28/05/2013 Voluntário Produto 5 

87 Plataforma elevatória veicular 642/2012 30/11/2012 Compulsório Produto 5 

88 
Plataformas elevatórias veiculares para veículos com características 

rodoviárias 
164/2015 23/03/2015 Compulsório Produto 5 

89 Plugues e tomadas 85/2006 03/04/2006 Compulsório Produto 5 e 7 

90 Pneus de bicicleta de uso adulto 342/2008 24/09/2008 Compulsório Produto 5 

91 Pneus novos 544/2012 25/10/2012 Compulsório Produto 5 

92 
Potência sonora de produtos eletrodomésticos (Regulamentador: 

Conama) 
430/2012 16/08/2012 Compulsório Produto 1 

93 Preservativos masculinos (Regulamentador: Anvisa) 50/2002 28/03/2002 Compulsório Produto 5 e 7 

94 
Produção integrada agropecuária - PI Brasil (Regulamentador: 

MAPA) 
443/2011 23/11/2011 Voluntário Processo 5 

95 
Quinta-Roda utilizada em veículo rodoviário destinado ao 

transporte de cargas e de produtos perigosos 
236/2008 30/06/2008 Compulsório Produto 3, 5 e 7 



149 

 

PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

96 
Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 

lâmpadas fluorescentes tubulares retilíneas, circulares e compactas 
267/2009 21/09/2009 Compulsório Produto 5 e 7 

97 Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares 20/2002 29/01/2002 Compulsório Produto 5 e 7 

98 Recipiente transportável para GLP 418/2010 05/11/2010 Compulsório Produto 5 

99 Registrador eletrônico de ponto (Regulamentador: MTE) 480/2011 15/12/2011 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

100 

Reguladores de baixa pressão para GLP com capacidade de vazão 

de até 4 kg/h (Regulamentador: Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis - ANP) 
7/2013 08/01/2013 Compulsório Produto 5 

101 Rodas automotivas 445/2010 19/11/2010 Compulsório Produto 5 

102 Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares 371/2009 29/12/2009 Compulsório Produto 5 e 7 

103 Segurança de bicicletas de uso infantil 38/2005 21/02/2005 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

104 Segurança em brinquedos 321/09 29/10/2009 Compulsório Produto 4, 5 e 7 

105 
Seringas hipodérmicas estéreis de uso único (Regulamentador: 

Anvisa) 
503/2011 29/12/2011 Compulsório Produto 5 e 7 

106 Serviço de adaptação de dispositivo de fixação de conteiner 285/2007 19/07/2007 Compulsório Serviço 6 

107 
Serviço de adaptação de eixo veicular auxiliar (Regulamentador: 

Contran) 
356/2007 21/09/2007 Compulsório Serviço 5 

108 
Serviço de comissionamento de sistema de abastecimento de GNV 

em postos de abastecimento (Regulamentador: Conama) 
111/2005 13/06/2005 Compulsório Serviço 6 

109 
Serviço de ensaio de estanqueidade em instalações subterrâneas 
(Regulamentador: Conama) 

259/2008 24/07/2008 Compulsório Serviço 6 

110 
Serviço de inspeção de recipientes transportáveis para GLP 

realizado por empresas distribuidoras de GLP (Regulamentador: 

ANP) 
681/2012 21/12/2012 Compulsório Serviço 5 

111 
Serviço de instalação e retirada de sistema de abastecimento 

subterrâneo de combustíveis (Regulamentador: Conama) 
9/2011 04/01/2011 Compulsório Serviço 6 

112 
Serviço de instalação em postos de abastecimento de GNV 
(Regulamentador: Conama) 

110/2005 13/06/2005 Compulsório Serviço 6 

113 
Serviço de requalificação de recipiente transportável para GLP 
(Regulamentador: ANP) 

330/2012 26/06/2012 Compulsório Serviço 5 
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PAC 

nº 
Programa de Avaliação da Conformidade Portaria nº Data 

Campo de 

Aplicação 

Tipo de 

Objeto 

Modelo(s) de 

Certificação 

114 
Serviços próprios de inspeção de equipamentos (Regulamentador: 

MTE) 
351/2009 26/11/2009 Voluntário Serviço 6 

115 Sustentabilidade do processo produtivo do couro 314/2015 01/07/2015 Voluntário Processo 6 

116 
Tanque de armazenamento subterrâneo de combustíveis 
(Regulamentador: Conama) 

185/2003 04/12/2003 Compulsório Produto 5 

117 
Tanques aéreos de armazenamento de derivados de petróleo e 

outros combustíveis (Regulamentador: Conama) 
117/2009 05/05/2009 Compulsório Produto 5 

