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RESUMO 

 

“A credibilidade é algo que não se pede, não se compra ou, muito menos, se requisita. É 

necessário um longo desenvolvimento, baseado em relacionamentos positivos e construído 

através de ideias e atitudes assertivas, para que germine e se desenvolva; e não pode ser dada 

margem para o surgimento de duplas interpretações ou desvios intencionais (ou não) nos 

requisitos pré-acordados.” A credibilidade é algo extremamente importante para a 

manutenção da qualidade. Dentro das ferramentas de qualidade existem os diferentes 

processos de certificação, dos quais o mais importante é a certificação conforme a norma 

NBR ISO 9001. Esta norma é a “best-seller” mundial, o que definitivamente, confirma sua 

aceitação e seu poder de adaptação às diferentes realidades de mercado. Porém, sua 

implementação é tão susceptível a desvios que chega a ameaçar toda a sua credibilidade. A 

PETROBRAS sempre atuou na definição e disseminação dos diferentes conceitos assumidos 

pela qualidade, inclusive participando ativamente da construção dos textos da norma ISO 

9001, a exemplo da revisão 2015 cujo autor foi um dos delegados brasileiros a atuar junto ao 

subcomitê da ISO (TC176/SC2), responsável por tal revisão. Entretanto, são preocupantes os 

resultados das avaliações de segunda parte efetuadas pelo corpo de auditores da 

PETROBRAS pelo fato de que seu time de especialistas vem encontrando grandes 

inconsistências nos sistemas de gestão da qualidade de 37% das empresas avaliadas e 

certificadas conforme a norma NBR ISO 9001:2008 entre os anos de 2010 e 2014. Além 

disso, todo o processo de tratamento de divergências técnicas em equipamentos críticos 

demonstra indicadores que refletem um desconfortável despreparo de seus fornecedores, 

igualmente certificados, em resolver desvios de ordem técnica em seus equipamentos. Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho é discutir a credibilidade do atual processo de certificação 

conforme a norma NBR ISO 9001:2008. Para isso, foram analisados os números das 

avaliações de segunda parte efetuadas pela PETROBRAS entre os anos de 2010 e 2014, assim 

como dos tratamentos de divergências técnicas entre os anos de 2004 e 2014. Conclui-se que 

as ameaças ao processo de certificação, em especial o alto índice de não conformidades 

evidenciadas em projeto e desenvolvimento de fabricantes e a baixa competência dos 

auditores de certificação envolvidos, trazem influências negativas sobre a credibilidade do 

processo atualmente seguido no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

(SBAC). Sugere-se uma série de ações aos agentes envolvidos no sentido de mitigar os riscos 

à credibilidade da certificação. 



Palavras-chave: Avaliação da conformidade; Credibilidade; Certificação; Sistemas de 

gestão da qualidade; Acreditação; INMETRO; Petrobras. 



ABSTRACT  

 

“Credibility is something you cannot ask for, you cannot buy and, even more so, can not 

be ordered. Long development time is required, based on positive relationships and it is built 

through ideas and assertive attitudes, allowed to germinate and develop; and double entendres 

or deviations (intentional or not) in the pre-agreed requirements must not be given scope." 

Credibility is extremely important to the maintenance of the quality. Within the quality tools 

are various certification processes, of which the most important is the certification according 

to ISO 9001. This standard is the worldwide "best-seller", which definitely confirms its 

acceptance and its ability to adapt to different market realities. However, its implementation is 

susceptible to deviations that could threaten the whole credibility gained throughout its long 

journey. PETROBRAS has always worked on the definition and dissemination of different 

concepts assumed by quality, including active participating in the construction of the ISO 

9001 standard texts. For example, during the review in 2015, the author was one of the 

Brazilian delegates to participate in the ISO subcommittee (TC176/SC2) responsible for this 

review. However, the Company has been very concerned about the results of the evaluations 

of second parties made by its audit body, such as during the period 2010-2014, when this 

team of experts found that a total of 37% of companies were evaluated with major 

inconsistences in their quality management systems certified according to NBR ISO 

9001:2008. Moreover, the whole process of treatment of technical divergences in equipment 

shows indicators that reflect an uncomfortable unpreparedness of its suppliers, also certified, 

to solve technical deviations in their equipment. Thus, the aim of this work is to discuss the 

credibility of the current certification process according to the standard NBR ISO 9001: 2008. 

To reach this objective we have analyzed the numbers of evaluations of second parties carried 

out by PETROBRAS during the period 2010-2014, as well as the treatment of technical 

divergences during the period 2004-2014; to conclude that the threats to the certification 

process have negative influences on the credibility of the process currently followed at the 

Brazilian System for Conformity Assessment (SBAC); and suggest some process 

improvements that considers necessary to recover its much deserved credibility.” 

 

Keywords: Conformity Assessment; Credibility; Certification; Quality Management 

Systems; Accreditation; INMETRO; PETROBRAS. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações iniciais 

A norma NBR ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade - Requisitos – é 

amplamente utilizada por organizações de todo o mundo para demonstrar que elas têm um 

conjunto, bem definido e bem gerido, de processos que lhes permitem fornecer, 

consistentemente, produtos e/ou serviços que atendem aos diversos requisitos estatutários ou 

regulamentares aplicáveis, assim como os requisitos próprios de seus clientes. 

Seu objetivo principal, tal como indicado em sua Cláusula 1 - Escopo é: 

“Esta norma especifica requisitos para um sistema de gestão da 
qualidade, quando uma organização necessita demonstrar sua 
capacidade para fornecer produtos que atendam de forma consistente 
aos requisitos do cliente e requisitos estatutários e regulamentares 
aplicáveis, e pretende aumentar a satisfação do cliente por meio da 
aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria do 
sistema, e assegurar a conformidade com os requisitos do cliente e os 
requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis". 
 

O conceito de gestão de qualidade se traduz em um conjunto de ações coordenadas 

que permitem gerenciar uma organização, objetivando a satisfação dos agentes intervenientes, 

o que inclui, principalmente, o cliente externo (DOUGLAS; COLEMAN; ODDY, 2003, p. 

316; FRANCESCHINI; GALLETO; CECCONI, 2006).  

Para Lagrosen e Lagrosen (2003), um sistema de gestão da qualidade (SGQ) é uma 

reunião de técnicas e modelos de gerenciamento que visam à qualidade, tanto no setor de 

manufatura como no setor de serviços. Ele pode ser empregado em instituições de qualquer 

porte e nacionalidade (MACHADO; ROTONDARO, 2003).  

O SGQ é uma forma de gestão definida pela alta direção que se fundamenta na 

identificação de requisitos dos clientes, padronização de processos e melhoria contínua 

(VALLS, 2005; UENO, 2008).  

A ISO 9001 tem sido utilizada extensivamente ao longo de toda a cadeia de 

suprimentos, desde fornecedores dos materiais mais básicos de beneficiamento até fabricantes 

de bens de consumo em geral e provedores de serviços; com os objetivos de prover confiança 

aos clientes e partes interessadas na qualidade dos produtos e serviços que receberão; e de 

agregar credibilidade ao seu relacionamento com o mercado em que atuam.  Ela é um padrão 

certificável de qualidade que foca principalmente a obtenção de processos eficazes e clientes 

satisfeitos. Este padrão é aplicável, pelo menos em tese, a todas as organizações, independente 
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do tipo, tamanho ou produto/serviço oferecido e pode ser considerado um elemento básico e 

introdutório para estabelecer processos estruturados e organizados, tornando-se a base 

fundamental para o avanço da qualidade e, consequentemente, da gestão empresarial 

(DOUGLAS; COLEMAN; ODDY, 2003). 

A mais recente pesquisa anual da ISO1, publicada em 2014 – The ISO Survey of 

Management System Standard Certifications2, mostrou que eram, exatamente, 1.138.155 

certificados ISO 9001 em todo o mundo naquele ano, conforme detalhado na tabela 1 a 

seguir: 

Normas 
Número de 
Certificados 

em 2014 

Número de 
Certificados 

em 2013 
Evolução 

Evolução 
em % 

ISO 9001 
Gestão da 
Qualidade 

1 138 155  1 126 460  11 695  1% 

ISO 14001 
Gestão 

Ambiental 
324 148  301 622  22 526  7% 

ISO 50001 
Gestão de 
Energia  

6 778  4 826  1 952  40% 

ISO/IEC 27001 
Gestão da 

Segurança da 
Informação 

23 972  22 349  1 623  7% 

ISO 22000 
Gestão da 

Segurança de 
Alimentos 

30 500  26 847  3 653  14% 

ISO/TS 16949 
Qualidade na 

Indústria 
automobilística 

57 950  53 723  4 227  8% 

ISO 13485 
Qualidade para 

Produtos 
Médicos 

27 791  25 655  2 136  8% 

ISO 22301 
Gestão da 

Continuidade de 
Negócios 

1 757   -  -  - 

TOTAL  1 609 294  1 561 482  47 812  3% 
Tabela 1: Principais normas da ISO. Fonte: www.iso.org. 

 

É, historicamente, a “best-seller” entre todas as normas da instituição, conforme 

demonstrado no gráfico 1 abaixo que ilustra a série histórica de evolução de certificações no 

mundo: 

                                                 
1 ISO - International Organization for Standartdization 
2 Pesquisa feita anualmente pela ISO em todo o mundo. Disponível em: < http://www.iso.org/iso/iso-survey>. 
Acesso em 22 abr. 2016. 
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Gráfico 1: Série histórica – Número de certificados ISO 9001 no mundo. Fonte: www.iso.org. 

 

Entretanto, nota-se também que o menor crescimento obtido entre todas as demais 

normas consideradas nessa pesquisa se deveu à norma ISO 9001. 

No sumário executivo desta pesquisa é citado que seguindo uma tendência dos 

últimos anos, esta norma vem experimentando uma calmaria, reivindicando apenas 1% do 

“market share” em comparação a 2% e 3% dos anos anteriores. 

 

Gráfico 2: Série histórica – Crescimento relativo de certificados ISO 9001 no mundo. Fonte: www.iso.org. 

 

Afirma a ISO que o crescimento certamente se estabilizou desde o “boom” das 

últimas duas décadas, refletindo as incertezas econômicas do mercado mundial atual. Além 
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disso, cita que nos países com uma longa tradição de certificações, muitas das grandes 

empresas já estão certificadas e agora buscam certificações diversas em suas especialidades.  

Ainda conforme o Sumário Executivo, em relação à distribuição dos certificados 

entre os continentes, o maior crescimento ocorreu na América do Norte que apresentou um 

aumento de 4% no número de certificados devido à maior participação de organismos de 

certificação no México; e o maior encolhimento se deu na América do Sul, tendo sido 

verificado no Brasil a significativa redução de 22.128 certificados em 2013 para 18.201 

certificados em 2014 (18% de redução), que foi atribuída a uma menor participação na 

pesquisa e a um número menor de certificados relatados pelos organismos de certificação. 

 

 

Gráfico 3: Série histórica – Crescimento relativo de certificados ISO 9001 no Brasil. Fonte: www.iso.org 

 

Uma redução de 18% no número de empresas certificadas conforme a norma ISO 

9001 - o maior índice negativo da pesquisa de 2014 - impacta significativamente as entidades 

envolvidas no Brasil. Esse novo quadro irá, claramente, gerar efeitos negativos do ponto de 

vista financeiro, uma vez que uma fatia menor do mercado será dividida entre o mesmo 

número de organismos certificadores de sistemas de gestão (OCS); fazendo com que o 

processo de certificação possa ser afetado pela necessidade desses organismos de se manter 

vivos no mercado, podendo desencadear competições ou outras atitudes que afetariam a 

credibilidade do atual sistema de certificação de sistemas de gestão da qualidade adotado no 

país. 

Essa credibilidade do sistema já vem sendo discutida e analisada criticamente, no 

Brasil, desde o ano de 2003 quando o INMETRO, acompanhando as tendências mundiais 

neste campo, iniciou a realização de eventos anuais internacionais, que contam com a 
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participação de especialistas de renome na área da avaliação da conformidade e da 

normalização, e visam proporcionar o nivelamento das informações e a troca de experiências 

na área. A cada encontro se define uma agenda de ações que são desenvolvidas ao longo de 

um período até que sejam analisadas no próximo encontro. O último encontro realizado – 12o 

Encontro sobre Aperfeiçoamento do Processo de Certificação – ocorreu entre os dias 21 e 22 

de maio de 2013, em São Paulo, quando o Autor deste trabalho participou apresentando um 

painel com resultados das avaliações de segunda parte3 efetuadas pela PETROBRAS em seus 

fornecedores certificados conforme a norma NBR ISO 9001, e expondo o ponto de vista da 

empresa em relação à credibilidade das certificações. Conforme o relatório do 12o Encontro, 

disponível no sítio do INMETRO4, em seu item 5.6.4, a exposição feita “gerou grande 

polêmica no evento e fez com que as certificadoras se manifestassem de forma preocupante, 

tendo em vista que a Petrobras é a maior compradora do Brasil”. 

Dessa forma, esse resultado foi um dos grandes motivadores para a construção deste 

trabalho.  

1.2. A PETROBRAS e seu Poder de Compras 

A PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A. é uma Sociedade Anônima de Capital Aberto, 

cujo acionista majoritário é a União Federal (representada pela Secretaria do Tesouro 

Nacional), e atua como uma empresa integrada de energia nos seguintes setores: Exploração e 

Produção, Refino, Comercialização, Transporte, Petroquímica, Distribuição de Derivados, 

Gás Natural, Energia Elétrica, Gás-química e Biocombustíveis. Além do Brasil, está presente 

em outros 18 países e é líder do setor petrolífero no Brasil (PETROBRAS, 2015). Foi 

considerada a empresa com o maior volume de encomendas de compras no mundo (ISTO É. 

DINHEIRO, 2010), e é também a empresa que opera o maior número de plataformas 

flutuantes (57 plataformas) de produção, entre próprias e afretadas5. 

O parque de plataformas da PETROBRAS somava, em dezembro de 2014, 129 unidades 

offshore na costa brasileira, tendo plataformas do tipo FPSO (Floating, Production, Storage 

                                                 
3
 Avaliação de segunda parte ocorre quando uma organização cliente avalia diretamente o sistema de gestão de 

seu fornecedor, verificando adequação a requisitos normativos ou declarados previamente acordados. 
4 Pesquisa realizada pelo INMETRO. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/comites/documentos_relacionados.asp>. Acesso em: 22 abr. 2016. 
5 Afretamento - Contrato através do qual o proprietário de um navio ou de outro meio de transporte, mediante 
um preço previamente estipulado, compromete-se a cedê-lo, parcial ou totalmente, para o transporte de 
mercadorias ou de outros objetos e equipamentos. (Dicionário Michaelis) 
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and Offloading6) - unidade que produz, armazena e transfere petróleo; plataformas 

semissubmersíveis7; uma unidade de produção que difere dos FPSO tradicionais por não 

armazenar petróleo (conhecido como P-53) e plataformas do tipo FSO (Floating, Storage and 

Offloading8) que apenas armazenam e transferem petróleo. Em dezembro de 2014, a produção 

nessas plataformas flutuantes, na costa brasileira, atingiu a média de 2,7 milhões de barris de 

petróleo por dia (bpd), o que corresponde a 88% do volume total de óleo produzido no país - e 

51 milhões de m³ de gás por dia, que representam 57% da produção de gás nacional. Esses 

volumes se devem apenas as unidades exclusivas da PETROBRAS e, por este motivo, não 

incluem a parcela produzida pelos FPSOs Frade e Fluminense, instalados nos campos de 

Frade e Bijupirá-Salema, na Bacia de Campos, cujos operadores são, respectivamente, a 

Chevron e a Shell, com participação minoritária da PETROBRAS (PETROBRAS, 2015). 

O impacto do poder de compras da empresa no mercado foi alvo de um aprofundado 

estudo por parte do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com a 

própria PETROBRAS, visando mensurar a importância de suas atividades no 

desenvolvimento produtivo e tecnológico das empresas fornecedoras no Brasil. Foi uma 

parceria singular pela dimensão das informações e das competências que foram mobilizadas. 

O IPEA coordenou a equipe de pesquisadores vinculados a diversos institutos de pesquisa, 

como PUC-RS, UFF, UFPR, UFMG, UFRJ, UFU, UnB, UNICAMP e USP, além dos seus 

próprios profissionais, que reuniu o maior conjunto de informações sobre a cadeia produtiva 

do petróleo no Brasil já realizado. As informações são provenientes de 69.874 empresas que 

forneceram bens e serviços para a PETROBRAS nos 10 anos compreendidos entre 1998 e 

2007 (NEGRI, 2010). 

Conforme citado no trabalho acima, esse poder de compras é evidente e proporcional aos 

números das aquisições efetuadas pela Petrobras, especialmente quando se fala em compras 

de serviços e equipamentos considerados críticos (RQT)9 para sua operação, que serão mais 

bem detalhados adiante neste trabalho. 

                                                 
6 Em português, a sigla FPSO se traduz para Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, 
porém, no ramo petrolífero utiliza-se apenas a sigla em inglês para designar tais embarcações. 
7 Plataformas semissubmersíveis são compostas de uma estrutura de um ou mais conveses, apoiada em 
flutuadores submersos. 
8 Em português, a sigla FSO se traduz para Unidade flutuante de armazenamento e transferência, porém, no ramo 
petrolífero utiliza-se apenas a sigla em inglês para designar tais embarcações. 
9 Equipamentos críticos são bens e/ou serviços que Requerem Qualificação Técnica (RQT) utilizados no 
processo industrial, cuja falha ou falta possa colocar em risco a segurança das pessoas, das instalações e/ou do 
meio ambiente, além de influir no desempenho operacional e/ou comprometer a qualidade do produto final da 
PETROBRAS. 
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Por essas razões, a grande variabilidade de fornecedores que transacionam com a 

Companhia é, constantemente, desafiada a superar-se, pois precisam se manter sempre 

atualizados e em constante evolução para atender as demandas geradas por este mercado que 

abastecem e que é tracionado pelo desenvolvimento tecnológico imposto pela PETROBRAS.  

1.3. Criando a Estrutura Necessária 

Fundada em 03 de outubro de 1954, através do Decreto nº 35.308, de 2 de abril de 1954, 

com o objetivo inicial de manter o abastecimento de derivados de petróleo no mercado 

nacional uma vez que a produção local era muito baixa; a PETROBRAS cuidaria da 

importação de derivados, alimentando as refinarias já existentes com petróleo importado e 

com o baixo volume de petróleo que era produzido à época. Concomitantemente ao incentivo 

à industrialização do país, iniciado pelo governo Vargas, ocorreu a ampliação do parque de 

refino da Companhia com a construção de novas refinarias; reforma e aumento da capacidade 

das já existentes; além do aumento nas unidades de exploração e produção de petróleo no 

país. Esse grande fomento contribuiu para incentivar a vinda de muitas empresas do exterior 

para o Brasil; trazendo consigo a preocupação com a qualidade dos equipamentos e serviços 

que estavam sendo adquiridos pela companhia, uma vez que diversas dessas empresas eram 

novas, seus processos não estavam solidificados e muitos equipamentos eram apenas 

“tropicalizados”, pois não existia ainda domínio tecnológico suficiente no mercado nacional 

para o devido redimensionamento e adaptação ao uso pretendido. 

Uma das bases do processo de industrialização foi a criação, um ano antes, também no 

governo Getúlio Vargas, da CACEX10 que, desde aquela época, incentivaria a fabricação 

local, uma vez que exercia um forte bloqueio para a entrada de materiais no país através de 

uma de suas principais funções que era o licenciamento de exportações e importações. Esse 

processo apenas permitia que as empresas importassem material que comprovassem não 

poder fabricar no Brasil, ou que o preço de aquisição no mercado nacional fosse, pelo menos, 

três vezes maior que o valor de importação do mesmo material. Com isso, as empresas se 

viam “incentivadas” a construir fábricas no território brasileiro.  

Com um consequente aumento acelerado no número de indústrias nacionais, aumentaria 

também, uma certa preocupação pela qualidade do que estaria sendo produzido por essas 

novas empresas, de origem nacional ou estrangeira, e também do material que estava sendo 

                                                 
10 CACEX – Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Fonte: História econômica do Brasil 
contemporâneo, Tamás Szmrecsányi, Wilson Suzigan, EdUSP, 2002, p. 24. 
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importado, conforme já citado. Nessa mesma linha, mas apenas na década de 70, a 

PETROBRAS criou a Divisão de Nacionalização que iria executar o acompanhamento e 

incentivo ao desenvolvimento do mercado nacional no que tange a fabricação dos 

equipamentos que pretendia adquirir.  

Nos dias atuais, a Companhia possui estruturas organizacionais específicas e dedicadas a 

manter o suprimento dos bens e serviços necessários tanto ao consumo do dia-a-dia, 

conhecido como OPEX11; quanto para a construção e montagem de novas instalações, 

CAPEX12. Essas estruturas estão distribuídas em algumas diretorias da empresa, sendo que a 

Gerência Executiva de MATERIAIS, alocada na DETM – Diretoria de Engenharia, 

Tecnologia e Materiais - concentra as compras corporativas para o maior número de unidades 

operacionais da Companhia. 