118 
Tanques portáteis utilizados no transporte terrestre de produtos 

perigosos (Regulamentador: ANTT) 
451/2008 19/12/2008 Compulsório Produto 5 e 7 

119 Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos 15/2009 19/01/2009 Compulsório Produto 5 

120 
Tubulação não metálica subterrânea para combustíveis automotivos 
(Regulamentador: Conama) 

186/2003 04/12/2003 Compulsório Produto 5 

121 
Válvulas industriais para instalações de exploração, produção, 

refino e transporte de produtos de petróleo 
272/2011 21/06/2011 Voluntário Produto 5 

122 Veículos porta-contêineres (Regulamentador: Contran) 158/2005 29/08/2005 Compulsório Produto 5 

123 
Ventiladores de mesa, parede, pedestal e circuladores de ar ou 

aparelhos comercializados para este fim 
20/2012 18/01/2012 Compulsório Produto 5 e 7 

124 
Vidro de segurança laminado de pára-brisa de veículo rodoviário 

automotor (Regulamentador: Contran) 
157/2009 04/06/2009 Compulsório Produto 5 e 7 

125 
Vidro de segurança temperado de veículo rodoviário automotor 
(Regulamentador: Contran) 

156/2009 04/06/2009 Compulsório Produto 5 e 7 

126 Vidro temperado plano 327/2007 24/08/2007 Voluntário Produto 5 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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APÊNDICE B – CRITÉRIOS E VALORES IDENTIFICADOS POR CEN 

(2008) PARA O CONTEXTO DE COMPRAS PÚBLICAS DE 

PRODUTOS DE TIC ACESSÍVEIS 

Quadro 15. Critérios e valores relacionados ao elemento Produto – CEN (2008). 

ELEMENTO: Produto 

Critérios Definição Valores 

Tipo de produto 
Tipo de produto, conforme definição da 

ISO 9000. 

- Serviço; - Software; - Hardware; 

- Materiais processados. 

Estado da 

tecnologia 

Situação da tecnologia do produto no 

mercado. 

- Tecnologia existente; - Nova 

tecnologia; - Tecnologia existente 

aplicável a um novo domínio. 

Tempo até o 

mercado 

Período de tempo de desenvolvimento 

de um novo produto antes de sua entrada 

no mercado. 
Nota: Este critério não é aplicável aos 

produtos em desenvolvimento, como por 

exemplo, serviço, software. 

- Curto (inferior a 6 meses); 

- Médio (entre 6 e 24 meses); 

- Longo (mais de 24 meses). 

Vida útil 

Período de tempo em que o produto 

permanece no mercado até ser 

substituído. Esse período pode ser 

afetado por questões legais, de 

segurança, de requisitos do usuário, etc. 

- Curto (inferior a 6 meses); 

- Médio (entre 6 e 24 meses); 

- Longo (mais de 24 meses). 

Taxa de mudança 

Frequência de alteração do produto (por 

exemplo, introdução de novas 

características) ao longo do seu uso. 
Nota: Este critério somente é aplicável nos 

casos em que o valor atribuído ao critério 

“adaptabilidade” é “sim”. 

- Nenhuma (zero); - Baixa (< 10 

alterações por ano); - Média 

(entre 10 e 50 alterações por ano); 

- Alta (> 50 alterações por ano). 

Adaptabilidade 

Capacidade de adaptação do produto 

para atendimento das necessidades dos 

usuários. 

- Sim; - Não. 

Interoperabilidade 

com tecnologia 

assistiva (TA) 

Possibilidade de o produto se conectar 

com TA. 

- Não; - Somente hardware;  

- Somente software; - Hardware e 

software. 

Custo total de 

propriedade 

Custos diretos e indiretos relacionados 

ao produto, incluindo não somente o 

custo de aquisição, mas também ao uso 

e manutenção. 

Valor monetário em euros. 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 

Quadro 16. Critérios e valores relacionados ao elemento Mercado  – CEN (2008). 

ELEMENTO: Mercado 

Critérios Definição Valores 

Competição Grau de competitividade do mercado. 

- Zero (somente um fornecedor);  

- Baixo (< 5 fornecedores);  

- Normal (> 5 fornecedores). 

Consciência do 

mercado 

Nível de consciência das empresas, 

clientes e usuários acerca de questões de 

acessibilidade. 

- Nenhum; - Baixo;  

- Intermediário; - Alto. 

Acompanhamento 

no mercado 

Existência de avaliação da conformidade 

do produto no mercado. O critério 

também abrange a responsabilidade pelo 

acompanhamento no mercado. 

- Nenhuma; - Avaliadores de 3ª 

parte; - Organizações de 

consumidores; - Governo. 
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ELEMENTO: Mercado 

Critérios Definição Valores 

Acompanhamento 

por concorrentes 

Acompanhamento no mercado realizado 

pela concorrência. 
- Sim; - Não. 