As atividades da Gerência Executiva de MATERIAIS encontram-se estruturadas desde o 

início da implantação das atividades da Companhia em 1953, conforme consta no Plano de 

Organização dos Serviços Básicos da PETROBRAS (BELTRAO, 1954). Logo no início, a 

então ASMAT - Assessoria Geral de Materiais, como uma das Unidades de Administração 

Geral, vinculou-se diretamente à Diretoria Executiva, tendo como competência estudar, 

planejar, coordenar e fiscalizar o exercício das atividades de material, a cargo dos vários 

órgãos operacionais da Companhia. Seu titular teve a denominação de Assessor - Chefe de 

Material. Na ocasião, classificados como Outros Órgãos e Serviços foram criados os 

Escritórios de Compras, posicionados nos maiores centros fornecedores do país. Em 1964, na 

então denominada Departamentalização da Companhia, foi instituído o SERMAT - Serviço 

de Materiais, resultante da fusão da Assessoria Geral de Materiais com o Escritório Central de 

Compras, tendo seu titular a função de Superintendente. Essa concepção organizacional 

vigorou, basicamente, até outubro de 2000, quando se criou a Unidade de MATERIAIS 

vinculada, ainda à Diretoria Executiva, mas com a função de Gerente Executivo como seu 

titular (PETROBRAS, 2015). 

Nesse contexto onde se verificou ao longo da década de 70 a expansão na capacidade de 

produção do refino; na década de 80, os grandes investimentos na área de exploração e 

produção de petróleo; ocorrendo em paralelo com as grandes restrições nacionais para a 

importação de equipamentos e tecnologia e com o lançamento de Planos Nacionais de 

                                                 
11 OPEX - do inglês Operational Expenditure - capital utilizado para manter ou melhorar os bens físicos de uma 
empresa, ou seja, manutenção. 
12 CAPEX - do inglês Capital Expenditure - capital ou investimento para aquisição de novos bens de capital para 
uma empresa. 
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Desenvolvimento (PND), a exemplo do PND I (1972 – 1974)13 e o PND II (1975 – 1979)14; a 

Companhia, ao final da década de 90, instituiu um programa de avaliações de segunda parte 

que serviria para atender os investimentos da empresa, através de fornecimentos de 

equipamentos e serviços com qualidade condizente às necessidades do mercado de petróleo; e 

também viria a permitir o acompanhamento e monitoração do desenvolvimento do mercado 

fornecedor.  

Na Gerência Executiva de MATERIAIS, está alocada a Gerência Geral de 

Desenvolvimento Estratégico do Mercado Fornecedor de Bens e Serviços 

(MATERIAIS/DEMF) que possui em sua estrutura duas gerências que atuam diretamente na 

qualificação, no acompanhamento do desempenho e no cadastramento de fornecedores, além 

de possuir ainda, departamentos específicos responsáveis por analisar as estratégias, a 

demanda e o desenvolvimento de mercado para toda a Companhia. Essa estrutura é 

responsável por atividades internas que viabilizam a continuidade de fornecimentos de bens e 

serviços com a devida qualidade e dentro do prazo pretendido pelos diversos departamentos 

operacionais existentes na Companhia, e que são os clientes internos dessa Gerência 

Executiva. 

Subordinada àquela Gerência Geral existe a Gerência Setorial de Avaliação de 

Desempenho de Fornecedores (MATERIAIS/DEMF/ADF) que é responsável por avaliar o 

desempenho dos fornecimentos de bens e serviços adquiridos, de modo a retroalimentar o 

cadastro de fornecedores da Companhia, através da execução de atividades específicas, como 

a integração de resultados de desempenho de fornecedores; a coordenação e tratamento de 

divergências técnicas em equipamentos (COD Técnico15) ou divergências comerciais (COD 

Comercial16); da integração de processos de sanção de fornecedores de bens e serviços; e tem 

como desafio o aprimoramento da execução das atividades de suprimento da Companhia, 

focado na melhoria contínua da qualidade de tais fornecimentos para, consequentemente, 

                                                 
13 Plano nacional de Desenvolvimento I (1972-1974). Fonte: 
<http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/322>. Acesso em 08/05/2016. 
14 Plano nacional de Desenvolvimento II (1975-1979). Fonte: 
<http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/492>. Acesso em 08/05/2016. 
15 COD Técnico - Comunicado de Ocorrência de Divergência - é o documento encaminhado por um cliente 
interno ao MATERIAIS/DEMF/ADF, relatando a ocorrência de uma divergência técnica (falha, baixo 
desempenho, etc.) em um equipamento crítico. Após esse comunicado, o setor irá utilizar ferramentas de gestão 
da qualidade, baseadas nos requisitos da Norma NBR ISO 9001, visando o levantamento das causas raízes de 
tais falhas, assim como a implementação das correções e ações corretivas necessárias, a fim de reduzir ou 
estancar os custos da não qualidade, evitando a recorrência das falhas tratadas. 
16 COD Comercial - Comunicado de Ocorrência de Divergência - é o documento encaminhado por um cliente 
interno ao MATERIAIS/DEMF/ADF para tratar as divergências globais de desempenho e qualidade de 
fornecimentos em articulação com a unidade responsável e o fornecedor corporativo. Também se utiliza de 
técnicas de gestão da qualidade nos mesmos moldes do COD Técnico. 
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reduzir custos e otimizar o atendimento a prazos, visando melhores resultados globais para a 

Companhia (PETROBRAS, 2015).  

Além dessa Gerência Setorial (MATERIAIS/DEMF/ADF), existe também a Gerência de 

Cadastro Corporativo de Fornecedores (MATERIAIS/DEM/CCF) que é responsável por 

disponibilizar o cadastro corporativo de fornecedores de bens e serviços diversos, dentre eles 

os bens e serviços que requerem qualificação técnica (RQT); além de coordenar os registros 

locais de fornecedores (Cadastro Local de Fornecedores de bens e serviços). Esta Gerência 

realiza umas das atividades que mais se destaca no sentido de exigir do mercado fornecedor o 

atendimento aos requisitos normativos de qualidade, que é a atividade de avaliações de 

segunda parte de fornecedores que se cadastram para fornecer equipamentos RQT, 

verificando tanto o atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001, quanto a requisitos 

próprios; gerando, com isso, registros de tais avaliações para tratamento interno pela 

Companhia. 

Importante citar que, para fornecer equipamentos RQT, um fornecedor tem que apresentar 

atendimento a uma série de requisitos e que estão disponíveis no sítio: 

http://www.petronect.com.br. Dentre esses requisitos, está a apresentação de certificação de 

Sistema de Gestão da Qualidade conforme norma NBR ISO 9001 para as Famílias de 

Material que se enquadram como RQT.  

Para melhor contextualizar, equipamentos RQT são bens que requerem qualificação 

técnica, ou seja, são os equipamentos utilizados no processo industrial, cuja falha ou falta 

possa colocar em risco a segurança das pessoas, das instalações e/ou do meio ambiente, além 

de influir no desempenho operacional e/ou comprometer a qualidade do produto final da 

PETROBRAS. Alguns exemplos são mostrados a seguir: 

 

 

Figura 1: Compressor de Gás para geração de energia elétrica 
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Figura 2: Bombas industriais 

 

 

Figura 3: Válvulas e filtros industriais 

 

 

Figura 4: “Árvore de Natal” submarina 

 

As avaliações de segunda parte do cadastro da PETROBRAS são divididas, basicamente, 

em dois tipos, sendo conhecidas como: 
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a) Atf – Avaliação Técnica de Fornecimento - visa avaliar o quanto o Sistema de 

Gestão da Qualidade do fornecedor está alinhado aos requisitos da norma NBR 

ISO 9001, tendo como resultado, um relatório de auditoria citando o atendimento 

a tais requisitos, os pontos de melhoria ou as não conformidades identificadas. É 

realizada a partir de demandas pontuais internas dos setores clientes ou por 

solicitação dos coordenadores de COD Técnicos. 

b) PGQMSA - Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços 

Associados - Trata-se de um programa cíclico de avaliações de empresas que tem 

como base alguns dos requisitos da norma ISO 9001 adicionados de requisitos 

técnicos específicos de cada material RQT envolvido, resultando assim em uma 

avaliação direcionada e com foco em produto. São geradas pontuações baseadas 

em um algoritmo próprio que atribui diferentes pesos para cada dimensão avaliada 

e que permite, ao final do processo, nivelar as empresas em patamares 

equivalentes, que irão gerar comparações proporcionais como resultado final; 

permitindo a redução do fator “interpretação pessoal” numa avaliação específica. 

 

Entre os anos de 2010 e 2014 foram efetuadas 579 avaliações de segunda parte em 

fabricantes cadastrados para fornecimento de bens RQT. Uma média aproximada de 115 

avaliações por ano. 

Nessas avaliações citadas acima, a equipe avaliadora era geralmente formada por um 

Auditor Líder capacitado na norma NBR ISO 9001, um Auditor de Qualidade e um 

Especialista com experiência na área avaliada (Projeto, Fabricação, Operação). Cada 

avaliação tem duração aproximada de três a cinco dias e um custo estimado da ordem de R$ 

6.000,00 (Seis mil reais)17, projetando um desembolso de aproximadamente R$ 3.474.000,00 

(Três milhões e quatrocentos e setenta e quatro mil reais) no período citado. 

O Auditor Líder da equipe avaliadora, que será o responsável por todo o processo da 

avaliação até a emissão do relatório final, deveria atender a certas exigências de qualificação 

conforme relacionadas: 

• Possuir diploma de curso de nível superior de engenharia elétrica, mecânica, 

metalúrgica ou naval reconhecidos pelo CREA; 

• Possuir domínio fluente do idioma inglês; 

                                                 
17

 Valor projetado com base em custos de uma avaliação de empresa na cidade de São Paulo no ano de 2014. 
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• Ter 5 (cinco) anos de experiência em sua formação superior, realizando atividades 

técnicas em empresas prestadoras de serviços de engenharia, fabricantes de materiais ou 

correlatos; 

• Possuir experiência nas atividades de projeto, fabricação, inspeção e teste de pelo 

menos um dos grupos de equipamentos da área de óleo e gás listados: 

o Compressores, turbinas e bombas; 

o Vasos de pressão, torres e permutadores de calor; 

o Válvulas, conexões e tubulações industriais; 

o Transformadores de potência, motores elétricos de média tensão, geradores de 

média tensão e painéis elétricos; 

o Instrumentação e automação industrial; 

o Árvore de Natal, válvulas submarinas, Manifold, PLET18 e PLEM18; 

o Linhas Flexíveis e umbilicais. 

• Ser auditor líder de Sistema de Gestão de Qualidade - ISO 9001, certificado pelo 

Registro de Auditores Certificados (Brasileiro) ou entidade equivalente de outros países; 

• Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de experiência em auditorias de segunda ou terceira 

parte de Sistemas de Gestão de Qualidade - ISO 9001 em empresas prestadoras de serviços de 

engenharia, fabricantes de materiais ou correlatos. 

Para o atendimento aos requisitos acima, a Companhia usualmente prepara um time 

interno de especialistas e, ao mesmo tempo, devido ao alto volume de avaliações em certos 

períodos, subcontrata o serviço de avaliadores profissionais que fazem parte do corpo de 

funcionários de alguma empresa certificadora de sistemas de gestão (OCS)19 que tenha sido 

contratada através de licitação regular da Companhia. A PETROBRAS controla para que 

esses avaliadores contratados apenas efetuem avaliações de segunda parte em fornecedores 

que tenham seu sistema de gestão da qualidade certificado por outros OCS. 

                                                 
18 PLET – Pipeline End Termination / PLEM - Pipeline End Manifold – Equipamentos relacionados a conexão 
vertical montada sobre quadro estrutural metálico instalado na extremidade submarina de um ou mais dutos 
submarinos. 
19

 OCS – Organismos de Certificação de Sistemas 
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1.4. Sempre com o foco na Qualidade 

Voltando um pouco à história, ao fim da década de 70, o Departamento de Engenharia da 

PETROBRAS devido ao grande número de obras que administrava inevitavelmente se 

deparava com um sem número de divergências técnicas, geradoras de retrabalho e 

desperdícios em seus processos, e se via forçada a procurar caminhos para minimizar seus 

gastos com a não qualidade associada às aquisições de equipamentos. Somando-se a este fato, 

um dos precursores do movimento pela qualidade no Brasil era funcionário de carreira da 

PETROBRAS, José Paulo Silveira20, que assumindo a chefia de uma divisão que cuidaria da 

Gestão da Qualidade dentro do setor definido como Serviços de Engenharia, semeou as bases 

para as novas ideias e premissas que estavam surgindo pelo mundo no sentido do 

desenvolvimento da Garantia da Qualidade. 

O cadastramento de fornecedores naquela época era responsabilidade do Departamento 

Jurídico da Companhia, ou seja, não havia realização de avaliações técnicas presenciais; 

apenas a exigência de atendimento a requisitos financeiros e legais. As exigências técnicas 

eram atendidas com a apresentação de documentos contendo, por exemplo, a tradição de 

fornecimento de equipamentos; e eram avaliados por uma comissão que verificava sua 

adequação ao que estava sendo adquirido pela companhia, ou seja, havia apenas a verificação 

documental, independente da criticidade do fornecimento em questão, conforme depoimento 

do Engenheiro Fabiano Gonçalves Martins que gerenciou o Departamento de Inspeção e de 

Avaliação Técnica de Fornecedores entre os anos de 1998 a 2012. 

Silveira, que acompanhava de perto o movimento mundial pela Qualidade e, notando que 

o Canadá estava instituindo a primeira norma de Garantia da Qualidade (Z 29921), logo a 

utilizou como base para o que viria a ser criado na PETROBRAS no tocante às avaliações de 

segunda parte, instituindo um check-list com requisitos técnicos próprios e que não feria o 

processo jurídico até então realizado.  

Esse foi o nascimento do processo de avaliação de segunda parte propriamente dito na 

companhia, quando se passou a fazer avaliações presenciais nas instalações fabris de seus 

fornecedores, visando o atendimento a requisitos e condicionando o resultado das avaliações 

ao processo de cadastramento junto à PETROBRAS. 

                                                 
20 Para maiores informações sobre a carreira de José Paulo Silveira acessar: 
<http://memoria.petrobras.com.br/depoentes/jose-paulo-silveira/depoimento-de-jose-paulo-
silveira#.VRhxXGMci7Z>. Acesso em 22/04/2016. 
21

 Maiores informações: http://www.csagroup.org/global/en/services/quality-and-risk-management 
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Além de acompanhar os resultados do processo de avaliação de segunda parte, a 

PETROBRAS se utiliza de ferramenta própria de monitoramento da qualidade do material 

RQT que é adquirido pela companhia.   

A atividade de COD Técnico é uma ferramenta que trata as divergências técnicas em 

equipamentos RQT induzindo os fabricantes desses equipamentos a focar na gestão da 

qualidade em sua empresa; pois eles precisam apresentar, e obter aprovação, um plano de 

ação que contenha a análise de causa raiz, as correções efetuadas e as ações corretivas 

necessárias para impedir a recorrência da falha reclamada em seu SGQ, de acordo com 

metodologias próprias de análise de falhas. 

O COD Técnico na companhia existe formalizado desde meados de 1988 e é uma 

importante ferramenta de monitoramento de mercado, como será melhor detalhado mais a 

frente. 

Seguem abaixo alguns números do processo de COD Técnico: 

 

Gráfico 4: COD técnicos abertos por ano – Fonte: Sistema Integrado de Gestão da PETROBRAS. Elaboração 
própria. 

 

A partir do ano de 2004, a ferramenta COD Técnico passou a ser gerida numa 

funcionalidade do novo sistema informatizado de gestão de negócios que vinha sendo 

implantado na Companhia, o SAP ERP22. Esse novo sistema, permite o levantamento de 

dados minuciosos dessa atividade, como, por exemplo, o tempo de vida de cada tratamento de 

COD Técnico efetuado pela Companhia, conforme gráfico 5 abaixo, e demais dados que serão 

detalhados no capítulo 4 do estudo de caso. 

 
                                                 
22

 SAP ERP – software de gestão de negócios da empresa alemã SAP SE. 
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Gráfico 5: Tempo gasto pelo fabricante para apresentar o plano de ações corretivas – Fonte: Elaboração própria. 

 

Antecipando uma análise que será feita no capítulo 4, oriunda do gráfico acima, nota-se 

uma tendência de aumento no tempo gasto pelos fabricantes para aprovação de seu plano de 

ações corretivas a fim de encerrar cada COD Técnico, o que, para a Companhia, é um 

indicativo de que seus fornecedores estão gastando cada vez mais tempo para resolver 

problemas gerados pela falta de qualidade nos seus fornecimentos, não apresentando uma 

análise de falhas coerente, e no formato de planos de ação realmente efetivos; o que poderia 

ser uma análise rápida e funcional desses fornecedores, uma vez que todos eles têm seus 

sistemas de gestão da qualidade certificados conforme a norma NBR ISO 9001. 

1.5. Justificativa do Trabalho 

No estudo de caso que será apresentado mais a frente neste trabalho, os dados levantados 

trazem à tona uma realidade incômoda para o atual cenário do processo de certificação de 

sistemas de gestão da qualidade de empresas no Brasil conforme a norma NBR ISO 9001. 

Neste estudo são analisados, minuciosamente, os resultados de centenas de avaliações de 

segunda parte realizadas pela PETROBRAS, entre os anos de 2010 e 2014, em seus 

fornecedores já cadastrados, ou em processo de cadastramento, para fornecimento de 
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equipamentos críticos aos seus processos industriais; além dos números gerados pela 

atividade de COD Técnico entre os anos de 2004 e 2014. 

Esta análise considerou as não conformidades evidenciadas pelos times de avaliadores da 

PETROBRAS (que possuem auditores devidamente capacitados para tal função conforme 

exigências vigentes, além de especialistas nas áreas técnicas afins); cruzando-as com os 

requisitos da norma NBR ISO 9001 que necessitam atendimento para que o SGQ de dado 

fabricante possa ser considerado em conformidade à citada norma. 

Após a integração dos dados, conclui-se que em 37% das avaliações de segunda parte da 

PETROBRAS, o índice de descolamento do SGQ dos fornecedores aos requisitos da norma 

NBR ISO 9001:2008 superou o percentual de 67%, ou seja, estas empresas apresentaram 

desvios significativos em relação aos requisitos normativos de sua certificação. Num segundo 

setor, 41% dessas avaliações apresentaram desvios que representaram um descolamento dos 

requisitos da norma entre 34 e 66% e, finalmente, em 22% das avaliações, as empresas 

apresentaram conformidade com os requisitos normativos. 

Este resultado faz com que se questione, continuadamente, a credibilidade do atual 

processo de certificação seguido pelo mercado brasileiro, como será mostrado adiante, uma 

vez que os agentes envolvidos precisam manter o monitoramento e os dispêndios financeiros 

gerados na realização das avaliações de segunda parte em empresas já certificadas conforme a 

norma NBR ISO 9001:2008. 

1.6. Delimitação do Trabalho 

Neste trabalho não serão abordadas as certificações que não fazem parte do escopo do 

SBAC (Sistema Brasileiro de Avalição da Conformidade), as certificações de sistemas de 

gestão diversos, como Ambiental, de Responsabilidade Social, entre outras; e, na análise da 

base de dados de relatórios de avaliações de segunda parte serão consideradas apenas as 

empresas que estão cadastradas para fornecer bens RQT para a PETROBRAS. 

1.7. Objetivos Gerais 

• Analisar a credibilidade das certificações NBR ISO 9001, no âmbito do SBAC. 
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1.8. Objetivos Específicos 

• Conceituar a credibilidade da certificação de sistemas de gestão da qualidade 

conforme a norma NBR ISO 9001;  

• Identificar os elementos que conferem credibilidade à certificação NBR ISO 9001; 

• Identificar as lacunas/deficiências nas regras atuais utilizadas para a certificação NBR 

ISO 9001, com relação à credibilidade da mesma; 

• Propor mudanças nos requisitos e sistemática de certificação NBR ISO 9001 

realizados no âmbito do SBAC, de modo a conferir maior credibilidade à mesma.   

1.9. Estruturação do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. 

O capítulo 1 – Introdução - apresenta o problema com as delimitações do trabalho, 

discorrendo sobre o contexto histórico que gerou o desenvolvimento das atividades atuais 

focadas em Sistemas de Gestão da Qualidade da PETROBRAS.  

O capítulo 2 – Referencial Teórico – apresenta o embasamento seguido como motivadores 

para a realização deste trabalho, relatando as referências bibliográficas tomadas para subsidiar 

a pesquisa e as hipóteses geradas.  

No capítulo 3 discrimina-se a metodologia utilizada e os procedimentos de pesquisa 

utilizados.  

O capítulo 4 detalha o estudo de caso através da análise detalhada dos dados gerados pelas 

atividades consideradas da PETROBRAS. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões e recomendações da dissertação. 

E, finalizando o trabalho, seguem as referências bibliográficas das fontes pesquisadas e 

tomadas para a concepção do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Qualidade com Credibilidade 

Credibilidade é uma palavra que já traduz em seu radical a ideia principal de seu 

significado, ou seja, crer, acreditar; e que, ao ser utilizada em uma oração na posição de um 

predicativo do sujeito, por exemplo, propicia à título de contextualização a mensagem 

positiva de que o sujeito em questão é algo que nos passa confiabilidade e credulidade, ou 

seja, dá crédito ao objeto que está sendo referido. 

Um significado padrão para a palavra, retirado do dicionário, nos ensina que credibilidade 

fica assim definida: 

“Substantivo feminino. Particularidade, idiossincrasia ou qualidade do 
que é crível. Característica de quem consegue ou conquista a 
confiança de alguém - que possui crédito: só resolveu vender fiado 
porque acreditou em sua credibilidade. Qualidade do que é confiável: 
acreditei nele porque ele tem credibilidade comigo. (Etm. 
credibilitas.atis)” (fonte: http://www.dicio.com.br/credibilidade/) 
 

Da mesma forma que a confiabilidade, que é por definição um de seus sinônimos diretos, 

a credibilidade é algo que não se pede, não se compra ou, muito menos, se requisita. É 

necessário um longo desenvolvimento, baseado em relacionamentos positivos e construído 

através de ideias e atitudes assertivas, para que germine e se desenvolva; e não pode ser dada 

margem para o surgimento de duplas interpretações ou desvios intencionais (ou não) nos 

requisitos pré-acordados.  

A credibilidade, assim como a confiança, deve ser conquistada pelo pretendente, devendo 

ser considerada como um prêmio que será recebido de seu interlocutor, por merecimento, na 

questão envolvida. Consequentemente, é algo bem fácil de perder e muito difícil de 

conquistar. 

No tocante à Qualidade, segundo David A. Garvin em Gerenciando a Qualidade (1992), 

sua definição é algo bem complexo e depende do ponto de vista que está sendo considerado, 

sendo este o motivo para tantas diferenças nas interpretações e na valoração de seu conceito. 

Assim, em seu livro, ele mostra as diferentes abordagens seguidas, sob os pontos de vista de 

alguns especialistas dos setores de filosofia, economia, marketing e engenharia, discorrendo 

sobre os argumentos de defesa de cada linha de pensamento; além de separar o estudo da 

Qualidade em oito diferentes dimensões, onde pretende eliminar a complexidade nas 

definições de cada área. As oito dimensões propostas em seu trabalho são: Desempenho; 
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Características, Confiabilidade, Conformidade, Durabilidade, Atendimento, Estética e 

Qualidade Percebida.  

Resumidamente, Garvin (1992) afirma que as dimensões são estanques, ou seja, 

suficientes em si mesmas, porém, em muitos casos, pode haver inter-relação entre elas, 

fazendo com que a definição de cada dimensão possa ter elementos de diferentes pontos de 

vista dos especialistas citados anteriormente. A seguir, transcrevemos um breve entendimento 

de cada dimensão: 

⇒ Desempenho: trata das características básicas de um produto ou serviço. Nesta 

dimensão está a capacidade do produto de ser eficaz e eficiente, ou seja, efetivo. 

⇒ Características: é a especificação direta do produto ou serviço conforme definido 

por quem o fornece. Existem também as características secundárias, que 

suplementam o funcionamento do produto e, embora não sejam sempre descritas, 

têm o poder de alterar a percepção do cliente com relação ao produto ou serviço.  

⇒ Confiabilidade: reflete a probabilidade de mau funcionamento do produto, como 

tempo de falha (MTBF23), possibilidade de defeitos, etc. Deste ponto de vista, 

quanto maior for o índice de confiabilidade de um produto ou serviço, menor a 

possibilidade de frustrar a expectativa do cliente. A expressão “preciso como um 

relógio suíço” reflete bem este conceito, pois é usada para designar algo com alta 

confiabilidade. 

⇒ Conformidade: reflete o grau em que um projeto e as características de um 

produto ou serviço estão de acordo com padrões pré-estabelecidos, ou seja, com 

sua especificação. Existem duas abordagens distintas de conformidade: - a 

primeira iguala conformidade ao cumprimento de especificações; - a segunda 

iguala conformidade com o grau de variabilidade. 

⇒ Durabilidade:  já foi uma das principais dimensões da qualidade, e expressa a vida 

útil de um produto. Tecnicamente, podemos definir durabilidade como o tempo 

pelo qual um produto mantém suas características e perfeito funcionamento, em 

condições normais de uso. 

⇒ Atendimento: é a mais empírica das dimensões da Qualidade, e tem grande poder 

de afetar a percepção do cliente. Rapidez no atendimento,  cortesia e facilidade de 

ter um problema solucionado encantam o cliente, pois eles não se preocupam 

                                                 
23 MTBF – “Mean time between failures” – Tempo médio entre falhas – é um dos indicadores de qualidade 
percebida em equipamentos industriais mais utilizados na área de Engenharia. 
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somente com a possibilidade de terem problemas com um produto ou serviço, mas 

também com a eficiência do fornecedor em sanar esses eventuais problemas. 

⇒ Estética: outra dimensão bastante empírica e está diretamente relacionada ao 

ponto de vista do cliente ou do público alvo. É a aparência de um produto, o 

sentimento ou sensação que ele provoca. 

⇒ Qualidade percebida: é a dimensão mais ligada à “reputação” de um fornecedor. 

Acreditamos que quem produz algo de qualidade reconhecida, seja capaz de 

manter esse nível em outros produtos ou serviços. Está diretamente relacionada 

com a confiabilidade comentada acima. 

 

Essas dimensões detalhadas por Garvin (1992) para a Qualidade podem ser diretamente 

medidas quando o foco está direcionado para um bem material, ou seja, um ativo tangível; 

uma vez que dados podem ser extraídos de forma direta e relativamente fácil durante as etapas 

fabris ou mesmo durante a própria utilização do bem considerado. Assim, a qualidade de um 

bem se traduziria na confiabilidade, ou na durabilidade por exemplo, que poderia ser 

claramente extraída, de forma manual ou se utilizando de algum sistema lógico, e traduzida a 

partir de métodos tradicionais de estatística, baseados no acompanhamento do desempenho 

transcrito em tais dados coletados, e que seriam utilizados para uma análise minuciosa em 

momento oportuno. 

Entretanto, considerando-se a prestação de um serviço que é, por definição, um ativo 

intangível, ou seja, não caracterizado por um comportamento e desempenho diretamente 

mensuráveis ou, no mínimo, aperfeiçoáveis como no caso de um bem material, não teríamos 

como mensurar diretamente os seus resultados. 

Um serviço é algo que não pode ser possuído, mas sim vivenciado. Necessita da presença 

e da participação do cliente, o que restringe o tempo de atendimento; é personalizado, 

podendo ainda necessitar do treinamento do cliente; e implica produção e consumo 

simultâneos, por não poder ser estocado, dificultando sua inspeção e controle de qualidade. 

Por tudo isso, o processo de prestação de serviço pode ser muito mais importante que o seu 

próprio resultado (GIANESI E CORREA, 1996). 

Para Sarquis (2009): 

[...] os serviços apresentam algumas características distintivas que 
causam impacto na gestão de marketing das organizações. Dentre as 
características mais mencionadas pelos especialistas estão: a 
intangibilidade – o serviço não pode ser visto, sentido, ouvido, 
cheirado ou degustado; a inseparabilidade – o serviço é geralmente 
produzido e consumido simultaneamente, requerendo a participação 
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do cliente e eventualmente a de outros clientes (em conjunto) no 
ambiente de serviços da organização; a variabilidade ou 
heterogeneidade – o serviço depende de quem, quando e onde é 
executado, o que torna variável o desempenho da qualidade e 
produtividade; a perecibilidade – o serviço não pode ser estocado, o 
que dificulta a gestão dos recursos organizacionais e o equilíbrio entre 
a demanda e a capacidade de atendimento. (SARQUIS, 2009, p.03). 
 

E por ser intangível, os clientes tem dificuldade em avaliar a qualidade dos serviços 

depois de prestados. Geralmente os clientes se questionam se realmente fizeram a escolha 

correta ao contratar o serviço. Para reduzir essa incerteza pré e pós-compra é importante 

mostrar para os clientes alguns benefícios que o serviço oferece, sendo uma forma de 

tangibilizar o valor agregado ao serviço e sua percepção pelo cliente (CAMILA FERREIRA, 

2010, p. 23).  

“Os serviços predominantemente intangíveis tendem a adicionar tangíveis para ampliar o 

leque de benefícios aos consumidores, enquanto os serviços com predominância tangível 

tendem a adicionar intangíveis com os mesmos propósitos.” (LAS CASAS, 2009, p. 74). 

Além disso, conforme descrito na norma NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de gestão da 

qualidade – Fundamentos e vocabulário: 

“...Serviço é o resultado de pelo menos uma atividade desempenhada 
necessariamente na interface entre o fornecedor (3.3.6) e o cliente 
(3.3.5) e é geralmente intangível. A prestação de um serviço pode 
envolver, por exemplo: 
- uma atividade realizada em um produto tangível fornecido pelo 
cliente (por exemplo, o reparo em um automóvel); 
- uma atividade realizada em um produto intangível fornecido pelo 
cliente (por exemplo, declaração de imposto de renda necessária para 
receber a restituição); 
- a entrega de um produto intangível (por exemplo, fornecimento de 
informação no contexto da transmissão do conhecimento); 
- a criação de um ambiente agradável para o cliente (por exemplo, em 
hotéis e restaurantes). 
Os produtos do tipo informações são geralmente intangíveis e podem 
estar em forma de abordagens, atas ou procedimentos(3.4.5). 

 

Dessa forma, nestes casos, um relacionamento positivo e construído através de ideias e 

atitudes assertivas deve ser, de forma primordial, o objeto almejado e o direcionador das 

ações executadas pelo prestador do serviço requisitado; e que, também, este não deve perder 

de vista, em hipótese alguma, a qualidade do que ficará como legado após a entrega e 

conclusão de suas atividades. Isso ocorrendo, é inquestionável que a conquista da almejada 

credibilidade será uma consequência natural e positiva do processo implementado, 

propiciando a recompensa mais do que merecida pela assertividade desse prestador de 

serviços. 
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Após essa conquista, é claro e evidente que o prestador de serviços precisará saber 

administrar a forma de expor seus méritos, suas recompensas; uma vez que a credibilidade 

conquistada necessita ter reconhecimento público, ou seja, precisa ser explicitada e 

demonstrada em diversas formas sempre com a coerência necessária, para que os desafios 

vindouros que precederão novas conquistas sejam cada vez menores e menos desgastantes 

para tal prestador de serviços. 

Essa necessidade de exposição não se deve ao fato de ser uma obrigatoriedade de causa, 

mas sim por ser uma consequência de se negociar com um ativo intangível, que traz em si 

essa característica como principal condicionante para sua manutenção e perenidade, uma vez 

que um ativo intangível é, de maneira intrínseca, dependente de uma boa fama junto ao 

mercado que pode ser facilmente derrubada, se não for corretamente defendida e divulgada 

pelos seus detentores. 

Alcançada a almejada credibilidade fica comprovado para o mercado que esse prestador 

pode oferecer aos seus clientes serviços com uma qualidade previamente determinada e 

esperada; pois, conforme as definições presentes na norma NBR ISO 9000:2005 - Sistemas de 

Gestão da Qualidade - Fundamentos e Vocabulário, qualidade é o “grau no qual um conjunto 

de características inerentes satisfaz a requisitos”; ou seja, que os requisitos solicitados e 

acordados no início dos trabalhos serão inteiramente atendidos e quaisquer possíveis desvios 

serão, em tempo hábil, negociados com os responsáveis. Assim, baseado nesta definição e nas 

características descritas ao longo do texto pode-se concluir que qualidade possui uma 

característica intrínseca de ser um potencial gerador de credibilidade na prestação de um 

serviço, podendo ser afetada diretamente, ou não, pelo alcance de um específico nível de 

atendimento, inicialmente proposto e acordado entre as partes. 

Qualidade pode ser também definida como sendo a conformidade com as exigências, tanto 

do uso, quanto do cliente. Assim, as exigências do cliente eram convertidas em especificações 

de materiais, de dimensões, de propriedades, de funções, de operações, etc.; nomeadamente as 

características técnicas do produto ou processo (VERRY, 2015).  

A qualidade, deste modo, só é possível quando as exigências são obedecidas, estando 

ligada diretamente à redução de desperdícios, de retrabalhos e de erros e, portanto, à redução 

de custos; isto é, quanto menos não conformidades, menor o custo associado, denominado de 

custo da não qualidade; e, portanto, maior a qualidade percebida no produto ou serviço. 

Importante citar que este custo da não qualidade é um termo usado em muitas empresas para 

descrever custos, geralmente, intangíveis, que quando ocorrem afetam tanto quem executou o 

serviço ou fabricou o produto, quanto os clientes envolvidos. 
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Normas técnicas são utilizadas para codificar as características técnicas e as preferências 

de mercado relativas a produtos e processos, facilitando a absorção de conhecimentos e 

mudança tecnológica. As normas provaram ser eficazes na promoção da adoção de processos 

e características desejáveis do produto (fiabilidade, durabilidade, e assim por diante) 

proporcionando roteiros para melhorar a qualidade. Por exemplo, a norma internacional ISO 

9001 fornece a qualquer organização um modelo a seguir para a concepção, implementação e 

avaliação dos sistemas de gestão da qualidade. (TIPPMANN, 2013) 

2.2. A Norma NBR ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos 

No Brasil, a norma internacional ISO 9001 foi traduzida pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), pela primeira vez em meados de 1994 e já passou por três 

revisões, em 2000, 2008 e 2015. Ao ser traduzida, esta norma foi adotada no país sob o 

código NBR ISO 9001, seguindo o padrão usado para representar normas aprovadas pela 

ABNT. 

A primeira versão, denominada NBR ISO 9001:1994, tinha seu embasamento na garantia 

da qualidade, e já era utilizada na certificação de empresas. Ela se dividia em: 

• NBR ISO 9001:1994 - Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da qualidade 

em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados; 

• NBR ISO 9002:1994 - Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da qualidade 

em produção, instalação e serviços associados; 

• NBR ISO 9003:1994 - Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da qualidade 

em inspeção e ensaios finais. 

Essa configuração seguida na época não atendia, de maneira global, as necessidades das 

mais variadas empresas, uma vez que cada norma se aplicava a uma atividade, ou a um 

conjunto de atividades específicas de determinado setor. Além disso, os textos não traziam 

nenhuma compatibilidade com a norma ISO 14001 – Gestão Ambiental, cujo crescimento na 

demanda fez com que também se destacasse no mercado. 

Assim, no ano 2000, uma nova versão unificou as três normas em uma única NBR ISO 

9001:2000 que trazia consigo mudanças estruturais como, por exemplo, a desburocratização 

de auditorias e a definição dos 8 Princípios de Gestão da Qualidade (foco no cliente; 

liderança; envolvimento de pessoas; abordagem de processo; abordagem sistémica para a 

gestão; melhoria contínua; tomada de decisão baseada em fatos; benefícios mútuos nas 
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relações com os fornecedores); passando a ter um enfoque no tripé: satisfação do cliente, 

abordagem de processos e melhoria contínua. 

Esse formato perdurou até meados de 2008, quando uma nova revisão NBR ISO 

9001:2008 foi publicada para adequar as grandes mudanças no mercado global e atender a 

críticas de usuários de todas as partes do mundo. Nessa revisão foram inseridos 

esclarecimentos a requisitos da versão anterior; alterações destinadas a aumentar a coerência 

com a norma NBR ISO 14001:2004; a permissão, inserida no item 1.2, de exclusão de algum 

requisito que possa não ser aplicável dada a natureza da organização; além de reduzir e 

flexibilizar a exigência por procedimentos documentados, mantendo apenas seis requisitos de 

documentos como obrigatórios:  

• Controle de Documentos (4.2.3); 

• Controle de Registros (4.2.4); 

• Auditorias Internas (8.2.2); 

• Controle de Produto/ Serviço não-conformes (8.3); 

• Ação corretiva (8.5.2) 

• Ação preventiva (8.5.3). 

Em setembro de 2015, seguindo a tendência de unificação dos textos, foi publicada a 

versão mais recente da NBR ISO 9001:2015, que contemplou grandes mudanças estruturais 

no conteúdo, uma vez que, grande parte do texto dessa vez, será comum a diversas normas de 

sistemas de gestão. Esse texto comum é denominado pela ISO como ANEXO SL24 e contém 

todas as exigências genéricas para sistemas de gestão, e cada norma para sistemas de gestão 

publicada terá, mesclado a ele, seus requisitos particulares. Além disso, também foi 

introduzido o conceito de “Pensamento baseado em Risco”; foram alterados os princípios da 

gestão da qualidade (foco no cliente, liderança, engajamento de pessoas, abordagem de 

processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e gestão de relacionamento) e 

flexibilizada a documentação obrigatória. 

A norma ISO 9001 teve um grande sucesso e contribui enormemente para a divulgação do 

pensamento da qualidade em todo o mundo. Foi devido ao fato de que o modelo apresentado 

na norma era relativamente fácil de implementar em qualquer organização, quer seja de 

manufatura ou de serviço, e poderia ser implementado dentro do ambiente de qualquer cultura 

(FRANÇA e LAGES, 2010).  

                                                 
24

 SL é a identificação sequencial desse anexo dentro da vasta relação de documentos da ISO. 
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Ela não contém requisitos específicos para bens ou serviços, e sim requisitos para que 

Sistemas de Gestão da Qualidade das empresas atendam ao que foi solicitado por seus 

clientes, garantindo que irão entregar, de forma consistente e repetitiva, bens e serviços de 

acordo com o que foi solicitado. Consequentemente, quem define os requisitos do produto é o 

próprio cliente dessas organizações. Estes clientes precisam especificar de forma correta o que 

querem, como irão aplicar e o que esperam do produto adquirido; com isso os fornecedores 

certificados irão validar essas informações e os seus SGQ poderão fornecer, de forma 

consistente, os produtos que irão atender á tais expectativas, além de atender aos requisitos 

estatutários e legais associados aos produtos ou serviços oferecidos. 

A norma ISO 9001 é um padrão certificável de qualidade que foca principalmente a 

obtenção de processos eficazes e clientes satisfeitos. Este padrão é aplicável, pelo menos em 

tese, a todas as organizações, independente do tipo, tamanho ou produto/serviço oferecido e 

pode ser considerado um elemento básico e introdutório para estabelecer processos 

estruturados e organizados, tornando-se a base fundamental para o avanço da qualidade e, 

consequentemente, da gestão empresarial (DOUGLAS; COLEMAN; ODDY, 2003). 

A eficácia dos processos será alcançada por meio da melhoria nas especificações, do seu 

controle a partir de indicadores, do treinamento da mão de obra e da melhoria contínua do 

processo em si. Já os clientes ficarão satisfeitos porque os produtos e os processos produtivos 

deverão ser desenvolvidos com base na sua real necessidade (CARVALHO, OLIVEIRA, 

2013). 

Dessa forma, de acordo com o que fora citado no tópico anterior, a ostentação da condição 

de empresa certificada conforme essa norma deveria garantir para estas empresas a 

credibilidade desejada em seus produtos e serviços, uma vez que essa conquista seria uma 

consequência natural e positiva de um processo devidamente implementado e que garante o 

fornecimento de produtos ou serviços que atendam aos requisitos acordados. 

Neste estudo, o embasamento foi tomado em sua totalidade, em relação à versão da norma 

NBR ISO 9001:2008 que estava vigente durante a execução do mesmo, e que foi a versão da 

norma considerada em todas as avaliações de segunda parte feitas pela PETROBRAS no 

período estudado que compreende o intervalo entre os anos de 2010 a 2014. 
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2.3. Infraestrutura Nacional de Qualidade 

O ambiente político-econômico de um país deve inspirar confiança e favorabilidade para 

que as grandes empresas multinacionais vejam nele locais ideais para aplicar seus 

investimentos em geral, principalmente àqueles relativos a Pesquisa e Desenvolvimento - 

P&D.  

Segundo Zanatta (2007) tratando-se destes investimentos, destacam-se fatores como infra-

estrutura física e de C&T&I25 adequada para a instalação de unidades tecnológicas; 

abundância de profissionais – cientistas e engenheiros – qualificados; proximidade a 

universidades e institutos de pesquisa de alto nível; legislação adequada de propriedade 

intelectual (PI) e incentivos fiscais, dentre outros. (ZANATTA 2007, p.2,). 

Esse ambiente político-econômico, que é tão susceptível a diversos fatores, pode ser 

favorecido através de políticas de incentivo ao desenvolvimento industrial, como já fora feito, 

historicamente, por algumas vezes no Brasil, a exemplo do Plano de Metas (1956-61) e o 

Plano Nacional de Desenvolvimento II (1974-80), considerado o mais efetivo de todos os 

planos executados nessa linha (ZANATTA, 2008, p.14). 

Segundo Osório:  
“Assegurar a qualidade de produtos e serviços requer dos países um 
amplo esforço para disponibilizar uma complexa infraestrutura de 
serviços essenciais, sem os quais produtos não se habilitam a circular 
livremente em mercados competitivos. Esses são os serviços da 
tecnologia industrial básica (TIB) que integram o que se denomina 
sistema nacional para qualidade. Referem-se às disciplinas técnicas da 
metrologia, da normalização, regulamentação técnica e da avaliação 
da conformidade, estendendo também a sua atuação a outras áreas 
correlatas, dentre as quais se encontram a informação tecnológica, as 
tecnologias de gestão e a propriedade intelectual. A ausência de 
qualquer um desses elementos coloca em risco esse sistema 
multidimensional requerido para garantir que produtos e serviços de 
fato sejam considerados confiáveis, de qualidade e seguros para uso 
pelos consumidores”. (OSORIO, 2009, p.58 ). 
 

Segundo Harmes–Liedtke essa infraestrutura também inclui tanto as instituições públicas 

e privadas, quanto o quadro regulamentar em que elas operam (Tradução nossa; HARMES-

LIEDTKE, 2010, p. 08). 

Ainda conforme Osório: 

“o Brasil possui um sistema que logrou reconhecimento internacional 
de suas infraestruturas de metrologia (científica e legal), acreditação26, 

                                                 
25 Segunda Zanatta, C&T&I são os gastos nacionais em P&D, patentes, indicadores de recursos humanos, 
publicações. 
26 Acreditação - Atestação realizada por terceira parte relativa a um organismo de avaliação da conformidade, 
exprimindo demonstração formal da sua competência para realizar tarefas específicas de avaliação da 
conformidade. (NBR ISO/IEC 17000:2005) 
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avaliação da conformidade e de regulamentação via acordos da OMC. 
Criado pela Lei n◦ 5.966, de 11 de dezembro de 1973, esse País 
instituiu um sistema único (integrado) de metrologia, normalização e 
qualidade industrial, o SINMETRO. Sistema esse que integra o setor 
governamental e as iniciativas privadas para articular a infraestrutura 
de serviços tecnológicos para qualidade e produtividade do país. Ou 
seja, para prover uma infraestrutura de serviços capaz de avaliar e 
certificar a qualidade de produtos, processos e serviços por meio de 
organismos de certificação, rede de laboratórios de ensaio e de 
calibração, organismos de treinamento, organismos de ensaios de 
proficiência e organismos de inspeção” (OSORIO, 2009, p. 61). 