Barreiras ao 

comércio 

A avaliação da acessibilidade pode gerar 

barreiras técnicas ao comércio, 

favorecendo os fornecedores locais. 

- Sim; - Não. 

Expertise 

independente em 

acessibilidade 

Existência de expertise na acessibilidade 

do produto e na avaliação da 

conformidade da acessibilidade. Essa 

expertise deve ser independente dos 

fabricantes e fornecedores. 

- Sim; - Não. 

Porte dos 

fornecedores dos 

produtos 

Tamanho das empresas que dominam o 

mercado. As MPE não dispõem dos 

mesmos recursos que as grandes 

empresas para a realização dos 

procedimentos de avaliação da 

conformidade. 
Nota: 95% das empresas na União Europeia 

são MPE. 

- Micro empresas (menos de 10 

empregados);  

- Pequenas empresas (menos de 

50 empregados); 

- Empresas médias (51 a 250 

empregados);  

- Grandes empresas (251 ou mais 

empregados); 

- Misto (empresas de vários 

tamanhos). 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 

Quadro 17. Critérios e valores relacionados ao elemento Responsável pela Aquisição  – CEN (2008). 

ELEMENTO: Órgão da Administração Pública responsável pela aquisição 

Critérios Definição Valores 

Tarefa pública 
Tarefas executadas pela administração 

pública. 
- Política; - Execução; - Controle. 

Foco geográfico 
Nível de competência geográfica da 

autoridade contratante. 

- Local; - Regional; - Nacional 

(Estado-Membro); - Europeia. 

Expertise interna 

em acessibilidade 

Refere-se à expertise da autoridade 

pública para avaliar internamente os 

pedidos de acessibilidade dos 

fornecedores. 

- Sim; - Não. 

Requisitos legais 

Obrigatoriedade da administração 

pública em atender aos requisitos legais 

relacionados à acessibilidade 

- Sim; - Não. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 

Quadro 18. Critérios e valores relacionados ao elemento Usuário  – CEN (2008). 

ELEMENTO: Usuário 

Critérios Definição Valores 

Risco de dano 

Nível de risco potencial de efeitos 

adversos aos usuários (relacionado 

apenas aos aspectos de acessibilidade). 

- Baixo; - Intermediário; - Alto. 

Risco de exclusão 

social 

Risco de um produto não acessível 

produzir a exclusão social de usuários 

com deficiência. 

- Baixo; - Intermediário; - Alto. 

Confiança 
Nível de confiança do usuário nas 

atestações sobre acessibilidade. 
- Baixo; - Intermediário; - Alto. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 

Quadro 19. Critérios e valores relacionados ao elemento Processo de Compras Públicas  – CEN (2008). 

ELEMENTO: Processo de Compras Públicas 

Critérios Definição Valores 

Tipo de compra Tipo de compra, baseado nas - Direta; - Cooperativa;  
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ELEMENTO: Processo de Compras Públicas 

Critérios Definição Valores 

pública necessidades intrínsecas e/ou extrínsecas 

da organização responsável pelo 

processo de aquisição. 

- Catalítica. 

Tipo de 

procedimento
20

 
Tipo do processo de aquisição. 

- Compras acima dos valores-

limite estabelecidos pelas 

diretivas; 

- Compras abaixo dos valores-

limite estabelecidos pelas 

diretivas. 

Compras 

eletrônicas 

Especifica se a compra é eletrônica ou 

não. 
Nota: as compras eletrônicas apresentam 

particularidades. 

- Sim; - Não. 

Existência prévia 

do produto 

Especifica se o produto já existe no 

mercado ou ainda precisa ser 

desenvolvido 

- Sim; - Não. 

Número de 

unidades 

Número de unidades (ou licenças) a 

serem adquiridas. 
- Baixo; - Médio; - Alto. 

Orçamento 
Quantia de dinheiro que se espera 

gastar. 
Valor em euros. 

Responsabilidade 
Se o fornecedor é responsabilizado por 

não fornecer um produto acessível. 
- Sim; - Não. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 

                                                           

 
20

 Para cada tipo de compra há vários tipos de processos, que não serão especificados neste trabalho em função 

de sua especificidade para o contexto europeu de compras públicas. 
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APÊNDICE C – MAPAS DE CORRELAÇÃO ENTRE CRITÉRIOS E DIMENSÕES NO CONTEXTO DE 

COMPRAS PÚBLICAS DE PRODUTOS DE TIC ACESSÍVEIS 

 
Figura 28. Mapa de correlação dos critérios e dimensões da função Seleção para o contexto de compras públicas de produtos de TIC acessíveis. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 
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Figura 29. Mapa de correlação dos critérios e dimensões da função Determinação para o contexto de compras públicas de produtos de TIC acessíveis. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 
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Figura 30. Mapa de correlação dos critérios e dimensões da função Análise Crítica e Atestação para o contexto de compras públicas de produtos de TIC acessíveis. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 
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Figura 31. Mapa de correlação dos critérios e dimensões da função Supervisão para o contexto de compras públicas de produtos de TIC acessíveis. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 
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Figura 32. Mapa de correlação dos critérios e dimensões da categoria Outra para o contexto de compras públicas de produtos de TIC acessíveis. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de CEN (2008). 
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APÊNDICE D – RESULTADOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Quadro 20. Listagem dos artigos obtidos a partir da busca no Portal Capes. 