 

2.4. Infraestrutura Brasileira da Qualidade 

O Brasil dispõe hoje de um robusto sistema de avaliação da conformidade homologado 

pela participação brasileira (usualmente mediante o INMETRO) em Acordos de 

Reconhecimento Multilateral (MLA27) com o IAF28 (1995), a IAAC29 (1996), a ILAC30 

(2000), o BIPM31 (2001), entre outros (OSORIO, 2009, p. 64) 

O SINMETRO32 - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

é composto pelos seguintes organismos: 

• Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO) e seus Comitês Técnicos; 

• INMETRO; 

• Organismos de Certificação Acreditados (Sistemas da Qualidade, 

Sistemas de Gestão Ambiental, Produtos e Pessoal); 

• Laboratórios Acreditados – Calibrações e Ensaios – RBC/RBLE; 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

• Institutos Estaduais de Pesos e Medidas – IPEM; 

• Redes Metrológicas Estaduais. 

                                                 
27 MLA – Multilateral Recognition Agreement – Acordo de reconhecimento Multilateral  
28 IAF - International Acreditation Forum – Forum Internacional de Acreditação. Fonte: <www.iaf.nu>. Acesso 
em 01 mai. 2016 
29 IAAC - Inter American Accreditation Cooperation – Cooperação Interamericana de Acreditação. Fonte: < 
www.iaac.org.mx/English/Index.php>. Acesso em 01 mai. 2016  
30 ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation – Cooperação Internacional de Acreditação de 
Laboratórios. Fonte: < http://ilac.org/>. Acesso em 01 mai. 2016 
31 BIPM – Bureau International des Poids et Mesures – Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Fonte: < 
www.bipm.org>. Acesso em 01 mai. 2016 

32 Fonte: <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>. Acesso em 30/04/2016 
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Esse sistema tem no CONMETRO33 o seu organismo normativo nacional, sendo o 

responsável pela elaboração das políticas de metrologia, normalização e qualidade. É 

constituído pelos: 

⇒ Ministros de Estado 

⇒ Presidente do INMETRO 

⇒ Presidentes das seguintes instituições: 

o Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
o Confederação Nacional da Indústria – CNI 
o Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC 
o Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC. 

A atuação desse órgão se dá através de seus Comitês Técnicos que são abertos à sociedade 

e cada comitê atua especificamente em uma área distinta. 

O CONMETRO criou o Sistema Brasileira de Avaliação da Conformidade - SBAC que é 

um subsistema do SINMETRO e é destinado ao desenvolvimento e coordenação de todas as 

atividades de avaliação da conformidade no Brasil. 

O órgão executor e que complementa essa estrutura nacional é o INMETRO34, que é o 

único órgão acreditador no Brasil, seguindo uma tendência internacional de haver apenas um 

organismo acreditador por país.  

Suas principais atribuições são: 

• Metrologia Científica e Industrial; 

• Metrologia Legal; 

• Avaliação da Conformidade; 

• Organismo Acreditador; 

• Secretaria Executiva do CONMETRO e dos seus comitês técnicos 

assessores; 

• Supervisor dos Organismos de Fiscalização e Verificação da 

Certificação. 

Cabe ao INMETRO o papel de harmonizar os diferentes interesses dos diversos 

segmentos da sociedade. Por esse motivo, os estudos de viabilidade técnica, o 

desenvolvimento, a implantação assistida e aperfeiçoamento devem ser conduzidos segundo 

princípios básicos que propiciem a indispensável credibilidade aos programas. São eles: 

confidencialidade; imparcialidade; isenção; acessibilidade (a todos os interessados e com 

                                                 
33

 Fonte: <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>. Acesso em 30/04/2016 
34 Fonte: <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>. Acesso em 30/04/2016 
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igual tratamento); transparência; independência; divulgação; educação e conscientização dos 

diferentes segmentos da sociedade (toda a documentação do SBAC deve estar disponível para 

o público em geral) (INMETRO 2015). 

Essa infraestrutura completa é que proporciona a um país a qualidade de seus produtos, 

processos e serviços. Dessa forma, quanto mais desenvolvidos forem cada um dos elementos 

que compõem essa infraestrutura, melhor ela irá funcionar e, portanto, maior será a presunção 

de qualidade e credibilidade gerada na sociedade. 

Dentre todas as funções do SINMETRO, destacaremos neste trabalho aquelas 

relacionadas com as atividades de Avaliação da Conformidade35, Acreditação e Certificação 

de sistemas de gestão da qualidade. 

2.4.1. Avaliação da Conformidade 

A atividade de Avaliação da Conformidade36 começou no Brasil, de forma estruturada, na 

década de 80. Transporte de cargas perigosas, segurança veicular e capacetes de motociclistas 

foram alguns dos primeiros produtos e serviços a terem sua conformidade avaliada. Em sua 

fase inicial, as certificações eram conduzidas pelo INMETRO. Mas a partir de 1992, passaram 

a ser conduzidas pelos organismos e laboratórios acreditados. Hoje, são mais de 250 famílias 

de produtos e serviços no âmbito do SBAC - Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade (INMETRO, 2015). 

O vocabulário que deve ser utilizado para uniformização de termos, definições e conceitos 

relativos à atividade de Avaliação da Conformidade está relacionado na Portaria INMETRO 

nº 248, de 25/05/2015. Conforme esta Portaria existem duas definições para a Avaliação da 

Conformidade, uma originada de uma resolução do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), e outra conforme norma da ABNT, 

relacionadas a seguir: 

“...32- Avaliação da Conformidade (Conformity Assessment) - 
Processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente 
acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de 
confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda uma 
pessoa, atende a requisitos pré-estabelecidos em normas ou 
regulamentos, com a melhor relação custo benefício para a 
sociedade.(Fonte: Resolução Conmetro nº 4/2002 adaptada das 
definições da ISO e OMC); 
33- Avaliação da Conformidade (Conformity Assessment) - 
Demonstração de que os requisitos especificados relativos a um 
produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos. 

                                                 
35 Fonte: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/index.asp>. Acesso em 30/04/2016 
36 Fonte: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp>. Acesso em 30/04/2016. 
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(Fonte: NBR ISO/IEC 17000:2005 - Avaliação da conformidade - 
Vocabulário e princípios gerais)...” 
 

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

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

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

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

aplicáveis”. (INMETRO, Livreto de Avaliação da Conformidade, p. 8. 6ª. edição) 

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

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

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

(INMETRO, Livreto de Avaliação da Conformidade, p. 9. 6ª. edição) 

A norma NBR ISO/IEC 17000 - Avaliação da conformidade - Vocabulário e princípios 

gerais - que foi publicada em outubro de 2005, trouxe para nosso mercado a melhor forma 

para apresentação e nivelamento dos conceitos, definições, vocabulário e princípios gerais da 

avaliação da conformidade. 

O domínio da avaliação da conformidade inclui diversas atividades que estão definidas 

naquela norma, tendo como exemplos: ensaio, inspeção, certificação, além de acreditação de 

organismos de avaliação da conformidade. 

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

avaliação da conformidade desenvolvidas em cada país, sendo a credibilidade um pré-

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

mercados. (INMETRO, Livreto de Avaliação da Conformidade, p. 42; 19. 6ª. edição) 

Conforme descrito na literatura específica do INMETRO sobre avaliação da 

conformidade: 

“5.1 Credibilidade 
Este é o mais importante fator chave para o sucesso da atividade de 
avaliação da conformidade, já que ele é uma consequência dos 
demais. Por definição “avaliar a conformidade é propiciar confiança”. 
Portanto, ele baseia-se na relação de confiança entre as partes 
interessadas, ou seja, o acreditador; o regulamentador; o agente 
econômico que atesta a conformidade, em geral, o certificador; o 
fornecedor e o consumidor. 
Esta confiança é alcançada através de uma atuação com competência 
técnica, imparcialidade, isenção e transparência, em particular no que 
diz respeito ao envolvimento das partes interessadas, principalmente 
quando do estabelecimento das regras do programa de avaliação da 
conformidade”. (INMETRO, Livreto de Avaliação da Conformidade, 
p.28. 6ª. edição) 
 

Dito isto, podemos afirmar que a atividade de Avaliação da Conformidade é uma 

prestação de serviço onde uma equipe avaliadora verifica a aderência de um sistema de gestão 
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de determinada empresa a requisitos normativos predefinidos e devidamente acordados, 

através de uma avaliação específica bem estruturada, com pessoal qualificado e experiente na 

atividade e no ramo de negócio da empresa envolvida. Essa avaliação pode ter objetivos 

específicos como, por exemplo, a acreditação de organismos de certificação de sistemas de 

gestão conforme a norma NBR ISO/IEC 17021 – Avaliação de Conformidade – Requisitos 

para Organismos que fornecem Auditoria e Certificação de Sistemas de Gestão, entre outros. 

2.4.2. Acreditação 

Conforme citado no início do tópico de Credibilidade, e da mesma maneira, o próprio 

nome desta atividade também já traduz no seu radical todo o sentido de sua existência para a 

sociedade, ou seja, acreditar, dar credibilidade, fornecer confiança para que as partes 

envolvidas se permitam o compartilhamento de decisões, usufruindo de uma estrutura e de 

garantias que não deveriam jamais ser contestadas ou postas em dúvida em momento algum. 

Das ferramentas praticadas no campo da avaliação da conformidade, a acreditação de 

organismos de certificação e de laboratórios é talvez a de maior importância.  

A acreditação é o reconhecimento, por algum organismo acreditador, da competência 

técnica da organização que atesta a conformidade para processar a avaliação da conformidade 

de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão ou pessoal. (INMETRO, Livreto de 

Avaliação da Conformidade, p. 42; 19. 6ª. edição) 

Nesse formato, o órgão acreditador acredita organismos de avaliação da conformidade 

(OAC37) que, por sua vez, vão atuar de forma a reconhecer a conformidade de um sistema de 

gestão, produto ou serviço de empresas em geral. 

A acreditação no SINMETRO é de responsabilidade do INMETRO e significa um 

reconhecimento formal de que um organismo de certificação está operando um sistema da 

qualidade documentado e que demonstrou competência técnica para realizar serviços 

específicos, avaliados segundo critérios estabelecidos pelo INMETRO, baseados em guias e 

normas internacionais. 

Dentro da estrutura organizacional do INMETRO, os processos de acreditação de 

organismos de certificação correm por responsabilidade da CGCRE38 e são operados com 

                                                 
37 OAC - Por definição, segundo a NBR ISO/IEC 17011:2005, organismos de avaliação da conformidade são 
organizações que fornecem os seguintes serviços de avaliação da conformidade: certificação de sistemas de 
gestão, certificação de produtos, certificação de pessoas, ensaios, calibração e inspeção. Fonte: < 
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismosAcreditados.asp>. Acesso em 14/05/2016. 
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base na norma NBR ISO/IEC 17021 – Avaliação de Conformidade – Requisitos para 

Organismos que fornecem Auditoria e Certificação de Sistemas de Gestão; considerando 

também as orientações internacionais como as da ISO e documentos mandatórios do IAF, por 

exemplo. 

Alguns tipos de acreditação hoje utilizados no mercado brasileiro são:  

• OCS - Organismo de Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade - São 

organismos que conduzem e concedem a certificação de conformidade com base nas 

normas NBR ISO 9001; 

• OCP - Organismo de Certificação de Produto - São organismos que conduzem e 

concedem a certificação de conformidade de produtos, nas áreas voluntária e 

compulsória, com base em normas nacionais, regionais e internacionais ou 

regulamentos técnicos; 

• OCA - Organismo de Certificação de Sistema de Gestão Ambiental - São organismos 

que conduzem e concedem a certificação de conformidade com base na norma NBR 

ISO 14001; 

• OHC - Organismo de Certificação de Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos - 

São organismos que conduzem e concedem a certificação de conformidade com base 

na norma NBR ISO 22000 – Sistemas de Gestão de Segurança de Alimentos – 

Requisitos para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos; 

O símbolo de acreditação utilizado pela CGCRE/INMETRO no âmbito do SBAC é 

apresentado a seguir: 

 

Figura 5: Modelo do símbolo de acreditação. Fonte: Sítio do INMETRO/CGCRE. 

 
                                                                                                                                                         
38 CGCRE é sigla utilizada para a Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (CGCRE), que é o 
organismo de acreditação de organismos de avaliação da conformidade reconhecido pelo Governo Brasileiro, 
tendo sido instituída através do Decreto nº 7938, publicado em 19 de fevereiro de 2013. 
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Na figura abaixo, são demonstrados os critérios usados pelo INMETRO, no âmbito do 

SBAC, para a acreditação de organismos de avaliação da conformidade: 

 

 

Figura 6: Critérios para acreditação no SBAC. Fonte: Livreto Avaliação da Conformidade - INMETRO – 6ª ed. 
p.43 

 
A realização da acreditação está esquematizada através da execução dos seguintes 

processos: 

• Solicitação; 

• Análise da documentação; 

• Avaliação no local (Sistema de gestão, pessoal, instalações); 

• Avaliação de desempenho (Testemunhas); 

• Decisão (Recomendações, comissão, coordenação). 

Visando projetar o País no mercado internacional, é importante realizar e manter a 

articulação com os fóruns internacionais de acreditação, como o IAF, por exemplo, quando o 

país poderá demonstrar sua estrutura criada, defendendo seus interesses e viabilizando, com 

isso, possíveis exportações de seus produtos para aqueles mercados estrangeiros. 
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2.4.2.1. Norma NBR ISO/IEC 17021:2011 - Avaliação de Conformidade – 

Requisitos para Organismos que fornecem Auditoria e Certificação de 

Sistemas de Gestão 

Esta norma especifica requisitos para organismos de certificação de qualquer tipo de 

sistema de gestão que, quando atendidos, podem assegurar que esses organismos operem o 

processo de certificação desses sistemas de fabricantes de bens ou de prestadores de serviços 

de maneira competente, coerente e imparcial, permitindo o reconhecimento pelo mercado de 

que tal processo foi devidamente implementado, garantindo assim o alcance da almejada 

credibilidade associada a ele. 

Ela oferece um conjunto de requisitos genéricos para auditoria de sistemas de gestão39, 

visando fornecer uma determinação confiável da conformidade aos requisitos aplicáveis para 

certificação, que deverá ser realizada por uma equipe auditora competente, com recursos 

adequados, seguindo um processo coerente e relatando os resultados de maneira condizente. 

Em suas seções, esta norma transita por vários aspectos básicos para a realização de uma 

avaliação com o objetivo de certificação confiável. 

Na seção 4, estão relatados os princípios que sustentam toda a norma, orientando a 

compreensão dos requisitos descritos nas seções de 5 a 10. Importante citar que princípios não 

são requisitos. Eles são a base para a tomada de decisões que podem ser necessárias no 

decurso das avaliações. 

Conforme descrito no item 4.1.2: “o objetivo geral de uma certificação é proporcionar 

confiança a todas as partes de que um sistema de gestão atende a requisitos específicos. O 

valor da certificação é o grau de confiança pública estabelecida por meio de uma avaliação 

competente e imparcial, realizada por uma terceira parte.” 

Os princípios da norma NBR ISO/IEC 17021:2011 são:  

• Imparcialidade; 

• Competência; 

• Responsabilidade; 
                                                 
39 A Resolução 2013-12 - adotada na 27ª. Assembleia Geral realizada de 23 a 25 de outubro de 2013 estabelece 
que o documento normativo ISO/IEC TS 17021-3 - Avaliação da conformidade - Requisitos para organismos 
que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão - Parte 3: Requisitos de competência para auditoria e 
certificação de sistemas de gestão da qualidade - deve ser aplicado em conjunto com a norma ISO/IEC 
17021:2011 para organismos que operam certificação de Sistema de Gestão da Qualidade; 
Conforme o ofício Nº 003/DICOR/CGCRE, para os Organismos de Certificação avaliados a partir de 
01/10/2014, ambos os documentos serão objeto de verificação por parte da equipe da Cgcre durante as 
avaliações de escritório. O não atendimento a algum requisito neles estabelecido será registrado como não 
conformidade à ISO/IEC 17021:2011. Fonte: 
<http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/dicor_alerta.asp?iacao=imprimir> 
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• Transparência; 

• Confidencialidade; e 

• Capacidade de resposta a reclamações. 

Estes princípios, em parte, são os mesmos princípios que norteiam as ações do 

INMETRO: 

• Confidencialidade; 

• Imparcialidade; 

• Isenção; 

• Acessibilidade (a todos os interessados e com igual tratamento); 

• Transparência; 

• Independência; 

• Divulgação; 

• Educação; e 

• Conscientização dos diferentes segmentos da sociedade (toda a documentação do 

SBAC deve estar disponível para o público em geral). 

Essa associação de princípios se faz necessária para demonstrar à sociedade em geral o 

compromisso deste órgão acreditador, que é único no Brasil, com todo o processo que está 

designado sob sua responsabilidade; tendo, por consequência, o papel de executor e, ao 

mesmo tempo, de guardião da Qualidade no Brasil. 

Nas demais seções estão definidos os requisitos em si dessa norma, contendo, em cada 

uma delas, as regras que devem ser obedecidas no processo de certificação.  

A seção 5 discorre sobre os aspectos gerais, abrangendo as questões legais, contratuais, 

requisitos de imparcialidade e de responsabilidade civil e finanças. Na seção 6, estão os 

requisitos relacionados com a estrutura organizacional, alta direção e onde está definida a 

responsabilidade para salvaguardar a imparcialidade do processo de certificação. Já na seção 

7, constam os requisitos de recursos envolvidos que balizam e determinam a competência do 

pessoal e da direção, referindo-se a formas de capacitação e escolha de pessoal devidamente 

preparado, meios de se avaliar competências e utilização de pessoal externo. 

A seção 8 determina questões que envolvem a informação coletada em si, contendo 

determinações sobre como proceder com consultas públicas, como tratar os documentos de 

certificação, a utilização correta das marcas envolvidas e até onde definir quais dados são 

confidenciais. Na seção 9 encontram-se os requisitos dos processos, definindo a elaboração 
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dos programas de auditorias, onde constam orientações para o plano de auditoria, a 

abordagem que será dada ao processo, a designação de tarefas, a forma de se registrar as não 

conformidades, entre outras atividades; além de orientar sobre os processos de auditoria 

inicial e certificação, atividades de supervisão, a recertificação e como tratar as possíveis 

reclamações de fontes diversas. 

Finalmente, a seção 10 traz em seu texto as exigências para que o organismo de 

certificação envolvido mantenha um sistema de gestão capaz de apoiar e demonstrar o 

cumprimento coerente dessa norma, de acordo com a norma NBR ISO 9001, ou de acordo 

com os requisitos da própria NBR ISO/IEC 17021. 

Nos quadros a seguir, mostramos um “mind map” dos requisitos dessa norma para melhor 

visualização do contexto acima: 

 

 

Figura 7: Requisitos gerais da norma NBR ISO/IEC 17021. Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 8: Detalhamento dos itens de competência e informações. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 9: Detalhamento do item 9 – Requisitos Gerais. Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 10: Detalhamento dos requisitos de sistema de gestão. Fonte: Elaboração própria. 

 

2.4.2.2. Documentos Mandatórios do IAF40 

Como já citado, além de seguir as determinações da norma detalhada acima, o INMETRO 

também participa de fóruns internacionais que tratam de assuntos ligados à área de 

acreditação. Para isso, mantém um setor responsável por este acompanhamento e para a 

manutenção das exigências determinadas em tais fóruns, a exemplo da DICOR – Divisão de 

Acreditação de Organismos de Certificação. 

O IAF publica documentos mandatórios que devem ser utilizados pelos organismos de 

acreditação, consignatários dos acordos multilaterais, quando realizando o processo de 

acreditação de organismos de certificação, para garantir que eles operam tais processos de 

maneira coerente com as recomendações internacionais.  

Esses documentos mandatórios não pretendem estabelecer, interpretar, subtrair ou 

adicionar requisitos a nenhum guia ou a nenhuma norma ISO/IEC; mas, simplesmente, 

garantir a aplicação consistente destes guias e padrões. 

Seguem listados abaixo alguns dos documentos mandatórios do IAF considerados no 

processo de acreditação nacional, que foram integrados à norma do INMETRO NIT-DICOR-

054 – Rev. 6, publicada em março de 2016: 

                                                 
40 Disponíveis em: http://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38. Acesso em: 12/05/2016. 
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• IAF MD 1:2007 - Documento Mandatório do IAF para a Certificação 

de "Multisites" baseada em amostragem; 

• IAF MD 2:2007 - Documento Mandatório do IAF para a Transferência 

da Certificação Acreditada de Sistemas de Gestão; 

• IAF MD 3:2008 - Documento Mandatório do IAF para Procedimentos 

Avançados de Supervisão e Recertificação (PASR); 

• IAF MD 4:2008 - Documento Mandatório do IAF para o uso de 

Técnicas de Auditoria Apoiadas por Computador (TAAC) para Certificação 

Acreditada de Sistemas de Gestão; 

• IAF MD 5:2015 - Documento Mandatório do IAF para Determinação 

da Duração de Auditorias de SGQ e SGA; 

• IAF MD 10:2013 - Documento Mandatório do IAF para Avaliação do 

Organismo de Certificação para Gestão da Competência em Conformidade com a 

ISO/IEC 17021:2011; 

• IAF MD 11:2013 - Documento Mandatório do IAF para a aplicação da 

ISO/IEC 17021 em auditorias de sistemas de gestão integrados; 

• IAF MD 18:2015 - Documento Mandatório do IAF para a aplicação da 

ISO/IEC 17021 no setor de Gestão de Serviços (ISO/IEC 20000-1. 

Cada um deles se refere à aplicação de requisitos específicos de normas ou guias da 

ISO/IEC, a exemplo do IAF MD 2:2007 - Documento Mandatório do IAF para a 

Transferência da Certificação Acreditada de Sistemas de Gestão, que é mandatório para a 

consistente aplicação da cláusula 9.1.1 da norma NBR ISO/IEC 17021:2007 e é baseado na 

diretriz previamente fornecida no Anexo 4 do IAF GD2:2005 e no Anexo 2 do IAF 

GD6:2006. 

2.4.3. Certificação de SGQ 

Em relação à Certificação, a Portaria INMETRO nº 248 define da seguinte forma: 

“...39- Certificação (Certification)- Atestação relativa a produtos, 
processos, sistemas ou pessoas por terceira parte. (Fonte: NBR 
ISO/IEC 17000:2005)...  
40- Certificado da Conformidade (Certificate of Conformity) - 
Documento formal emitido após a conclusão do processo de 
certificação. (Fonte: INMETRO)” 
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Portanto, a certificação é uma declaração formal de que algo "é verdade", emitida por 

quem tenha credibilidade e autoridade legal ou moral para tanto.  

Para tal, ela deve ser formal, isto é, deve ser feita seguindo um ritual e ser formalizada em 

um documento. Deve declarar ou dar a entender, explicitamente, que determinada coisa, 

status ou evento é verdadeiro. Deve também ser emitida por alguém, ou alguma instituição, 

que tenha fé pública, isto é, que tenha credibilidade perante a sociedade. Essa credibilidade 

pode ser instituída por lei ou decorrente de aceitação social. 

Assim, ratificando o Autor LAS CASAS(2009, p. 74) quando cita que “os serviços 

predominantemente intangíveis tendem a adicionar tangíveis para ampliar o leque de 

benefícios aos consumidores”, temos que o resultado final de um processo de certificação - 

intangível - é a emissão de um certificado físico e público que pode ser considerado a 

materialização que atribuirá a tangibilidade ao processo de certificação ora concluído. 

O certificado é o produto utilizado previamente por empresas para comprovar que seu SG 

está em conformidade com requisitos relativos a um padrão normativo específico e que pode 

ser disponibilizado a qualquer um de seus clientes.  

No caso específico de um sistema de gestão da qualidade certificado conforme a norma 

NBR ISO 9001, os produtos e serviços dessas empresas, que estejam dentro do escopo da 

certificação, terão associados a eles a credibilidade que só seria alcançada após certo tempo de 

relacionamento proveitoso para ambas as partes. 

No Brasil, da mesma forma que no mundo, e conforme já citado, para que um certificado 

tenha validade, ele deve ser emitido por uma entidade devidamente acreditada por uma 

instituição nomeada por força de lei para cumprir o papel de avaliar, controlar e acreditar 

laboratórios e organismos em suas áreas específicas de atuação.  

No tocante a certificação de SGQ, essas entidades recebem a denominação de Organismos 

de Certificação de Sistema Gestão da Qualidade (OCS) e são acreditados pela 

CGCRE/INMETRO para atestarem a conformidade dos modelos de SGQ de fabricantes e 

prestadores de serviços em relação aos requisitos da norma NBR ISO 9001.  

Dessa maneira, o que as empresas esperam receber após certificarem seu SGQ conforme 

tal norma, por exemplo, é o reconhecimento do mercado de que seus produtos e serviços 

prestados terão a qualidade esperada, dada a credibilidade do processo de certificação seguido 

atualmente no Brasil. 

A atividade de avaliação da conformidade se enquadra plenamente nas características 

descritas anteriormente, sendo intangível - pois não é um bem físico; inseparável – uma vez 
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que é consumida à medida que é realizada; heterogênea – visto que depende da habilidade da 

equipe avaliadora designada; e perecível – uma vez que não é possível estocá-la. 

Portanto, uma vez que o processo da acreditação de um OCS de acordo com a norma NBR 

ISO/IEC 17021 é um caso específico da avaliação da conformidade, nos mesmos moldes que 

um processo de certificação de uma empresa fabricante de bens ou de um prestador de 

serviços conforme a norma NBR ISO 9001, podemos concluir que para se manter a 

credibilidade de tais processos, é imprescindível que os agentes envolvidos se mantenham em 

um patamar de confiabilidade tal que os permitam ser enxergados como verdadeiros 

defensores e mantenedores da qualidade de seus processos. 

2.5. O Porquê do Processo de Certificação 

O efeito e a importância da avaliação da conformidade nos negócios internacionais e 

domésticos foi reconhecido no Acordo de Barreiras Técnicas41 para o comércio (TBT em 

inglês) que ocorreu em 1994, na Rodada do Uruguai42, que foi considerada a rodada mais 

ambiciosa da história, uma vez que nela foi criada a OMC – Organização Mundial do 

Comércio (WTO em inglês).  

As disposições do TBT definem que os responsáveis não devem produzir exigências 

técnicas, como normas, regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da 

conformidade, que criem obstáculos ou barreiras técnicas ao livre comércio internacional, por 

entender que elas poderiam de certa forma acelerar ou atrasar o fluxo de bens entre os países 

membros do acordo. Para garantir que as barreiras não tarifárias não embaraçassem o 

comércio internacional, o artigo 6 do acordo TBT se referiu exclusivamente ao mecanismo de 

reconhecimento dos esquemas de avaliação da conformidade, enfatizando que a competência 

técnica de um organismo provendo avaliação da conformidade precisa estar validada por um 

processo de acreditação. (GYANI, 2007, p.01) 

Especificamente em relação ao objeto deste estudo, a norma ISO 9001 no Brasil foi 

traduzida pela primeira vez em 1994, passando, na sequência, por outras três revisões, 

conforme discorrido no capítulo 2 – Referencial Teórico.  

O processo de certificação dessa norma nasceu, basicamente, através das mesmas 

empresas que já realizavam certificações de terceira-parte, como as certificadoras de navios e 

organismos de inspeção de terceira-parte. Tão logo a consciência de que as certificações de 

                                                 
41 TBT – Technical Barriers to Trade – em inglês. 
42 Maiores informações: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm>. Acesso em 31/05/2016. 
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sistemas de gestão conforme a norma ISO 9001 poderiam turbinar a atuação nos mais 

diversos mercados, as empresas começaram a procura pela certificação como oportunidade de 

negócio, e os organismos de certificação se viram com uma demanda por serviços 

notadamente ampliada para um nível em que seria necessário aumentar a oferta de tais 

serviços de certificação. 

Seguindo essa tendência de expansão e visando o atendimento aos requisitos do TBT, 

mecanismos apropriados para os acordos de reconhecimento mútuo foram estabelecidos pelo 

IAF, e implementados os processos de acreditação, baseados na criação de documentos 

mandatórios que ficam disponíveis em seu sítio eletrônico, conforme detalhado anteriormente.  

O IAF é aberto a participação de todos os organismos de acreditação mundiais e outras 

partes interessadas, como os organismos de certificação e representantes da indústria em 

geral. Para se tornar membro, os interessados devem confirmar que concordam com os termos 

de tais documentos e que irão implementá-los em seus territórios. Assim, o IAF envia 

avaliadores de outros dois países para realizar avaliação deste organismo de acreditação 

candidato, visando adequação aos processos acordados. 

Nesse contexto, embasando-se na credibilidade da estrutura narrada acima, que envolve 

importantes atores que vão desde organismos mundiais, acordos comerciais internacionais, até 

entidades reconhecidas pelos membros envolvidos, é que o processo de certificação toma para 

si a credibilidade herdada desses agentes determinantes; e, dentro desses processos de 

certificação, especificamente temos as certificações de sistemas de gestão da qualidade 

conforme a norma NBR ISO 9001. 

2.6. Com o Foco na Credibilidade das Certificações ISO 9001 

A credibilidade das certificações de sistema de gestão da qualidade conforme a norma 

NBR ISO 9001 vem sendo discutida desde o início das atividades do processo de certificação. 

De olho nas tendências do mercado o ISO/TC 17643, o IAF e o ISO/CASCO44 formaram 

um grupo multifuncional em meados 2002 denominado IAG (ISO 9001 Advisory Group em 

inglês) conforme documento orientativo disponível no endereço eletrônico: 

www.iaf.nu/upFiles/792478.IAFCommunique_ISO9001Feb03.pdf. 

                                                 
43 ISO TC 176 – Quality management and quality assurance - Comitê Técnico da ISO responsável pela 
padronização no campo de gerenciamento e garantia da qualidade. 
44 ISO/CASCO – Comitê da ISO para assuntos relacionados à avaliação da conformidade. Fonte: 
<http://www.iso.org/iso/Casco>. Acesso em 31/05/2016. 
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Este grupo tinha como alguns de seus objetivos monitorar a credibilidade da norma ISO 

9001 em relação à certificação, e fornecer “feedback” para os membros do grupo e para o 

mercado; além de promover um fórum de discussão de satisfação de usuários entre outros. 

Juntamente as ações no sentido de se alcançar estes objetivos principais nota-se, ao longo 

do tempo, a existência de várias iniciativas desses órgãos no sentido de aumentar a 

visibilidade e penetração nos mercados dos corretos conceitos da certificação. 

Como alguns exemplos dessas iniciativas, destacaram-se a criação de guias de boas 

práticas de auditorias, o reconhecimento pelo IAF do conceito “Output matters” (Foco no 

resultado); e a maior divulgação de documentos gratuitos orientativos. 

Em meados de 2007, os então responsáveis pelo IAG, Dr. Nigel Croft e Sr. Randy 

Dougherty, publicaram um artigo denominado “Preserving the credibility of ISO 9001:2000 

certification”45 (Preservando a credibilidade da certificação ISO 9001:2000, tradução própria) 

(2007, p. 31), onde discorrem sobre o processo de preservação da credibilidade da norma ISO 

9001, relatando que os processos de certificação vinham sendo executados de duas formas 

bens distintas; sendo uma ética, efetuada por organismos de certificação imparciais, usando 

times competentes de auditores profissionais, e que são chamados, segundo Croft e 

Dougherty, de “good guys”. Conforme eles, esses profissionais tem feito um bom trabalho e 

agregado valor ao nome ISO 9001. Porém, uma segunda forma, onde existem aqueles que eles 

denominaram de “bad guys” que são impulsionados, provavelmente, por questões comerciais 

ou outros fatores que contaminam todo o processo de certificação então seguido pelos 

membros do IAF. Nesse artigo, os autores relatam que o IAG, através de análises de 

diagramas de causa e efeito, identificou pontos-chave que ameaçam todo o sistema como 

seguem (tradução própria): 

• Ameaças gerais à credibilidade: 

o Interesses diversos (comerciais/políticos); 

o Expectativas irreais de mercado; 

o “Sobre-vendas” da ISO 9000 por consultores e organismos de certificação; 

o Abordagens inconsistentes (organismos de acreditação, de certificação, 

auditores, regiões); 

o Boatos infundados. 

• Ameaças de alguns organismos de acreditação: 

o Notados como não sendo “fortes” o suficiente onde deveria contar; 

                                                 
45 Disponível em: <www.iso.org/ims>. Acesso em 31/05/2016. 
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o Muito burocráticos; 

o Mecanismos fracos de “feedback” do mercado; 

o Abordagens inconsistentes entre organismos de acreditação; 

o Considerações comerciais por alguns organismos de acreditação; 

o Divulgação insuficiente / consciência do papel do acreditador; 

• Ameaças de alguns organismos de certificação: 

o Competência inadequada de times de auditores: 

� Inconsistências; 

� Uso inadequado de auditores competentes; 

� Falta de habilidade para olhar “além de documentos”; 

� Fraco entendimento da abordagem por processos; 

� Conhecimento técnico inadequado; 

o Considerações comerciais; 

o Conflitos de interesse (não apenas consultoria!); 

o Pouco ou nenhum “feedback” dos clientes dos clientes; 

o Considerações éticas; 

o Baixíssimo foco no desempenho do sistema de gestão; 

• Ameaças de alguns consultores: 

o Desinformação e boatos; 

o Metodologia; 

o Falta de competência: 

� Muito foco em documentos; 

� Baixíssimo foco em resultados; 

o Conflitos de interesse; 

o Relações não saudáveis com os organismos de certificação; 

• Ameaças de algumas organizações: 

o Falta de cultura da qualidade; 

o Apenas interessados “no certificado”; 

o Questões comerciais; 

o Política de baixar o preço (“you get what you pay for”); 

o Ética; 

o Falta de entendimento: 

� Da acreditação; 

� Da ISO 9001 e da família de normas ISO 9000; 
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� Abordagem de processos; 

o Abordagem reativa para auditorias (interna e externa); 

• Ameaças de alguns auditores: 

o Falta de competência: 

� Auditando fora de sua área de competência; 

� Pouco “sentido de negócio”; 

� Fraco conhecimento do processo; 

� Falta de habilidade para lhe dar com alta direção; 

� Falta de habilidade para auditar sistemas eletrônicos, baseados em 

computador; 

o Conflitos de interesse; 

o Falta de senso de responsabilidade profissional. 

Na mesma linha de análise da credibilidade, existe um estudo feito pelo JQA46, publicado 

em outubro de 2003, denominado “Management System Standard and Certification Systems 

in Future” que cita a existência de um processo chamado de “espiral da morte” onde é 

descrito de maneira muito assertiva os efeitos negativos potenciais da perda da credibilidade 

conforme abaixo: 

• Foco na certificação, e não na qualidade; 

• Certificação passa a ser uma commodity; 

• Pressões dos clientes diretos nas certificadoras; 

• Preços jogados abaixo (auditor-dia e preço por dia); 

• Dificuldades em recrutar auditores competentes; 

• Auditorias mais “superficiais”; 

• Perda de confiança dos “clientes dos clientes” das certificadoras. 

Diante dessas ameaças identificadas, o IAG propunha transformar palavras em ações, 

conforme algumas a seguir (tradução própria): 

• Formação de um grupo ISO/IAF de práticas de auditoria que resultou na 

publicação de mais de 30 “dicas de auditoria” com o objetivo de promover uma 

maior consistência entre os auditores de organismos de certificação; 

                                                 
46 JQA – Japan Quality Assurance Organization – Organismo de garantia da qualidade japonês. Disponíel 
em:<www.jqa.jp>. Acesso em 2 mai. 2016. 
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• Formação de um grupo de práticas de auditoria de acreditação, com o objetivo de 

promover nivelamento entre os auditores de organismos de acreditação; 

• Publicação do guia: “ISO 9001:2000 – What does it mean in the supply chain?”47 

para compradores de empresas certificadas saberem o que esperar de seus 

fornecedores certificados; 

• Publicação da norma ISO/IEC 17021:2006 que agregou muitas das preocupações 

encontradas durante as análises de causas efetuadas; entre outras ações. 

Ainda nesses termos, visando o mesmo tipo de análise do conceito de credibilidade da 

certificação ISO 9001, o autor Olivier Boiral utilizou uma outra ótica que consideramos muito 

interessante de ser observada e foi muito bem detalhada no artigo “ISO Certificates as 

Organizational Degrees? Beyond the Rational Myths of the Certification Process”48(2012). 

Nesse artigo, o autor descreve as similaridades entre os comportamentos exibidos por 60 

respondentes de uma pesquisa efetuada entre funcionários de empresas em processos de 

certificação ISO 9001, e o comportamento de estudantes de universidades em relação às suas 

provas, utilizando uma abordagem denominada como DPS – “Degree Purchasing Syndrome” 

(Síndrome da compra da graduação – tradução própria), que se refere à desconecção entre o 

objetivo de se alcançar a almejada graduação e o efetivo aprendizado de um aluno que, 

teoricamente, só estudaria o suficiente para passar nos testes e ser aprovado, desconsiderando 

a necessidade do real aprender.  

                                                 
47 Disponível em: <http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref954>. Acesso 
em 31/05/2016. 
48 Disponível em: <http://oss.sagepub.com/content/33/5-6/633.short>. Acesso em: 26/10/2015. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. A Metodologia da Pesquisa 

A metodologia definida para a construção do trabalho se baseou em procedimentos de 

pesquisa documental e estudo de caso coletivo. 

Segundo Gil (2002, p. 54) um estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Assim, este trabalho foi erguido embasando-se em uma análise minuciosa dos dados 

presentes nos resultados dos relatórios das avaliações de segunda parte (PGQMSA e ATF) 

realizadas pela PETROBRAS entre os anos de 2010 e 2014, nos SGQ de parte de seus 

fornecedores; assim como das não conformidades das avaliações do processo de acreditação 

efetuadas pela CGCRE/INMETRO no mesmo período estudado nas empresas certificadoras 

dos fornecedores da PETROBRAS avaliados; e também dos dados de tratamentos de 

divergências técnicas (COD Técnico) entre os anos de 2004 e 2014.  

Para manter o caráter sigiloso de tais dados nenhuma empresa foi identificada, assim 

como, nenhum organismo de certificação; mantendo, ainda, as não conformidades 

evidenciadas nos relatórios destas avaliações associadas apenas de maneira genérica aos itens 

da norma NBR ISO 9001:2008. 

Dessa forma, integramos tais dados em uma base única e quantificamos o índice de 

descolamento no atendimento aos requisitos de tal norma, além de podermos qualificar os 

principais agentes causadores de tais desvios. 

Como relatado na introdução as avaliações de segunda parte da PETROBRAS em seus 

fornecedores seguem duas metodologias distintas, a primeira e mais enxuta é denominada Atf 

– Avalição Técnica de fornecimento e abrange todos e apenas os requisitos da norma NBR 

ISO 9001. Enquanto a segunda é denominada de PGQMSA - Programa de Garantia da 

Qualidade de Materiais e Serviços Associados e é um programa cíclico de avaliações de 

fornecedores que se utiliza de alguns dos requisitos da norma NBR ISO 9001, adicionados de 

requisitos técnicos específicos de cada material RQT envolvido. 
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3.2. Instrumentos de Pesquisa e Coleta de Dados 

Inicialmente, listamos todas as avaliações de segunda parte que foram efetuadas entre 

os anos de 2010 e 2014 de maneira individualizada, em planilhas, e cada uma referente a um 

ano diferente no período considerado. 

Na sequência, aplicou-se o primeiro filtro para identificar os fornecedores de 

PETROBRAS que foram certificados por empresas devidamente acreditadas junto ao SBAC. 

Isso foi possível, através de consulta detalhada dos certificados NBR ISO 9001 de cada um 

desses fornecedores. 

Em seguida, iniciou-se a coleta de dados em si, através de análise crítica 

individualizada de todos os relatórios gerados, extraindo-se as não conformidades 

evidenciadas e endereçando de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001 nas 

planilhas criadas para o controle desse processo. Esta foi a etapa mais longa e detalhada deste 

trabalho, uma vez que o resultado desta análise crítica minuciosa é que embasou grande parte 

das conclusões alcançadas ao longo deste estudo. 

Para validar este endereçamento efetuado pelo autor deste trabalho e evitar quaisquer 

vícios ou tendências, foi solicitado a uma segunda pessoa, também auditor líder atuante nas 

avaliações da PETROBRAS, que analisasse três relatórios e fizesse o endereçamento por si 

mesmo. Na comparação dos resultados relativos, apenas quatro das 72 não conformidades 

endereçadas foram divergentes. Este resultado associou uma margem de erro de 6% aos 

resultados levantados neste estudo, o que não impacta as conclusões finais. 

Uma vez completada essa extração, fez-se o somatório de todos os requisitos que 

continham não conformidades associadas a eles, aplicando-se uma relação direta com o 

número de requisitos da norma NBR ISO 9001 que são obrigatórios e que são verificados nas 

avaliações da PETROBRAS, para que pudéssemos verificar o percentual de descolamento do 

SGQ de dado fornecedor em relação as exigências dessa norma. Importante citar que em 

casos de ocorrências de mais de uma não conformidade para o mesmo requisito, este requisito 

foi considerado apenas uma vez no somatório. 
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Figura 11: Fluxo da análise das avaliações de segunda parte. Fonte: Elaboração própria. 

Esses percentuais foram divididos em três setores e classificados em: 

- Primeiro setor - Em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 9001 - 0 a 

34% de não conformidades totais em relação à norma; 

- Segundo setor - Desvios pontuais em relação aos requisitos da norma NBR ISO 9001 

- 35% a 67%; 

- Terceiro setor - Grandes inconsistências em relação aos requisitos da norma NBR 

ISO 9001 - 68% a 100%. 

 

 

Figura 12: Fluxo da análise das avaliações de acreditação da CGCRE. Fonte: Elaboração própria. 
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Em relação às avaliações de acreditação, após identificarmos e listarmos os OCS que 

certificaram as empresas que foram avaliadas pela PETROBRAS no período considerado 

(2010 a 2014), foram levantadas as não conformidades evidenciadas nas avaliações de 

acreditação desses OCS pela CGCRE/INMETRO no mesmo período. 

 

Figura 13: Fluxo da análise dos dados dos COD Técnicos. Fonte: Elaboração própria. 

 

No tocante aos COD técnicos, foram listados todos aqueles emitidos e tratados no 

período de 2004 a 2014. Com essa listagem, foi possível levantar e analisar todos os dados da 

atividade. Nos gráficos de análise dos dados dessa atividade, a identificação dos anos segue a 

seguinte ordem: Ano 1 para 2004; Ano 2 para 2005; Ano 3 para 2006; Ano 4 para 2007; Ano 

5 para 2008; Ano 6 para 2009; Ano 7 para 2010; Ano 8 para 2011; Ano 9 para 2012; Ano 10 

para 2013 e Ano 11 para 2014. 