Título Autores Periódico Ano 

A dynamic model of certification and 

reputation  

Mihaela Schaar; 

Simpson Zhang 
Economic Theory 2015 

Assessment of the economic impact 

of product certification: A significant 

area of application of measurement 

Jaime M. Ticona; 

Mauricio N. Frota 
Measurement 2008 

Conformity assessment as a manner 

of risk optimisation in organisations 

Tatiana 

Karkoszka 

Journal of Achievements in 

Materials and Manufacturing 

Engeneering 

2012 

Creating consumer confidence or 

confusion? The role of product 

certification marks in the market 

today 

Mark R. Barron 
Marquette Intellectual 

Property Law Review 
2007 

Process and product certification 

arguments: getting the balance right 

Ibrahim Habli; 

Tim Kelly 
ACM SIGBED Review 2006 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Quadro 21. Listagem das dissertações e teses obtidas a partir da busca no Portal Capes. 

 Título Autor Instituição Ano 

T
E

S
E

 

Contribuições para a modelagem 

do sistema de avaliação da 

conformidade na construção da 

infraestrutura predial para 

distribuição e uso residencial de 

gases combustíveis  

Alberto José 

Fossa 

Programa de Pós-Graduação 

em Energia da Universidade 

de São Paulo 

2012 

D
IS

S
E

R
T

A
Ç

Õ
E

S
 

Aspectos da conformidade no 

mercado de gás combustível e o 

impacto na sua expansão 

Alberto José 

Fossa 

Programa Interunidades de 

Pós-Graduação em Energia 

da Universidade de São 

Paulo 

2006 

Impactos da acreditação e da 

certificação de produtos por 

organismos acreditados: estudo 

de casos múltiplos no Brasil 

Paulo Roberto 

Martins Coelho 

Programa de Pós-Graduação 

em Metrologia da PUC-Rio 
2012 

O papel da metrologia e de suas 

funções correlatas na livre 

circulação de produtos: 

considerações sobre a revisão do 

marco regulatório europeu 

Carl Martin 

Wehmer 

Programa de Pós-Graduação 

em Metrologia da PUC-Rio 
2009 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 22. Listagem das publicações selecionadas a partir da busca nos fóruns nacionais e internacionais. 

Fonte Publicações 

ABNT 

1. ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015. Avaliação da conformidade – Fundamentos 

para certificação de produtos e diretrizes de esquemas para certificação de produtos. 

2. ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013. Avaliação da conformidade – Requisitos para 

organismos de certificação de produtos, processos e serviços. 

3. ABNT ISO/IEC GUIA 53:2006. Avaliação da conformidade – Orientação sobre o 

uso de sistema de gestão da qualidade de uma organização na certificação de 

produto. 

4. ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005. Avaliação da conformidade – Vocabulário e 

princípios gerais. 

5. ABNT ISO/IEC GUIA 28:2005. Avaliação da conformidade – Diretrizes sobre o 

sistema de certificação de produtos por terceira parte. 

6. ABNT ISO/IEC Guia 60:2005. Avaliação da conformidade – Código de boas 

práticas. 

INMETRO 

1. CONMETRO/MDIC. Resolução n
o
 4, de 02 de dezembro de 2012. Dispõe sobre 

a aprovação do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade – SBAC e do Regimento Interno do Comitê Brasileiro de Avaliação 

da Conformidade – CBAC.  

2. INMETRO. Avaliação da conformidade. 5
a
. ed. 2007. Disponível em: 

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp>. Acesso 

em: 30 mar 2015. 

3. INMETRO/MDIC. Portaria n
o
 118, de 06 de março de 2015. Aprova o 

aperfeiçoamento dos Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP). 

4. INMETRO/MDIC. Portaria n
o
 248, de 25 de maio de 2015. Aprova a revisão do 

Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade com termos e definições 

utilizados pela Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro.   

ISO 

1. ISO. A guide to good practice – Principles and practices in product regulation and 

market surveillance. 2013. Disponível em 

<http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100321>. 

Acesso em: 23 jan 2015. 

2. ISO/CASCO. Conformity Assessment tools to support public policy. Disponível 

em: <http://www.iso.org/sites/cascoregulators/index.html>. Acesso em: 23 jan 

2015. 