A partir dessas distribuições e classificação das não conformidades, este estudo foi 

desenvolvido, permitindo o embasamento das afirmações feitas e das conclusões alcançadas. 

Além da análise dos dados gerados conforme descrito acima, foram considerados 

também como base bibliográfica para o estudo, artigos e publicações específicas sobre a 

credibilidade do processo de certificação NBR ISO 9001, listados nas referências em capítulo 

específico, e ainda pesquisas desenvolvidas sobre o mesmo tema no Brasil e no mundo, 

realizadas por entidades especializadas no assunto, como o INMETRO49 e ABNT/CB25 

                                                 
49 Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/apresenta%20pesquisaISO.asp>. Acesso em 22 mar. 
2016. 
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através do programa anual denominado “Aprimoramento do Processo de Certificação” e a 

UNIDO50 (United Nations Industrial Development Organizations). 

3.3. Delimitação das Pesquisas 

O período considerado de 2010 a 2014 foi escolhido por representar um período em 

que, praticamente, nenhuma mudança ocorrera na metodologia seguida para a realização das 

avaliações de segunda parte de fornecedores da PETROBRAS, permitindo a maior 

homogeneidade dos dados que foram analisados. 

Todas as avaliações foram contabilizadas, porém apenas foram consideradas no 

âmbito deste trabalho aquelas realizadas em fornecedores certificados por organismos de 

certificação acreditados pela CGCRE-INMETRO, sendo integrante, desta forma, da relação 

de organismos acreditados no SBAC.  

Dessa forma, consideraram-se apenas empresas nacionais, certificadas conforme a 

norma NBR ISO 9001 por organismos de certificação acreditados dentro do SBAC, e sem 

considerar qualquer outro tipo de certificação tal como NBR ISO 14.001, OHSAS, etc. 

Na tabela abaixo, indicamos o universo de avaliações de segunda parte efetuadas pela 

PETROBRAS que foram considerados para a construção deste estudo: 

Empresas 
certificadas 
conforme a 

norma NBR ISO 
9001 no âmbito 

do SBAC 

2010 2011 2012 2013 2014 

49 62 58 40 78 

Tabela 2: Distribuição de avaliações de segunda parte da PETROBRAS no âmbito do SBAC. Elaboração 
própria. 

Os requisitos da norma NBR ISO 9001 que são considerados nas avaliações conforme 

a metodologia do PGQMSA são traduzidos e mesclados aos requisitos próprios dessa 

metodologia, gerando um guia de avaliação para ser utilizado pelos avaliadores da 

PETROBRAS. De todos os requisitos dessa norma a PETROBRAS se utiliza de 41 requisitos 

que considera mais significantes, conforme tabela abaixo: 

                                                 
50 Disponível em: 
<https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/ISO%209001%20Impact%20Survey-
eBook_ver2.pdf>. Acesso em 22 mar. 2016. 
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4.1 
Requisitos Gerais 

6.2.2 
Competência, 
Treinamento e 

Conscientização 

7.3.4 
Análise Crítica de 

Projeto e 
Desenvolvimento 

7.5.4 
Propriedade do Cliente 

4.2.3 
Controle de 
Documentos 

6.3 
Infra-estrutra 

7.3.5 
Verificação de Projeto e 

Desenvolvimento 

7.5.5 
Preservação do Produto 

4.2.4 
Controle de Registros 

 

6.4 
Ambiente de Trabalho 

7.3.6 
Validação de Projeto e 

Desenvolvimento 
 

7.6 
Controle de 

Equipamento de 
Monitoramento e 

Medição 

5.1 
Comprometimento da 

Direção 

7.1 
Planejamento da 

Realização do Produto 

7.3.7 
Controle de Alterações 

de Projeto e 
Desenvolvimento 

8.2.1 
Satisfação do Cliente 

 

5.2 
Foco no cliente 

 

7.2.1 
Determinação de 

Requisitos 
Relacionados ao 

Produto 

7.4.1 
Processo de Aquisição 

8.2.3 
Monitoramento e 

Medição de Processos 
 

5.4.2 
Planejamento do 

Sistema de Gestão da 
Qualidade 

 

7.2.2 
Análise Crítica dos 

Requisitos 
Relacionados ao 

Produto 

7.4.2  
Informações de 

Aquisição 

8.2.4 
Monitoramento e 

Medição de Produtos 
 

5.5.1 
Responsabilidade e 

Autoridade 

7.2.3 
Comunicação com o 

Cliente 

7.4.3  
Verificação do Produto 

Adquirido 

8.3 
Controle de Produto 

Não Conforme 

5.5.3 
Comunicação Interna 

 

7.3.1 
Planejamento de 

Projeto e 
Desenvolvimento 

7.5.1  
Controle de Produção e 
Prestação de Serviço 

8.5.1 
Melhoria Contínua 

 

5.6 
Análise Crítica pela 

Direção 

7.3.2 
Entrada de Projeto e 
Desenvolvimento 

7.5.2 
Validação dos 

Processos de Produção 
e Prestação de Serviços 

8.5.2 
Ação Corretiva 

 

5.6.2 
Entradas para a Análise 

Crítica 

7.3.3 
Saídas de Projeto e 
Desenvolvimento 

7.5.3  
Identificação e 
Rastreabilidade 

8.5.3 
Ação Preventiva 

5.6.3 Saídas para a 
Análise Crítica 

 

Tabela 3: Requisitos considerados pela PETROBRAS 
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Assim, as não conformidades identificadas nos relatórios foram endereçadas e 

totalizadas em relação a esses 41 requisitos, gerando os percentuais atingidos e considerados 

nesse estudo. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Requisitos de Cadastramento 

A PETROBRAS, por ser uma empresa de economia mista, conforme já detalhado, é 

obrigada a seguir regras rígidas em seus processos de contratação de bens e serviços. Estas 

regras se baseiam tanto em requisitos legais, quanto em requisitos de ordem técnica.  

Atualmente, as contratações na PETROBRAS são regidas pelo Decreto 2.745/98 – 

Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A51.  Este 

Regulamento foi complementado, nos aspectos operacionais, pelo Manual PETROBRAS de 

Contração (MPC)52, que serve como meio de orientação para as contratações da Companhia.  

Os instrumentos jurídicos negociais firmados são regidos pelas normas de direito 

privado, pelo princípio da autonomia das vontades, bem como pelas regras procedimentais 

contidas no Manual. (PETROBRAS, 2016) 

Especificamente, para adquirir equipamentos críticos53 (RQT) necessários em seus 

processos produtivos, além de seguir as determinações acima, a PETROBRAS publica 

requisitos dedicados para cada tipo e aplicação de equipamento crítico; como, por exemplo: 

Acessórios de tubulação Mangote marítimo 
Air coolers Mangotes criogênicos para GLP 
Amarras Mangotes para derivados 

Árvore de Natal Molhada Manifods submarinos 
Bomba alternativa para hidrocarbonetos ou 

água 
Motor elétrico 

Bomba centrífuga API 610 e outras 
especificações 

Pigs de limpeza e acessórios 

Bomba de cavidade progressiva Pré-aquecedores de ar 
Bomba de Fundo Produtos químicos para poços de petróleo 
Bomba de vácuo Reator 

Bomba rotativa de engrenagens ou parafuso Scrapers e acessórios 
Braço de Carregamento Selo mecânico 

Brocas e alargadores para perfuração Sinalização e alarma-uso geral 
Cabeça de poço submarino Sistema de abertura de tambor de coque 

Cabo de aço Sistema de aproximação de navios 
Cabo elétrico para BCS Sistema de movimentação de sólidos 

                                                 
51 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2745.htm>. Acesso em 15/05/2016. 
52 MPC – Manual PETROBRAS de Contratação. Disponível em : < 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisitocontratacao.asp>. Acesso 
em 15/05/2016. 
53 Uma lista completa de equipamentos considerados críticos pode ser encontrada na página do PGQMSA no site 
da PETROBRAS em: 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/sobrecanalfornecedor/sobre_proggarantiaqualidade.asp. 
Acesso em: 15/05/2016. 
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Cimento para poço de petróleo Subestação 
Compressor de ar centrífugo Tambor de coque 

Compressor de gás alternativo Tanques 
Compressor de gás centrífugo Torre de resfriamento 

Condutores elétricos Torres de processo 
Conjunto para bombeio centrífugo submerso Transformador de potência 

Defensas Trocadores de calor 
Demais equipamentos estáticos para plantas 

de processamento petroquímico Tubo de produção 

Demais instrumentos de medição e controle de 
fluxo, nível e movimentos mecânicos 

Tubo de revestimento 

Demais materiais de bombeio mecânico 
convencional 

Tubos metálicos de condução 

Demais materiais de completação Turbina a gás 
Demais materiais para perfuração de cabeça 

de poço submarino 
Turbo-compressor 

Equipamentos de combate a danos ao meio 
ambiente 

Turbo-gerador 

Equipamentos para monitoração de corrosão 
interna e externa de dutos 

Umbilicais 

Equipamentos para reparos emergenciais em 
dutos 

Válvula de comando hidráulico 

Estação de medição de vazão e medidores de 
vazão Válvula de controle tipo esfera 

Filtros de processo Válvula de controle tipo globo 
Fornos e estufas industriais Válvula de elevação pneumática 

Gerador de vapor Válvula de retenção 
Haste de Bombeio Válvula esfera 

Instrumentos combinados diversos Válvula esfera de aplicação submarina 
Instrumentos de análise química Válvula gaveta 

Instrumentos de medição e controle de 
pressão, temperatura e umidade (e densidade) 

Válvula globo 

Instrumentos específicos para sonda de 
perfuração Válvulas de segurança e alívio 

Internos de torre Vaso de pressão 
Linhas Flexíveis Ventiladores 
Linhas Rígidas  

Tabela 4: Equipamentos críticos englobados no PGQMSA. Fonte: Sítio eletrônico da PETROBRAS. 

 

A verificação ao atendimento a esses requisitos é feita por setores específicos dentro 

de sua estrutura organizacional.  

A Companhia possui departamentos dedicados exclusivamente ao cadastramento, a 

inspeção e a avaliação de desempenho; conseguindo, dessa forma, realizar um processo 

completo de controle e de manutenção de empresas fornecedoras em seu cadastro corporativo, 
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aos moldes de um PDCA54; uma vez que possui ferramentas próprias, que monitoram todo o 

relacionamento com seus fornecedores. 

A aprovação no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS não 

lhe assegura o direito de participar de todos os processos de contratação de bens e serviços da 

PETROBRAS. (PETROBRAS, 2016) 

Para a viabilização do processo de cadastramento, inicialmente, as empresas precisam 

se enquadrar nos seguintes tipos abaixo55: 

• Prestador de Serviço: Presta serviços de grande complexidade e/ou executa obras de 

grande porte (serviços corporativos); 

• Fabricante Comerciante: Produz materiais na unidade cadastrada e os comercializa 

diretamente com a PETROBRAS; 

• Fabricante Não Comerciante: Produz materiais na unidade cadastrada e NÃO 

comercializa diretamente com a PETROBRAS. Nesse caso, a comercialização será realizada 

através de Revendedor/Distribuidor; 

• Revendedor/Distribuidor: Comercializa os materiais produzidos por terceiros, 

devidamente credenciado por este. 

Em seguida, para um fornecedor ser selecionado é considerado um conjunto de 

critérios que serão solicitados pela Companhia de acordo com os itens de fornecimento e tipo 

de fornecedor, definidos pela própria empresa candidata na etapa de identificação inicial. No 

geral, são eles: Critério Econômico, Legal, Integridade, SMS, Credenciamento, Conteúdo 

local, Gerencial e Técnico. 

A seguir, detalharemos somente os critérios Gerencial e Técnico, pois ambos tem 

associação direta com o tema deste trabalho, para uma melhor contextualização. Segue o 

descritivo de cada um deles, conforme se encontra o sítio da internet da PETROBRAS5: 

• Critério Gerencial: Visa analisar a certificação do SGQ das empresas fornecedoras. 

São aplicados para empresas do tipo: Fabricante Comerciante e Fabricante Não 

Comerciante. Para estes dois tipos, as exigências nesse critério são as mesmas, ou 

seja:  

o Certificação do SGQ: Apresentação do Certificado do Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ) conforme a Norma NBR ISO 9001. A certificadora 

                                                 
54 PDCA – Plan (Planejar); Do (Realizar); Check (Verificar); Act (Agir) Método criado na década de 30 por 
Walter A. Shewart e popularizado por William Edward Deming na década de 50, que o tornou mundialmente 
reconhecido por aplicá-lo no Japão. 
55 Estes critérios e as regras para cadastramento são públicos e estão disponíveis no site: 
<https://www.petronect.com.br/irj/portal/anonymous/pt>. Acesso em 15/05/2016. 
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deve ser acreditada pelo INMETRO (SBAC) ou por entidade signatária do 

MLA do IAF. A apresentação da certificação é obrigatória para a maioria 

dos bens disponíveis para cadastramento. OBS.: Alternativamente, serão 

aceitas certificações conforme API Q1 ou ISO 29001 para fabricantes de 

bens sujeitos a algumas ressalvas. (PETROBRAS, 2016) 

• Critério Técnico: Visa analisar a capacidade técnica da empresa para a produção 

de bens e/ou prestação de serviços, avaliando os recursos necessários para o bom 

desempenho dos bens a serem fornecidos e/ou dos serviços a serem executados. 

São aplicados para empresas dos tipos: Prestador de Serviços, Fabricante 

Comerciante e Fabricante Não Comerciante. Estes tipos de exigências podem 

variar um pouco de acordo com a natureza do negócio da empresa. Em geral são: 

o Tradição de Fornecimentos de Materiais: Comprovação documental de 

reconhecimento pelo mercado quanto à capacitação da empresa em 

fornecer o bem material sistematicamente ao longo do tempo. São 

considerados válidos os seguintes documentos: Atestados de fornecimentos 

anteriores / Cartas de referência de clientes; ou Contrato + Documento que 

comprove a entrega. Não são aceitos atestados/cartas de referência 

emitidos por empresas participantes do mesmo grupo econômico do qual a 

empresa faz parte. 

o Tradição dos Serviços Realizados: Comprovação da experiência na 

realização de serviços de mesmas características ou similares aos 

pretendidos ao longo dos últimos anos. São considerados válidos para a 

comprovação da Tradição dos Serviços os seguintes documentos: Atestado 

de Capacidade Técnica acervado pelo CREA; Atestado de Realização do 

Serviço; Contrato com a PETROBRAS de Serviços Recentes com seus 

respectivos Boletins de Avaliação de Desempenho; Atestado de Consórcio, 

em que esteja definido o escopo de participação da empresa; Atestado de 

Consórcio em que o escopo não está definido no Termo de Constituição do 

Consórcio, será aceita o atestado com mais de 20% de participação da 

empresa. Não são aceitos atestados emitidos por empresas participantes do 

mesmo grupo econômico do qual a empresa faz parte. 

o Equipamentos: - Próprios: Avalia as quantidades, as características, o 

estado de conservação e a adequação dos equipamentos da empresa. 
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- Capacidade de Locação: Verifica as facilidades e recursos comerciais que 

a empresa dispõe e as modalidades de locação normalmente adotadas 

(leasing, aluguel, etc.). 

Verifica os procedimentos e normas internas adotados pela empresa para 

gestão de locadores: avaliação e classificação, contratação, 

acompanhamento, avaliação de desempenho e consequências, atualização 

dos insumos informacionais, etc. 

o Tecnologia: - Execução de Serviços: Avalia como a empresa está 

capacitada para a execução dos serviços, as condições de aplicação e de 

habilitação em alguma tecnologia específica ou marca registrada, as 

condições ambientais nas quais possui experiência na execução de serviços 

e como são tratadas as atualizações dos insumos informacionais. Verifica 

os procedimentos e normas internas adotados pela empresa, os sistemas 

e/ou softwares para suporte na execução do serviço e os processos de 

execução aplicáveis: usinagem, corte, soldagem, ensaios, tratamento 

térmico, tratamento de superfície, revestimento, calibração, 

condicionamento/ comissionamento, cálculos de projeto, análise de fadiga, 

levantamentos topográficos, suprimento, etc.  

- Planejamento e Controle: Verifica os processos de planejamento 

usualmente utilizados, tais como estrutura analítica de projeto (EAP), 

cronograma de barras por contrato/ serviço, histograma de efetivo de mão-

de-obra, cronogramas e curvas de execução física, cronograma financeiro, 

programação das atividades mensais com a previsão de 

utilização/fornecimento dos principais recursos, etc. 

Verifica os sistemas e/ou métodos (programa, licenciador, versão) 

usualmente utilizados para execução, acompanhamento, revisão e emissão 

de documentos das atividades de Planejamento e Controle. 

- Terceirização: Verifica os procedimentos adotados pela empresa para 

gestão de prestadores de serviços e os principais processos terceirizados: 

usinagem, corte, soldagem, ensaios, tratamento de superfície, revestimento, 

alimentação, consultoria técnica especializada, apoio administrativo, 

condicionamento/ comissionamento, levantamentos topográficos, etc. A 

subcontratação de consultoria também deve ser incluída neste requisito. 
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o Capacidade Técnica: - Assistência Técnica no Brasil: Verifica a política de 

serviço pós-venda da empresa, incluindo as facilidades e recursos 

disponíveis no Brasil para a assistência técnica ao longo da vida útil do 

equipamento (instalações, maquinário e quantidade de profissionais 

capacitados), treinamento dos profissionais (treinamentos realizados, plano 

de treinamento e reciclagem), controle de qualidade do serviço executado 

por terceiros, suprimento de peças sobressalentes em tempo hábil e suporte 

durante pré-operação assistida. 

- Corpo Técnico e Gerencial: Verifica a adequação da estrutura 

organizacional na área de projeto e a disponibilidade de profissionais 

qualificados. 

- Tecnologia de Produto e Processo: Verifica o domínio do fornecedor em 

relação ao projeto de produto e processo dos equipamentos de sua linha de 

fornecimento e a disponibilidade e consistência de softwares. 

- Procedimentos, Instruções e Métodos: Verifica a existência e adequação 

de sistemática implementada, procedimentos e recursos para execução e 

controle dos processos. 

- Equipamentos: Comprova a efetiva disponibilidade de equipamentos para 

fabricação e movimentação, inspeção e testes, relacionados ao escopo 

pretendido. 

o Avaliação PGQMSA: O Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e 

Serviços Associados (PGQMSA) destina-se a avaliar presencialmente os 

fornecedores de bens e serviços considerados críticos à PETROBRAS e 

baseia-se na avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa em 

conformidade com os critérios da Norma NBR ISO 9001, Tecnologia do 

Projeto, Tecnologia do Processo Fabril, Insumos/Aquisição, Capacitação 

Fabril e Logística de Fornecimento. 

4.2. Avaliação do Desempenho dos Fornecedores 

Conforme exposto acima, uma das etapas eliminatórias de cadastramento é a 

necessidade de que seu fornecedor de equipamentos RQT possua SGQ56 certificado conforme 

a norma NBR ISO 9001, uma vez que essa norma possui requisitos que se devidamente 

                                                 
56 Essa regra de cadastramento é exigida pelo departamento de Cadastro Corporativo de Fornecedores 
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seguidos seriam suficientes para garantir que os produtos adquiridos dessas empresas 

certificadas apresentariam a qualidade desejada no ato de sua utilização, considerando o de 

acordo de ambas as partes em relação aos requisitos de produto. 

Uma vez cadastradas e habilitadas para participarem das licitações, as empresas 

fornecedoras serão monitoradas pela PETROBRAS através de atividades que atuam na 

verificação do desempenho de cada fornecimento efetuado, agindo corretivamente na 

manutenção do cadastro corporativo da companhia.  

Estas atividades são viabilizadas pela utilização de ferramentas diversas de 

monitoramento e acompanhamento dos eventos associados ao fornecimento de bens e 

serviços para a Companhia.  

Abaixo, segue breve descrição de algumas dessas ferramentas: 

• Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD): Na vigência do prazo contratual, a 

PETROBRAS avalia o desempenho da contratada, de acordo com: os materiais, 

equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações, sua qualidade e 

eficácia, e recursos humanos empregados na execução dos serviços. Os resultados 

dessas avaliações serão divulgados ao longo da execução contratual e consolidados 

no respectivo atestado ao final do Contrato, e comunicados à contratada quando 

solicitados.  

• Índice de Atendimentos à Data Contratual (IADC): Avaliado através da relação 

entre os itens que foram entregues dentro do prazo contratual versus a totalidade 

de materiais comprados em um determinado pedido de compra. 

• Comunicado de Ocorrência de Divergência: Utilizados para agir corretivamente na 

ocorrência de divergências nas aquisições feitas pela Companhia. Aplica, de forma 

estruturada, os conceitos de gestão da qualidade, conforme descritos na NBR ISO 

9001 e exige a utilização de metodologia de análises de falhas dos fornecedor 

envolvidos. De acordo com o desempenho do fornecedor durante o tratamento do 

COD, podem ser realizadas avaliações de Segunda Parte, que são avalições 

específicas baseadas em requisitos da norma NBR ISO 9001 adicionadas de 

requisitos técnicos próprios previamente acordados com os fornecedores 

envolvidos. 

 Conforme já relatado no capítulo 1, as duas principais ferramentas técnicas utilizadas 

pela Companhia para a avaliação e manutenção da qualidade dos fornecedores são o COD 

Técnico e as avaliações de segunda parte (PGQMSA ou Atf), sendo as únicas duas que terão 

seus dados considerados neste estudo. 
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O COD Técnico - que recebeu esse nome genérico como referência para o processo 

de GDT (Gerenciamento de Divergência Técnica) - é uma tratativa de qualidade onde os 

fornecedores certificados conforme a norma NBR ISO 9001 são solicitados a apresentar 

análises consistentes de falhas que ocorreram em equipamentos RQT fornecidos. Essa 

ferramenta é responsável por acompanhar todo o tratamento da falha, passando pelos eventos 

ocorridos, pelos registros gerados, até a apresentação de correções, análise de causa raiz e 

ações corretivas eficazes para que tal falha não volte a ocorrer; verificando, também, a 

abrangência do citado fornecimento para outras unidades da companhia que possam ter 

recebido o mesmo material, mas que ainda não apresentou falha, podendo estar sob o mesmo 

risco de falhar. 

Já as avaliações de segunda parte são divididas em Atf e PGQMSA, sendo esta última 

a mais completa; onde, além dos requisitos da norma NBR ISO 9001, também considera 

requisitos técnicos próprios de cada linha de equipamentos, conforme listados na tabela 4 no 

início deste capítulo. 

A seguir, vamos analisar criticamente os dados que foram levantados e integrados ao 

longo da realização desse estudo, e que irão contextualizar e servir de embasamento para as 

conclusões apontadas no próximo capítulo. Conforme citado, apenas os dados das duas 

ferramentas mais disseminadas da PETROBRAS, o COD Técnico e as avaliações de segunda 

parte (PGQMSA e Atf), foram considerados. 

4.3. Análise dos dados 

O período considerado para o levantamento dos dados de COD Técnico foi do ano de 

2004 até o ano de 2014. A tomada do ano de 2004 como início para esse intervalo se deve ao 

fato de que, mesmo estando ativo na Companhia desde 1988, o COD Técnico apenas passou a 

ser gerenciado no novo sistema de gestão informatizado da Companhia a partir de 2004; e o 

fim do intervalo, 2014, se deve ao período mais recente com dados mais detalhados e 

disponíveis, em relação ao ano de execução desse estudo.  

4.3.1. Análise crítica dos dados do COD Técnico (2004 – 2014) 

Ao examinar os gráficos, considerar que os dados inseridos, relativos ao ano de 2004, 

são oriundos de migração automática do antigo sistema de gestão para o novo, o que pode não 
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significar relação de proporcionalidade com os demais anos. Por este motivo o ano de 2004 

inicia com o valor de 234 COD emitidos. 

4.3.1.1. Evolução dos processos de COD Técnico 

 

Gráfico 6: Quantidade de COD Técnico gerenciados por ano. Elaboração própria. 

 

Para a correta leitura desse gráfico, uma vez que as referências de levantamento dos 

dados é sempre o último dia de cada ano, considerar a quantidade de COD Técnicos ativos em 

um dado ano como sendo o resultado da soma do número de COD Técnicos ativos do ano 

anterior, com o número de COD Técnicos emitidos no ano em consideração, subtraídos do 

número de COD Técnicos encerrados neste mesmo ano. 

Exemplo: - o número de COD Técnicos ativos em 2014 (303), é igual o número de 

COD Técnicos ativos em 2013 (293), somado ao número de COD Técnicos emitidos em 2014 

(132), subtraído do número de COD Técnicos encerrados também em 2014 (122). E assim por 

diante. 
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A abertura de um processo de GDT para conduzir o COD Técnico é feita quando a 

divergência reclamada em certo equipamento atende os requisitos desta ferramenta, ou seja, 

trata-se de um equipamento RQT, o fornecedor do equipamento é cadastrado 

corporativamente na PETROBRAS e o equipamento já tenha sido recebido por qualquer uma 

das unidades operacionais da Companhia. A equipe que coordena as atividades envolvidas no 

GDT é composta por engenheiros e técnicos em diversas disciplinas, como mecânica, elétrica, 

produção, etc; e que possuem experiência comprovada nas diferentes aplicações, no projeto e 

fabricação de equipamentos da indústria do petróleo. Cada integrante dessa equipe irá 

conduzir o processo de melhoria dos equipamentos que apresentaram divergências, 

envolvendo o usuário final do equipamento e o fornecedor do bem, através de abordagens 

sistemáticas de gestão da qualidade. Para a conclusão de um processo específico de GDT, é 

necessário que o equipamento tenha retornado à sua condição operacional; que o fornecedor 

tenha implementado um plano de ações corretivas – PAC – que tenha sido previamente 

aprovado pelo usuário do equipamento e pelo coordenador do COD, e que terá sua eficácia 

avaliada ao longo do tempo; e que as eventuais pendências financeiras tenham sido 

resolvidas. Atendidos esses pontos, o processo é encerrado. 

Do gráfico, nota-se, claramente, uma virada na tendência de crescimento do número 

de COD Técnicos ativos a partir do ano de 2010, refletindo a inversão das curvas do número 

de COD Técnicos emitidos, em relação ao de COD Técnicos encerrados. 

Esse comportamento foi esperado pela Companhia, quando a partir de 2010 se fez um 

esforço focado no encerramento dos processos de GDT mais antigos e que estavam 

impactando negativamente nos indicadores de tal ferramenta. O resultado foi uma redução, 

parcial, no tempo de vida de cada processo, como se nota no gráfico 8 mais à frente.  

Importante citar, que este gráfico mostra apenas o número de divergências técnicas 

que foram tratadas via ferramenta COD Técnico, o que não representa o número total de 

tratamentos de falhas de equipamentos em geral na Companhia. 

Atualmente, a gerência responsável pela condução de tal processo tem realizado 

palestras internas para divulgação e incentivo dos usuários finais, a fim de uniformizar as 

solicitações de abertura de GDT, o que permitirá um maior tratamento corporativo das 

divergências técnicas em equipamentos adquiridos pela Companhia. 
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4.3.1.2. Níveis de Criticidade do COD Técnico 

 

Gráfico 7: Níveis de Criticidade do COD Técnico. Elaboração própria. 

 

Todo COD Técnico emitido é classificado quanto ao impacto operacional da falha – 

IOF. O IOF é estabelecido através de um algoritmo que considera os seguintes fatores: 

• Risco de agressão ao meio ambiente; 

• Risco de acidentes pessoais; 

• Perdas financeiras (Valor do equipamento); 

• Falha operacional. 

 

O IOF reflete, através de sua classificação, as possíveis consequências econômicas, a 

indisponibilidade operacional e os riscos às instalações, ao meio ambiente e à segurança 

pessoal, causados pela divergência do equipamento.   

Periodicamente, à medida que o GDT evolua, o coordenador do GDT, ao longo do 

seu decorrer, pode reavaliar a sua classificação quanto ao IOF, modificando-a sempre que 

fatos novos contribuírem para essa alteração. 
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A classificação do COD Técnico quanto ao IOF se divide em: Moderado, Severo e 

Crítico; e irá influenciar as tomadas de decisões nas diversas etapas do GDT, conforme tabela 

a seguir:  

MODERADO 

SEVERO 

CRÍTICO 

SEVERO 

CRÍTICO 
CRÍTICO 

Registro do COD no 

sistema de informações 

cadastrais (incluindo 

sistema de avaliação de 

desempenho de 

fornecedores) 

Aumento do rigor do tipo 

de inspeção 

Análise para 

desqualificação técnica 

no cadastro 

Tabela 5: Classificação e ações derivadas do IOF. Elaboração própria. 

 

Nota-se uma branda variação seja relativa entre os índices de COD Técnicos críticos, 

severos e moderados; ou entre os anos considerados, a não ser pelo menor número de COD 

Técnicos moderados a partir de 2011. 

Esses números transparecem a importância do tratamento estruturado das falhas de 

equipamentos na Companhia, uma vez que o nível de COD Técnicos críticos é o mais 

impactante aos negócios da PETROBRAS e é o que ocorre em maior número. 
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4.3.1.3. Tempo para Apresentação da Ação Corretiva pelo Fornecedor 

Gráfico 8: Tempo gasto pelo fabricante para apresentar o plano de ações corretivas – Fonte: Elaboração própria. 

 

Para que ocorra o encerramento formal do processo de GDT, como já relatado, é 

necessário que o equipamento tenha retornado à sua condição operacional; que o PAC do 

fornecedor tenha sido devidamente implementado e que as condições financeiras tenham sido 

resolvidas. 

O processo de GDT é marcado por três momentos-chave durante sua condução. 

O Primeiro momento é a efetivação da correção da divergência, ou seja, quando o 

fornecedor devolve o equipamento reparado, retrabalhado, com a troca de algum componente 

efetuada ou integralmente substituído. 

Após isso, o fornecedor deve estruturar e apresentar seu PAC que deverá conter: a 

análise de causa raiz da divergência reclamada; a identificação da correção efetuada; e a 

definição da ação corretiva que será, ou que foi, implementada em seu sistema de gestão da 

qualidade. Nessa etapa, os coordenadores de COD Técnico embasam seus questionamentos e 

cobranças nos requisitos 8.3 – Controle de Produto Não Conforme e 8.5.2 – Ação Corretiva 

da norma NBR ISO 9001:2008, uma vez que todos os fornecedores envolvidos são 

certificados conforme tal norma. 

O terceiro e último momento é o processo de encerramento, quando todos aqueles 

requisitos relatados acima foram atendidos. 
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Dessa forma, o gráfico 8 traz o tempo de vida médio anual dos processos de GDT, ou 

seja, a média do tempo gasto entre a abertura e o fechamento de cada processo de GDT em 

cada ano, medido em dias; ou seja, em 2014 o tempo de vida médio de um processo de GDT, 

considerando todos os 122 processos que foram encerrados neste ano foi de 761 dias; o que 

equivale a dizer que as empresas certificadas conforme a norma NBR ISO 9001:2008, que 

apresentaram divergências técnicas em seus fornecimentos, precisaram de, aproximadamente, 

dois anos e um mês para corrigir e comprovar que uma desvio sistêmico em seu SGQ foi 

identificado e estancado, tendo resolvido com eficácia tal desvio. 

Os procedimentos internos ainda não definiram um tempo ideal para este 

encerramento, uma vez que o tempo principal controlado pela empresa é o tempo médio de 

aprovação do PAC; e, em alguns casos, a demora na finalização também se deve a questões 

operacionais, como disponibilização do equipamento para intervenção pelo fornecedor, à 

exemplo de divergências em certos componentes não impeditivos ao funcionamento de 

árvores de natal, instaladas no fundo do mar. 

Conforme citado na análise do gráfico 6, de 2011 para frente, nota-se o reflexo dos 

encerramentos dos processos de GDT mais antigos, que gerou um pico de encerramentos em 

2011 e reduziu a vida útil média dos processos abertos. Porém, esse esforço não continuou a 

produzir efeitos, uma vez que o índice de encerramentos voltou a se reduzir após esse esforço 

pontual. 

Em rápidos comentários, uma vez que foi citado acima e não será objeto deste estudo 

por tratar-se de um indicador interno da PETROBRAS, o tempo médio de aprovação do PAC 

dos fornecedores, denominado de TMPAC_CODT, tem uma meta de 220 dias, ou seja, cada 

processo de GDT deve ter o PAC aprovado em até 220 dias após sua abertura. Em janeiro de 

2016, este indicador estava apresentando a média de 438 dias, o que impacta também no 

tempo de vida médio dos processos de GDT. 
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4.3.1.4. Incidência de Falhas por Categoria de Equipamentos 

 

Gráfico 9: Incidência de Falhas por Categoria de Equipamentos. Elaboração própria. 

 

Neste gráfico foram integrados todos os processos de GDT abertos no período de 

2004 a 2014 e distribuídos por incidência em categoria de equipamentos para identificar as 

principais áreas técnicas afetadas pelas divergências reclamadas. 

O Plano de Negócios e Gestão 2015-201957 da Companhia prevê investimentos da 

ordem de US$ 98,4 bilhões para o período considerado onde, conforme todo o histórico de 

investimentos da empresa será priorizado o setor de Exploração e Produção. 

                                                 
57

 Maiores informações no sítio eletrônico da PETROBRAS. Fonte: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-
somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/>. Acesso em 21/05/2016. 
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Figura 14: Distribuição de investimentos por área de negócio da PETROBRAS 2015-2019. Fonte: sítio 
eletrônico da PETROBRAS58. 

 

Da mesma forma que a maior parte dos investimentos historicamente é aplicada na 

área de exploração e produção, temos, também, que a maior parte das incidências de 

divergências ocorre nesta mesma área. 

Além da leitura direta de que 39,23% do número de divergências tratadas em 

processos de GDT no período de 2004 a 2014 ocorreram em equipamentos exclusivos dessa 

atividade, como por exemplo, árvores de natal, cabeças de poços submarinos, válvulas 

submarinas, umbilicais eletro-hidráulicos, risers, bombeio centrífugo submerso, entre outros; 

também existem equipamentos distribuídos nas demais categorias que podem ser utilizados 

em exploração e produção, a exemplo de bombas utilizadas para movimentar petróleo, 

permutadores de calor, casos de pressão, compressores, etc; e que foi lançado em categorias 

próprias por questões de padronização de lançamentos por parte do procedimento da atividade 

de GDT. 

Assim, sem margens para erros, podemos concluir que a área mais impactada por 

falhas em equipamentos é a área de perfuração e produção por conter equipamentos variados, 

seguida pelas categorias de tubulação e acessórios (16,57%) onde se predominam as falhas 

em válvulas de todos os tipos; e, logo depois, a categoria de equipamentos dinâmicos 

(15,50%), como bombas, turbinas e compressores. 

 

                                                 
58 Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/>. 
Acesso em: 30/05/16. 
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4.3.1.5. Distribuição do Custo da “Não Qualidade” 

 

Gráfico 10: Distribuição do Custo da “Não Qualidade”. Elaboração própria. 

 

O conceito de “Custo da Não Qualidade” é um conceito antigo e muito bem definido 

pelos maiores Gurus da qualidade, como Joseph Moses JURAN, William Edwards DEMING, 

Armand FEIGENBAUM, por exemplo.  

Segundo Juran, em seu “Quality Control Handbook” publicado pela primeira vez em 

1951, cujo conteúdo contempla o controle de custos da qualidade; o custo da não qualidade 

pode ser considerado como: 

• Custos de avaliação: ocorrem durante o processo de controle da qualidade, ou 

seja, na aquisição de matérias-primas, durante a produção ou após o término. 

Podem ser do tipo: gastos com ensaios destrutivos; custos de se manter uma 

equipe de controle de qualidade, ou custos de avaliação de matérias - primas 

recebidas. 

• Custos de falhas internas: relacionados a divergências detectadas durante a 

fabricação, ou seja, o produto foi avaliado como não conforme mas ainda não 
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tinha sido entregue ao cliente. Podem ser do tipo: custos e peças e materiais 

refugados; tempo de produção perdida em função dos erros, ou custos de 

peças e materiais retrabalhados. 

• Custos de falhas externas: relacionados a divergências descobertas pelos 

clientes, quando o equipamento já está em sua posse. Podem ser do tipo: 

custos indiretos devido à perda de credibilidade que pode gerar perdas de 

negócios futuros; custos com recall; multas. 

Conforme relatado no item 4.3.2 anterior, para a abertura do processo de GDT é 

necessário que sejam preenchidos os dados relativos ao IOF. Nesta matriz se encontra o 

campo onde a Companhia identifica o “Custo da Não Qualidade” que deve ser preenchido 

pelo emitente do COD Técnico, se baseando no valor financeiro associado. Esse valor 

considera apenas os seguintes custos: 

• Custos de manutenção e operação para manter funcionando o equipamento 

com a divergência, mesmo que precariamente (incluindo os custos de 

selagem, isolamento ou inertização59 do equipamento); 

• Custos de reparos emergenciais e de reposição do material ou de seus 

componentes, efetuados pela PETROBRAS para manter o equipamento em 

funcionamento;  

• Custos de utilização de equipamento adicional para suprir o não 

funcionamento do equipamento divergente; 

• Custos de intervenção para a retirada do equipamento divergente e para a 

colocação de equipamento substituto. 

Esses valores são orientativos e tem finalidade apenas para o dimensionamento deste 

“Custo da Não Qualidade”, uma vez que a Companhia, por questões jurídicas, não pode 

associar a seus fornecedores prejuízos derivados de lucro cessante. 

Por questões de segurança da informação, os valores associados não puderam ser 

detalhados. Assim, relacionamos a distribuição percentual do total dispendido no período 

analisado de forma a ilustrar essa dispersão. Reforça-se que tais custos poderiam ser evitados 

caso os sistemas de gestão da qualidade dos fornecedores envolvidos nos COD Técnicos 

apresentassem a robustez necessária pra que tais divergências não ocorressem. 

 

                                                 
59

 A utilização de um gás inerte para criar uma atmosfera protetora - que elimine o contato do produto com o ar 
atmosférico evitando, com isso, a ocorrência do fenômeno de corrosão. 
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4.3.1.6. Custo da “Não Qualidade” por Categoria de Equipamentos 

 

Gráfico 11: Custo da “Não Qualidade” por Categoria de Equipamentos. Elaboração própria. 

 

Neste gráfico, foram condensados todos os anos no período de 2004 a 2014 por 

categoria de equipamentos, para trazer a ideia do impacto geral do custo da não qualidade no 

período estudado. 

Da mesma forma que no gráfico 9, nota-se uma predominância dos gastos com a “não 

qualidade” na área de perfuração e produção, que lidera o ranking com 34,08% dos 

dispêndios. Em seguida, se destaca, também, a categoria de equipamentos dinâmicos com um 

percentual de 24,93%. 

Em terceiro lugar, quando comparado ao gráfico 9 que traz todos os processos de 

GDT abertos no período de 2004 a 2014 e os distribui por incidência em categoria de 

equipamentos, nota-se uma inversão entre os dispêndios nas categorias de tubulação e 

acessórios e de calderaria. Ou seja, ocorreram mais divergências em tubulações e acessórios 

(16,57%) do que em calderaria (8,34%), porém os dispêndios com a “não qualidade” foram 

mais impactantes nos equipamentos de calderaria, 14,03%, enquanto em tubulação e 

acessórios, foram 8,13%. 

Esse fenômeno está associado diretamente aos custos dos equipamentos envolvidos, 

uma vez que aqueles associados à calderaria (por exemplo: vasos de pressão, reatores de 
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processo, etc.), usualmente são equipamentos de grande porte quando comparados aos 

equipamentos de tubulação e acessórios (por exemplo: válvulas, flanges, conexões, etc.). 

4.3.1.7. Tipos de Correção Efetuadas para as Não Conformidades 

 

Gráfico 12: Correções efetuadas nos COD Técnicos . Elaboração própria. 

 

Aqui estão condensadas todas as modalidades de correções efetuadas nos 

equipamentos que apresentaram divergências e que foram tratados por um processo de GDT 

ao longo do período estudado. Visando uma correta interpretação, consideramos esses quatro 

tipos de correções da seguinte forma: 

• Reparo: A correção é efetuada em campo, ou seja, no local onde o 

equipamento se encontra instalado. Implica reparos superficiais em 

componentes. 

• Retrabalho: A correção será efetuada em alguma unidade fabril do fornecedor 

envolvido, ou em alguma outra unidade indicada por este. O equipamento será 

retirado de seu local de instalação. Implica intervenções de certa monta nos 

componentes que não podem ser realizadas em campo. 
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• Troca de componente defeituoso: A correção pode ser feita tanto no local de 

instalação, como na unidade do fabricante, e implicam, usualmente, apenas 

rápidas trocas de componentes. 

• Troca do equipamento: A correção é a substituição integral do equipamento 

por outro em condições operacionais. 

Nota-se que a correção de menor incidência é a troca integral do equipamento 

defeituoso, enquanto o retrabalho, a troca de algum componente e o reparo se destacam nessa 

mesma sequência de forma decrescente. 

Esse comportamento reflete bem a realidade no mercado de petróleo e gás, pelo fato 

de que a imensa maioria dos equipamentos críticos, não é o que se chama, comumente, de 

equipamentos “de prateleira”, ou seja, equipamentos prontos que necessitam apenas 

instalação. Em sua maioria os equipamentos desse mercado são projetados exclusivamente 

para um tipo de aplicação industrial específica em um cliente, sendo também conhecidos 

como equipamentos “engenheirados”. 

Desse gráfico, nota-se que a grande maioria das intervenções é do tipo retrabalho, não 

podendo ser realizadas em campo, ou seja, dentro nas unidades industriais da PETROBRAS. 

Assim, essas intervenções necessitam a desmobilização dos equipamentos, visto que eles 

serão enviados para alguma unidade do fabricante envolvido, desguarnecendo, com isso, o 

processo produtivo da Companhia que pode ser impactado negativamente pela 

indisponibilidade de tais equipamentos por tempo, certas vezes, longo demais. 
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4.3.1.8. Ações Corretivas Implementadas nos COD Técnicos 

 

Gráfico 13: Ações Corretivas Implementadas nos COD Técnicos. Elaboração própria. 

 

Neste tópico faremos um ranqueamento e endereçamento em relação aos requisitos da 

norma NBR ISO 9001:2008, das ações corretivas implementadas nos SGQ dos fornecedores 

que apresentaram divergências em alguns de seus equipamentos, tendo sido, estas 

divergências, tratadas na forma de COD Técnico através dos processos de GDT e que foram 

encerrados no período estudado. 

Para o encerramento de um processo de GDT, é necessário que o fornecedor 

envolvido apresente - e o obtenha aprovado - um PAC contendo a análise de causa raiz da 

falha, as correções efetuadas, assim como as ações corretivas implementadas em seu SGQ 

para que tal divergência não volte a ocorrer. 

Assim, em cada processo de GDT encerrado, o coordenador é solicitado a associar, 

no sistema de gestão da PETROBRAS, a ação corretiva implementada a algum requisito da 

norma NBR ISO 9001:2008, permitindo a empresa manter o acompanhamento conforme 

mostrado no gráfico acima. 