3. ISO/UNIDO. Building trust – The Conformity Assessment Toolbox. 2010. 

Disponível em 

<http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100230>. 

Acesso em: 17 mai 2014. 

4. ISO/IEC TR 17026:2015. Conformity assessment – Example of a certification 

scheme for tangible products. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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APÊNDICE E – EMPARELHAMENTO DAS VARIÁVEIS COM AS 

REFERÊNCIAS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Quadro 23. Associação das variáveis com as referências bibliográficas. 

ELEMENTO: PRODUTO 

Variável Referências 

Origem 

do 

produto 

1. O sistema 1b (certificação de lote) seria aplicável no caso de lotes de importação 

(BARBULIO FILHO, 2012). 

2. É necessário conferir tratamento igual a produtos nacionais e 

estrangeiros, em alinhamento com os acordos internacionais, como o TBT 

da OMC (CONMETRO, 2007). 

Risco do 

produto 

1. Ao decidir sobre as atividades de supervisão adequadas, convém que o proprietário 

do esquema considere as consequências e a probabilidade de produtos não 

conformes. Quando não conformidades graves são encontradas em produtos 

coletados na fábrica, existe a oportunidade de saná-las antes que a distribuição para 

o mercado ocorra (ABNT, 2015b). 

2. A seleção do(s) módulo(s) para a avaliação da conformidade de produtos, que 

variam do menos ao mais rigoroso, é feita em função do nível de risco envolvido e 

do grau de segurança requerido. Deve-se evitar a imposição de módulos 

demasiadamente rigorosos em relação aos riscos que a legislação visa a mitigar 

(CE, 2015). 

3. Na Austrália, as atividades de regulação e de avaliação da conformidade operam 

em um sistema baseado no risco. Ou seja, a opção regulatória e de avaliação da 

conformidade adotada é sempre proporcional ao risco do produto. O Canadá faz 

uso de diversas ferramentas, que são selecionadas em função de fatores como 

riscos e características particulares do setor (APEC, 2013). 

4. A probabilidade de ocorrência de produtos não conformes no mercado e as 

severidades dessas NC têm relação com a seleção dos sistemas de certificação de 

produtos. Os sistemas 2 e 3 são apropriados para baixa probabilidade e severidade 

de NC; o sistema 4 é apropriado para média probabilidade e severidade de NC; e o 

sistema 5 é apropriado para probabilidades e severidades de NC que variam de 

média a alta (BARBULIO FILHO, 2012). 

5. É recomendável que os procedimentos de avaliação da conformidade sejam 

escolhidos com base na avaliação dos riscos de um produto ou processo específico 

(DCMAS, 2010). 

6. Na metodologia proposta por CEN (2008) o risco de dano é associado ao elemento 

usuário. As funções e dimensões que possuem relação de dependência com o risco 

do produto incluem, dentre outras, as seguintes: Determinação/ Método de 

determinação e Supervisão/Existência. 

7. Algumas questões devem ser consideradas para a escolha do procedimento de 

avaliação da conformidade, dentre elas as características do produto e frequência de 

falhas de produção, o risco associado em eventual acidente de consumo e o nível de 

confiança no procedimento utilizado em relação ao risco envolvido na existência de 

produto não conforme no mercado (CONMETRO, 2007). 
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Tipo de 

produto 

1. Ao decidir sobre as atividades de supervisão adequadas, convém que o proprietário 

do esquema considere a natureza do produto. O esquema de certificação tipo 6 é 

principalmente aplicável à certificação de serviços e processos (ABNT, 2015b). 

2. É comum que diferentes órgãos do governo adotem diferentes abordagens de 

avaliação da conformidade em função do tipo de produto regulado (APEC, 2013). 

3. O módulo deve ser apropriado ao tipo de produto (UE, 2008). 

4. O elemento produto é dependente do critério tipo de produto. As funções e 

dimensões que possuem relação de dependência com o tipo de produto incluem, 

dentre outras, as seguintes: Determinação/ Método de determinação e 

Supervisão/Existência (CEN, 2008). 

5. As características do produto devem ser consideradas para a escolha do 

procedimento de avaliação da conformidade (CONMETRO, 2007). 

6. Os sistemas de certificação devem variar de acordo com o tipo de produto (ISO; 

UNIDO, 1982). 

ELEMENTO: PROCESSO PRODUTIVO 

Variável Referências 

Grau de 

controle do 

processo 

1. No Canadá a avaliação de conformidade de terceira parte é adotada em setores 

que não tem tradição de alta qualidade (APEC, 2013). 

2. A capabilidade do processo produtivo, o uso de ferramentas da qualidade e a 

existência de SGQ influenciam a escolha do sistema de certificação a ser 

adotado. Os sistemas 2 e 3 são aplicados em processos com capabilidade 

conhecida (processo capaz), que façam uso intenso de ferramentas da qualidade e 

com SGQ certificado; o sistema 4 é aplicado em processos com capabilidade 

conhecida, com uso mediano de ferramentas da qualidade e com SGQ 

implementado; o sistema 5 é aplicado em processos em que a capabilidade não é 

conhecida, com baixo uso de ferramentas da qualidade e que não possuem SGQ 

implementado. (BARBULIO FILHO, 2012). 

3. Pode ser desejável ainda que os fornecedores disponham de SG para assegurar o 

fornecimento de produtos e serviços em conformidade com os requisitos 
regulamentares, com a ressalva de que SG certificados não são, por si só, garantia 

de produtos e serviços conformes. (CONMETRO, 2007). 

Tecnologia 

do processo 

1. A seleção dos módulos deve considerar os métodos de produção (CE, 2015). 

2. O grau de tecnologia do processo e o seu nível de automação têm relação com 

a seleção dos sistemas de certificação de produtos. Os sistemas 2 e 3 são 

apropriados para processos com alto grau de tecnologia; o sistema 4 é apropriado 

para processos com médio grau de tecnologia; e o sistema 5 é apropriado para 

processos com baixo grau de tecnologia (BARBULIO FILHO, 2012). 

3. A velocidade do aperfeiçoamento tecnológico do setor é um fator a ser 

considerado na escolha dos procedimentos de avaliação da conformidade 

(CONMETRO, 2007). 

4. Os sistemas de certificação foram desenvolvidos com o propósito de serem 

aplicados em circunstâncias variadas, levando-se em consideração as diferentes 

técnicas de fabricação disponíveis (ISO; UNIDO, 1982). 

Tipo de 

processo 

1. A seleção dos módulos deve considerar os métodos de produção (CE, 2015). 

2. A quantidade de modelos de produto fabricada tem relação com a seleção dos 

sistemas de certificação de produtos. Os sistemas 2 e 3 são apropriados quando o 

número de modelos é baixo; o sistema 4 é apropriado quando o número de 

modelos é mediano; e o sistema 5 é apropriado quando o número de modelos é 

alto (BARBULIO FILHO, 2012). 

3. Para os produtos artesanais ou fabricados sob encomenda e para pequenas 

produções em série os procedimentos de avaliação da conformidade devem ser 

aliviados (UE, 2008). 

4. Os sistemas de certificação foram desenvolvidos com o propósito de serem 

aplicados em circunstâncias variadas, levando-se em consideração as diferentes 

técnicas de fabricação disponíveis (ISO; UNIDO, 1982). 
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Sazonalidade da 

produção 

1. O sistema 1b (certificação de lote) seria aplicável para produção sazonal de 

baixos volumes (BARBULIO FILHO, 2012). 

ELEMENTO: SETOR PRODUTIVO 

Variável Referências 

Homogeneidade 

do setor 

1. Mais de um procedimento de avaliação da conformidade pode ser utilizado 

em um regulamento como forma de dar conta das diferentes possibilidades 

de fornecimento de produtos ou serviços (CONMETRO, 2007). 

Porte do 

fabricante 

1. Deve ser dado tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às 

MPE (BRASIL, 2014). 

2. No Canadá, a avaliação da conformidade de terceira parte também é adotada 

em setores compostos por pequenos fabricantes (APEC, 2013). 

3. Os reguladores devem levar em consideração as particularidades das MPE 

na seleção e implementação dos procedimentos de avaliação da 

conformidade (UE, 2008). 

4. Na metodologia proposta por CEN (2008) o porte dos fornecedores é 

associado ao elemento mercado. A função e a dimensão que possuem relação 

de dependência com o porte dos fornecedores são, respetivamente, a 

Supervisão e a Existência. Esse critério leva em consideração o tamanho das 

empresas que dominam o mercado. As MPE não dispõem dos mesmos 

recursos que as grandes empresas para a realização dos procedimentos de 

avaliação da conformidade. 

5. Deve-se avaliar o impacto das exigências dos procedimentos de avaliação 

da conformidade nas MPE (CONMETRO, 2007). 

ELEMENTO: MERCADO 

Variável Referências 

Abrangência do 

produto no 

mercado 

1. No esquema tipo 2, quando não conformidades significativas forem 

encontradas, as medidas corretivas podem ser limitadas considerando que o 

produto já foi distribuído para o mercado. No esquema tipo 3, quando graves 

não conformidades forem encontradas, pode haver oportunidade de resolvê-

las antes de ocorrer a distribuição generalizada para o mercado. Os 

esquemas tipo 4 e 5 fornecem um mecanismo de pré-mercado para identificar 

e sanar graves não conformidades. (ABNT, 2015b). 

2. A abrangência do produto no mercado impacta a seleção dos sistemas de 

certificação de produtos. Os sistemas 2 e 3 são aplicáveis quando o mercado 

é restrito; o sistema 4 é aplicável quando o mercado é médio; e o sistema 5 é 

aplicável quando o mercado é amplo (BARBULIO FILHO, 2012). 

3. A dificuldade de acompanhamento no mercado interfere na seleção dos 

procedimentos de avaliação da conformidade (CONMETRO, 2007). 

Infraestrutura 

para fiscalização 

1. Alcançar o equilíbrio entre a fiscalização e o rigor da avaliação da 

conformidade depende da disponibilidade de recursos, da natureza do 

mercado regulamentado e da eficácia da infraestrutura de avaliação da 

conformidade e de fiscalização no país (UNECE, 2012). 

ELEMENTO: CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 

Variável Referência 

Impacto na 

conformidade 

do produto 

1. Tipos de esquema de certificação que contemplam a coleta periódica de 

amostras do produto no mercado para ensaio ou inspeção são adequados para 

identificar o impacto do canal de distribuição sobre a conformidade do 

produto (ABNT, 2015b). 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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ANEXO A – DESCRIÇÃO CEN (2008) DAS DIMENSÕES DE SISTEMAS 

E ESQUEMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Os quadros apresentados neste Anexo apresentam os valores das dimensões de 

avaliação da conformidade para vários sistemas e esquemas de avaliação da conformidade 

dentro e fora do domínio de acessibilidade de TIC. Nos quadros, o valor “não especificado” é 

usado para as dimensões que não possuem um valor específico no sistema ou esquema em 

questão. 

 

A.1. Sistemas e esquemas genéricos 

 

Quadro 24. Funções, dimensões e valores especificados sistema genérico de avaliação de primeira parte – CEN 

(2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Não especificado 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Primeira 

Detalhe da atestação Não especificado 

Publicidade Não especificado 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 

Outra 

Compulsório Não especificado 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 25. Funções, dimensões e valores especificados para um sistema de declaração da conformidade do 

fornecedor (EN ISO/IEC 17050-1:2004) – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Não especificado 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Garantia da qualidade durante o desenvolvimento do produto 

(impacto direto e imediato), garantia da qualidade ao longo da 

construção, ensaio, inspeção, misto. 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Primeira 

Detalhe da atestação Detalhe-humano, detalhe-máquina 

Publicidade Não especificado 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 
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Outra 

Compulsório Não especificado 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 26. Funções, dimensões e valores especificados para um sistema genérico de avaliação de segunda parte 

– CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Não especificado 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Segunda 

Detalhe da atestação Não especificado 

Publicidade Não especificado 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 

Outra 

Compulsório Não especificado 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 27. Funções, dimensões e valores especificados para um sistema genérico de avaliação de terceira parte 

– CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Não especificado 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Terceira / grau de independência A, B ou C / acreditado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira / grau de independência A, B ou C / acreditado 

Detalhe da atestação Detalhe-humano, detalhe-máquina 

Publicidade Não especificado 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 

Outra 

Compulsório Não especificado 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 28. Funções, dimensões e valores especificados para um sistema de inspeção (EN ISO/IEC 17020:1998) 

– CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Não especificado 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Primeira, segunda ou terceira / A, B ou C / acreditado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Primeira, segunda ou terceira / A, B ou C / acreditado 
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Detalhe da atestação Detalhe-humano, detalhe-máquina 

Publicidade Não especificado 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 

Outra 

Compulsório Não especificado 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 29. Funções, dimensões e valores especificados para um sistema de certificação de produtos (EN 

45011:1998) – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Não especificado 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Sim 

Tipo de parte Terceira / acreditada 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira / acreditada 

Detalhe da atestação Detalhe-humano, detalhe-máquina 

Publicidade Não especificado 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 

Outra 

Compulsório Não especificado 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 30. Funções, dimensões e valores especificados para o esquema Unified Web Evaluation Methodology 

(UWEM) – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Norma (WCAG 1.0) 

Escalabilidade Sim 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Não especificado 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 

Publicidade Não especificado 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 
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A.2. Esquemas específicos para acessibilidade de TIC 

 
Quadro 31. Funções, dimensões e valores especificados para o esquema de certificação por terceira parte tipo A 

acreditada para websites – Asociación Española de Normalización (AENOR) – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Norma nacional (UNE 1390803:2004, baseada na WCAG 1.0) 

Escalabilidade Sim (amostragem) 

Determinação 

Método de determinação Inspeção e auditoria 

Determinação externa Sim 

Tipo de parte Terceira (tipo C) 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira acreditada (tipo A) 

Detalhe da atestação Sem detalhe 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Sim 

Sistema de reclamação Sim (duplo: dono do website + AENOR) 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 32. Funções, dimensões e valores para o esquema de inspeção por terceira parte tipo A acreditada 

(Drempelvrij) para websites – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Norma (WCAG 1.0) 

Escalabilidade Sim 

Determinação 

Método de determinação Inspeção 

Determinação externa Não 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira acreditada (tipo A) 

Detalhe da atestação Sem detalhe 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Sim 

Sistema de reclamação Sim 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 33. Funções, dimensões e valores especificados para o esquema de avaliação com financiamento 

público (BITV-Test) para websites – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos German equal opportunities act (baseado na WCAG 1.0) 

Escalabilidade Sim 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Não 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira acreditada (tipo A). DF opcional. 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 
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Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Não 

Sistema de reclamação Não 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 34. Funções, dimensões e valores para o esquema de avaliação por terceira parte tipo C acreditada 

(Segala) para websites – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Variam em função das necessidades do cliente: 

- Norma WCAG 1.0 

- Outro (Seção 508 do UK’s Disability Discrimination Act 1995 

(c.50)) 

Escalabilidade Sim 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Não 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira (tipo B) 

Detalhe da atestação Detalhe-máquina 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Sim 

Sistema de reclamação Sim 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 35. Funções, dimensões e valores especificados para o esquema de reconhecimento mútuo entre partes 

europeias (Euracert) para websites – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Norma WCAG 1.0 

Escalabilidade Sim 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Não 

Tipo de parte - 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira (tipo C) 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Sim 

Sistema de reclamação Sim 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 36. Funções, dimensões e valores especificados para um esquema de avaliação por segunda parte (See it 

right) para websites – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Outros: diretrizes See it right, por Royal National Insitute for the 

Blind (RNIB), baseadas na norma WCAG 1.0. 
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Escalabilidade Sim 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Não 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Segunda 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Não 

Sistema de reclamação Não 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 37. Funções, dimensões e valores especificados para o esquema de avaliação da conformidade 

compulsório (PubliAccesso) para TIC – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Outros: legislação nacional; requisitos baseados na norma 

WCAG 1.0 para websites e Seção 508 para hardware e 

software. 

Escalabilidade Não 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Não 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira (tipo A) para assuntos privados 

Primeira ou segunda para assuntos públicos 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Não especificado 

Sistema de reclamação Não especificado 

Outra 

Compulsório Sim, para realização de tarefas públicas. 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 38. Funções, dimensões e valores especificados para o esquema de avaliação por terceira parte 

reconhecida (TCO Development) para TIC (hardware) – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Normas internacionais (ISO e IEC) 

Escalabilidade Não 

Determinação 

Método de determinação Ensaio 

Determinação externa Sim 

Tipo de parte Laboratório de ensaio aceito pela TCO 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Laboratório de ensaio aceito pela TCO 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Sim 

Sistema de reclamação ? 
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Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 39. Funções, dimensões e valores especificados para o esquema de atestação de primeira parte (VPAT) 

para TIC – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Outros: 508 normas 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Misto 

Determinação externa Variável, dependendo das necessidades do fornecedor. 

Tipo de parte Variável 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Primeira 

Detalhe da atestação Detalhe-humano 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Não 

Sistema de reclamação Diretamente através da empresa 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

 

A.3. Outros domínios 

Quadro 40. Funções, dimensões e valores para o esquema de marcação CE – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Normas europeias harmonizadas 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Primeira 

Detalhe da atestação Sem detalhe 

Publicidade Público (marca visível no produto) 

Supervisão 

Existência Sim (vigilância de mercado) 

Sistema de reclamação Sim 

Outra 

Compulsório Sim 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 41. Funções, dimensões e valores para o esquema CENCER – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Normas e especificações europeias 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 
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Tipo de parte Terceira (A) 

Detalhe da atestação Sem detalhe 

Publicidade Público (marca visível no produto) 

Supervisão 

Existência Não 

Sistema de reclamação Não 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 42. Funções, dimensões e valores para o esquema Common criteria – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Outros 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira 

Detalhe da atestação Sem detalhe 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Não definido 

Sistema de reclamação Não definido 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 

Quadro 43. Funções, dimensões e valores para o esquema Keymark – CEN (2008). 

Seleção 

Tipos de requisitos Normas europeias 

Escalabilidade Não especificado 

Determinação 

Método de determinação Não especificado 

Determinação externa Não especificado 

Tipo de parte Não especificado 

Análise Crítica e Atestação 

Tipo de parte Terceira (A) 

Detalhe da atestação Sem detalhe 

Publicidade Público 

Supervisão 

Existência Não definido 

Sistema de reclamação Não definido 

Outra 

Compulsório Não 
Fonte: CEN (2008). 