Esse controle permite a PETROBRAS enxergar os pontos de maior fragilidade nos 

SGQ de seus fornecedores, através da ótica do COD Técnico. 
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Conforme demonstrado acima, o requisito de maior ocorrência é o requisito de 

Projeto e Desenvolvimento (7.3) que demonstrou fragilidades em 33% dos processos de GDT 

encerrados; e que é composto pelos seguintes requisitos: 

• 7.3.1 – Planejamento de projeto e desenvolvimento; 

• 7.3.2 – Entradas de projeto e desenvolvimento; 

• 7.3.3 - Saídas de projeto e desenvolvimento; 

• 7.3.4 – Análise crítica de projeto e desenvolvimento; 

• 7.3.5 – Verificação de projeto e desenvolvimento; 

• 7.3.6 - Validação de projeto e desenvolvimento; 

• 7.3.7 – Controle de alterações de projeto e desenvolvimento. 

 

Nesta atividade não é possível uma maior detalhamento dos percentuais em relação 

aos subitens deste item; porém isso será feito em relação às avaliações de segunda parte mais 

a frente. 

Em uma leitura direta desse número, fica registrado um grande motivo para que se 

mantenham ferramentas de acompanhamento e monitoração do mercado ativas; visto que o 

projeto e desenvolvimento é o setor em uma empresa onde tudo começa, a partir de onde 

nascem os conceitos produtivos e de desempenho esperados para os equipamentos que serão 

utilizados pelos seus clientes em geral. 

Embasando ainda mais essa conclusão, o segundo requisito de maior incidência 

(19%) está relacionado aos processos de Melhoria (8.5) dos SGQ dos fornecedores. Esse 

requisito engloba: 

• 8.5.1 – Melhoria contínua; 

• 8.5.2 – Ação corretiva; 

• 8.5.3 – Ação preventiva. 

 

Uma empresa que tem seu SGQ certificado conforme a norma NBR ISO 9001:2008 

deve ser capaz de se auto avaliar consistentemente visando um crescimento e 

desenvolvimento dos conceitos de melhoria continuada. Porém, em 19% dos processos de 

GDT encerrados no período, os fornecedores envolvidos demonstraram grandes fragilidades 

neste tópico, mais especificamente, no item 8.5.2 – ação corretiva. Isso fica claro, quando 

analisamos o tempo gasto pelos fornecedores para apresentarem e terem seus PAC aprovados, 

conforme já detalhado. 
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Na sequência vem os Requisitos de Documentação (4.2) com 13% de ocorrências, e 

os requisitos de Controle de Produto Não Conforme (8.3) apresentando um índice de 10%. 

Os requisitos de documentação (4.2) são compostos pelos seguintes itens: 

• 4.2.1 – Generalidades; 

• 4.2.2 – Manual da Qualidade; 

• 4.2.3 – Controle de Documentos; 

• 4.2.4 – Controle de Registros. 

 

Neste item, os pontos principais de atenção estão voltados para os requisitos 4.2.3 e 

4.2.4, controle de documentos e registros, respectivamente; ficando notória a resistência e 

certa dificuldade apresentada por tais fornecedores envolvidos em apresentar os documentos 

ou registros rastreáveis que relatam o histórico produtivo dos equipamentos que apresentaram 

divergências ou de alguns de seus componentes. 

Quanto ao requisito de controle de produto não conforme (8.3), os fornecedores 

envolvidos demonstraram, em sua maioria, não ter domínio do processo de controle e 

retenção de tais produtos não conforme; associado ainda a falhas nas atribuições de 

autoridades e responsabilidades quanto à definição de que ação tomar quando da detecção de 

uma não conformidade. Claramente, uma falha neste ponto, irá permitir, diretamente, que tal 

não conformidade alcance os clientes finais desses fabricantes. 

Ainda, na sequência dos itens com maior incidência de necessidades de melhoria, 

estão os itens:  

• 7.1 – Planejamento da realização do produto – 8%; 

• 6.2 – Recursos humanos, mais especificamente o item 6.2.2 – Competência, 

treinamento e conscientização – 5%; 

• 7.5 – Produção e prestação de serviço - 4%. 

4.3.2. Análise dos dados das avaliações de segunda parte (PGQMSA e Atf) 

Para estas avaliações de segunda parte, o período considerado foi do ano de 2010 até 

o ano de 2014, onde a PETROBRAS realizou, conforme já relatado na introdução, 579 

avaliações de segunda parte em fabricantes cadastrados para fornecimento de bens RQT, uma 

média de 114 avaliações por ano. Considerando que cada avaliação tem um custo estimado 
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em R$ 6.000,00 (Seis mil reais)60, é projetado um desembolso de aproximadamente R$ 

3.474.000,00 (Três milhões e quatrocentos e setenta e quatro mil reais) no período citado. 

Essas avaliações foram realizadas tanto em fabricantes no mercado nacional, como 

em fabricantes estrangeiros, por equipe própria ou por integrantes de algum contrato 

exclusivo para este escopo de serviço, ou seja, avaliações de segunda parte. Os requisitos para 

a contratação ou nomeação de auditores já foram detalhados na introdução, deixando claro 

que a Companhia adota os mesmos princípios que norteiam as avaliações segundo a norma 

NBR ISO/IEC 17021:2011, conforme seguem: 

• Imparcialidade; 

• Competência; 

• Responsabilidade; 

• Transparência; 

• Confidencialidade. 

 

Além disso, a PETROBRAS mantém análises críticas aleatórias dos relatórios 

gerados pelos avaliadores, uma vez que o resultado das avaliações constante de tais relatórios 

decide a inclusão ou não dos fornecedores no cadastro corporativo da Companhia, visando 

manter o controle e a padronização dos métodos de avaliação seguidos pelas equipes. 

As avaliações efetuadas no período deste estudo foram realizadas em empresas 

nacionais e estrangeiras que são certificadas conforme a norma NBR ISO 9001:2008 por 

organismos certificadores acreditados por diferentes entidades de acreditação ao redor do 

mundo; para que pudéssemos ter uma base única de comparação e para podermos avaliar o 

contexto dos resultados dentro do mercado nacional; optamos por analisar apenas as empresas 

que foram certificadas por organismos certificadores acreditados dentro do SBAC. 

Dessa forma, após a análise individualizada de todos os certificados conforme a 

norma NBR ISO 9001:2008 dessas empresas, foi feita a separação daquelas que seriam o foco 

desse estudo, gerando a tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Valor projetado com base em custos de uma avaliação de empresa na cidade de São Paulo no ano de 2014. 
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Empresas 
certificadas 
conforme a 

norma NBR ISO 
9001 no âmbito 

do SBAC 

2010 2011 2012 2013 2014 

49 62 58 40 78 

Tabela 6: Distribuição de avaliações de segunda parte da PETROBRAS no âmbito do SBAC. Elaboração 
própria. 

 

A metodologia seguida, conforme detalhada em capítulo anterior, embasou a análise 

minuciosa dos dados presentes nos relatórios das avaliações realizadas pela PETROBRAS 

entre os anos de 2010 e 2014. Essa análise crítica individualizada de todos os relatórios 

gerados permitiu a extração das não conformidades evidenciadas e o endereçamento de 

acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 considerados, conforme descrito no 

capítulo de Metodologia. Esta, sem dúvida, foi a etapa mais longa e detalhada deste estudo, 

uma vez que o resultado desta análise crítica minuciosa é que embasou grande parte das 

conclusões alcançadas neste trabalho. 

A escolha deste período (2010 a 2014) se justifica pelo fato de que, a partir de 2010, 

já tínhamos no mercado uma solidificação dos novos conceitos trazidos pela revisão 

publicada no ano de 2008 da norma NBR ISO 9001:2008. O que combinou com o período 

retroativo de 5 anos em relação ao ano de 2014, dadas as mesmas condições do COD Técnico, 

ou seja, o ano mais recente com dados disponíveis e completos das avaliações de segunda 

parte. 
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4.3.2.1. Consolidação dos Resultados das Avaliações de Segunda Parte da 

PETROBRAS 

 

Gráfico 14: Resultado consolidado das avalições de segunda parte da PETROBRAS entre 2010 e 2014. 
Elaboração própria. 

 

A PETROBRAS segue orientações e regras para a realização de suas avaliações de 

segunda parte nos SGQ de seus fornecedores, conforme aquelas definidas em normas 

específicas para tal, a exemplo da norma NBR ISO 19011:2012 – Diretrizes para auditoria de 

sistemas de gestão, que determinam a forma de preparação, execução e finalização de um 

processo de auditoria, que terá como principal resultado o relatório de avaliação que servirá 

de embasamento para todas as decisões futuras sobre o processo de cadastramento de certo 

fornecedor avaliado. 

O padrão de preenchimento dos relatórios utilizados pela PETROBRAS e os métodos 

seguidos nas avaliações se mantiveram os mesmos no período considerado deste estudo, 

eliminando com isso qualquer chance de falta de proporcionalidade dos resultados obtidos. 

Os relatórios são construídos a partir de um modelo único, onde constam todos os 

requisitos que devem ser avaliados, contendo em seus campos individuais, espaços para o 
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preenchimento dos documentos de referência do que foi avaliado, das evidências encontradas 

e o que foi verificado, além das não conformidades identificadas durante o processo. 

Da análise crítica individualizada de cada um desses relatórios considerados, foram 

identificadas as não conformidades listadas e endereçadas individualmente aos requisitos da 

norma NBR ISO 9001:2008 gerando, portanto, uma relação de não requisitos da norma que 

apresentaram não conformidades. Importante citar que foi  considerada apenas uma não 

conformidade por requisito da norma, ou seja, quando se identificava uma não conformidade 

que remetia a um requisito já identificado anteriormente, não era novamente contabilizada. A 

partir desse ponto, o total desses requisitos com não conformidades foram somados e foi feita 

uma relação percentual direta em referência ao total de itens considerados pela PETROBRAS 

em suas avaliações, 41 requisitos conforme informado no capítulo de Metodologia. 

Essa relação percentual final está demonstrada no gráfico acima, ou seja, em 37% das 

avaliações de segunda parte da PETROBRAS, o índice de descolamento do SGQ dos 

fornecedores aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 superou o percentual de 67%, ou 

seja, estas empresas apresentaram desvios significativos em relação aos requisitos normativos 

de sua certificação. 

Num segundo setor, 41% dessas avaliações apresentaram desvios que representaram um 

descolamento dos requisitos da norma entre 34 e 66% e, finalmente, em 22% das avaliações, 

as empresas apresentaram um nível aceitável de conformidade com os requisitos normativos. 
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4.3.2.2. Itens da NBR ISO 9001:2008 com maior incidência de não 

conformidades 

 

Gráfico 15: Itens da ISO 9001:2008 com maior incidência de não conformidades. Elaboração própria. 

 

A partir da integração dos resultados dos relatórios, conforme descrito no tópico anterior, 

e o consequente endereçamento das não conformidades em relação aos requisitos da norma 

NBR ISO 9001:2008, foi possível unificar, interrelacionar e, com isso, identificar os pontos 

mais críticos que implicam em grandes fragilidades nos SGQ de fornecedores de 

equipamentos críticos para a PETROBRAS. 

No gráfico 15 acima, discriminamos os sete requisitos com maior incidência de não 

conformidades, entre os anos de 2010 e 2014, dentre os 41 requisitos considerados pela 

PETROBRAS em suas avaliações de segunda parte (PGQMSA) e dentre todos os requisitos 

da norma NBR ISO 9001:2008 em suas avaliações de Atf. 

Todo equipamento nasce de uma base teórica sólida, associada à vivência e experiência 

adquiridas, geralmente, em campo. Outras parcelas que também se somam para a construção 

desse “know-how” são os sucessos, ou até mesmo insucessos, de testes e validações de 

laboratório, além de revisões e análises críticas daquilo que foi, inicialmente, projetado. A 

união dessas vertentes é o que permitirá a detenção de um domínio tecnológico tal que 

permita uma empresa alcançar um patamar de excelência na disciplina de projeto e 

desenvolvimento, conduzindo a mesma a um nível de destaque no mercado como referência 

para o assunto.  
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Entretanto, conforme demonstrado no gráfico 15 acima, o maior índice (19,88%) de não 

conformidades aos requisitos exigidos, identificados nas avaliações da PETROBRAS, está 

localizado no item 7.3 – Projeto e desenvolvimento da norma NBR ISO 9001:2008; o que 

demonstra a fragilidade dessas disciplinas nas empresas fornecedoras da Companhia. 

Abaixo, é detalhada a distribuição percentual dos subitens que gerou o índice relatado: 

 

Gráfico 16: Subitens de Projeto e Desenvolvimento (7.3). Elaboração própria. 

 

É notado um ligeiro equilíbrio nos índices entre os subitens de 7.3.1 a 7.3.6, com um 

maior afastamento inferior do subitem 7.3.7, além de uma maior incidência e concentração de 

não conformidades nos subitens 7.3.3 e 7.3.6. 

Essa conclusão é algo muito preocupante, uma vez que a devida compreensão para a 

correta fabricação de um bom equipamento se fundamenta em uma documentação coerente 

que se deriva das atividades descritas no subitem 7.3.3 - Saidas de projeto e desenvolvimento; 

e que teriam seus resultados validados, ou seja, seu funcionamento testado e aprovado, em 

conformidade aos requisitos constantes do subitem 7.3.6 – Validação de projeto e 

desenvolvimento. 

Na sequência, o item 7.5 – Produção e prestação de serviço se destaca em segundo lugar 

de maior incidência (16,11%) de não conformidades nas análises efetuadas. Da mesma forma 
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que no anterior, este item é composto por subitens que juntos geraram o valor levantado. 

Assim, segue detalhada a distribuição percentual destes subitens: 

 

Gráfico 17: Subitens de Produção e Prestação de Serviço (7.5). Elaboração própria. 

 

Dentro deste item, os subitens que mais impactaram o resultado são aqueles responsáveis 

de forma direta pela fabricação de bens ou prestação de serviço, quer dizer, o subitem 7.5.1 – 

Controle de produção e prestação de serviço que apresentou um índice de 26,88%; e o 7.5.2 – 

Validação dos processos de produção e prestação de serviços com 22,11% de não 

conformidades. Mesmo com esse destaque, os demais subitens tiveram percentuais próximos 

e muito pouco dispersos, caracterizando falhas generalizadas em todo o item 7.5. 

Em terceiro lugar com índices aproximadamente idênticos ficaram os itens 7.2 – 

Processos relacionados a clientes e o item 7.4 – Aquisição. 

O item 7.4, que obteve 9.51%, é aquele que determina a forma de execução da escolha e 

qualificação de subfornecedores, assim como a avaliação de seu desempenho, os dados de 

compra de matérias primas e sua inspeção de recebimento. Seus subitens receberam os 

seguintes índices: 

16,33%

16,33%

18,34%

22,11%

26,88%

7.5.1 – Controle de produção e prestação de serviço

7.5.2 – Validação dos processos de produção e prestação de serviços

7.5.3 – Identificação e rastreabilidade

7.5.5 – Preservação do produto

7.5.4 – Propriedade do cliente
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Gráfico 18: Subitens de Aquisição (7.4). Elaboração própria. 

Essa distribuição nos mostra uma grande deficiência dos fornecedores avaliados em seus 

processos de aquisição de matérias primas, principalmente, no tocante à qualificação e 

avaliação de seus subfornecedores, quando, em sua maioria, exigem apenas a comprovação de 

certificação conforme a norma NBR ISO 9001:2008, sem sequer avaliar o escopo do 

certificado. 

Já o item 7.2, com 9,47% de não conformidades, se refere a forma de levantamento de 

dados da necessidade do cliente, ou seja, seus requisitos declarados e não declarados; além de 

considerar, também, a questão de comunicação com o cliente. Seus subitens receberam os 

seguintes índices: 

 

Gráfico 19: Subitens de Processos relacionados a clientes (7.2). Elaboração própria. 

 

27,66%

31,91%

40,43%

7.4.3 – Verificação do produto adquirido

7.4.2 – Informações de aquisição

7.4.1 – Processo de aquisição

32,48%

35,47%

32,05%

7.2.1 – Determinação de requisitos relacionados a produtos

7.2.2 – Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

7.2.3 – Comunicação com o cliente
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Neste tópico houve uma distribuição bastante proporcional das quantidades de não 

conformidades identificadas, ficando todas em torno de 33%. Contudo, nota-se um volume 

pouco maior concentrado no subitem 7.2.2 – Análise crítica dos requisitos relacionados ao 

produto, que pode se traduzir em falhas recorrentes de produtos, uma vez que os requisitos da 

PETROBRAS poderão não ser devidamente analisados e considerados pelos seus 

fornecedores. 

Na sequência decrescente de incidências, porém ainda dentro dos “top seven” de 

ocorrências, seguem os seguintes itens: 

• 5 – Responsabilidade da direção: 7,21% - Este tópico está relacionado ao 

envolvimento e a participação ativa que a alta direção da empresa deve ter visando 

a integração e solidificação dos conceitos de gestão da qualidade à cultura de sua 

empresa. Neste item, as maiores não conformidades estão relacionadas aos 

seguintes subitens, onde nota-se dificuldades tanto na definição de responsáveis 

pelas diversas atividades existentes nas empresas, quanto na análise crítica pela 

Alta direção dos resultados dos SGQ de suas empresas: 

 

Gráfico 20: Subitens de Responsabilidade da direção (5). Elaboração própria. 

 

• 8.2 – Monitoramento e medição: 6,48% - Este se relaciona às atividades de 

acompanhamento da satisfação do cliente, do desempenho dos processos e do 

atendimento aos requisitos de produtos. Neste item, houve um equilíbrio entre os 3 

subitens considerados, com um leve destaque na incidência de não conformidades 

nos itens relativos à satisfação dos clientes (8.2.1) e de monitoramento e medição 

de processos (8.2.3), conforme demonstrado abaixo: 

34%

48%

5.5 - Responsabilidade, autoridade e comunicação

5.6 - Análise crítica pela direção
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Gráfico 21: Subitens de Monitoramento e medição (8.2). Elaboração própria. 

 

• Outro item que se destacou como um dos sete maiores índices de não 

conformidades é o item 8.5 – Melhoria (5,30%), que traduz uma realidade já 

criticada no texto relativo ao gráfico 15, quando os fornecedores apresentam 

tempos extremamente elevados para corrigir divergências e falhas ocorridas 

devido à fragilidades em seus SGQ; além do tempo gasto para comprovar, 

posteriormente, que tais desvios sistêmicos foram devidamente identificados e 

estancados, tendo resolvido com eficácia tais ocorrências. Essa concentração de 

não conformidades no item 8.5.2 – Ação corretiva nos mostra a grande 

oportunidade que as empresas tem para aprender com seus próprios erros e, com 

isso, reduzir seu índice de falhas, retrabalhos e, principalmente, seu custo da não 

qualidade. Segue a distribuição entre os subitens associados: 

30,63%

34,38%

35%

8.2.3 - Monitoramento e medição de processos

8.2.1 - Satisfação do cliente

8.2.4 - Monitoramento e medição de produto
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Gráfico 22: Subitens de Melhoria (8.5). Elaboração própria. 

4.3.3. Análise das Não Conformidades detectadas nas avaliações de acreditação 

conforme a norma NBR ISO/IEC 17021:2011 - Avaliação de Conformidade 

– Requisitos para Organismos que fornecem Auditoria e Certificação de 

Sistemas de Gestão 

Conforme relatado no capítulo anterior de referencial teórico em seu subitem 2.4.2.1, esta 

norma citada determina requisitos para organismos de certificação de qualquer tipo de sistema 

de gestão e é certificável através de processos de avaliação da conformidade que são 

efetuados pelo organismo acreditador nacional, tendo como seu principal produto a emissão 

do certificado de acreditação de tal organismo que foi avaliado e aprovado conforme 

requisitos da norma considerada. 

Com o objetivo de identificar possíveis relações de causa e efeito, uma vez que podem 

haver interações entre as não conformidades detectadas nos dois processos de avaliação; além 

de estudar minuciosamente as não conformidades das avaliações de segunda parte efetuadas 

pela PETROBRAS entre 2010 e 2014, também se levantou as não conformidades das 

avaliações do processo de acreditação efetuadas pela CGCRE/INMETRO no mesmo período 

estudado nas empresas certificadoras dos fornecedores da PETROBRAS avaliados. 

Esse levantamento nos permitiu cruzar os dados existentes e gerar conclusões que serão 

detalhadas no próximo capítulo. 

22,14%

61,07%

16,79%

8.5.1 - Melhoria contínua

8.5.2 - Ação corretiva

8.5.3 - Ação preventiva
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No gráfico a seguir é mostrada, de forma condensada, a distribuição das não 

conformidades dos processos de avaliação de acreditação entre os anos de 2010 e 2014: 

 

Gráfico 23: Não conformidades na norma NBR ISO/IEC 17021:2011. Elaboração própria. 

 

Como nota-se, o maior número de não conformidades (41,64%) foi concentrada na seção 

7 – Requisitos de Recursos da citada norma, que é a seção onde se encontram os requisitos de 

recursos envolvidos que balizam e determinam a competência do pessoal e da direção, 

referindo-se a formas de capacitação e escolha de pessoal devidamente preparado, meios de se 

avaliar competências e utilização de pessoal externo, ou seja, o pessoal envolvido, 

responsável por efetuar as avaliações de acreditação, estão apresentando desvios significativos 

ao requisitos do processo conforme a norma em questão. Abaixo, segue detalhamento das não 

conformidades em relação aos subitens desta seção: 

5 - Requisitos 

Gerais; 11,95%

6 - Requisitos de 

Estrutura; 12,29%7 - Requisitos de 

Recursos; 41,64%

8 - Requisitos 

sobre 

Informações; 

18,77%

9 - Requisitos 

dos Processos; 

11,26%

10 - Requisitos de 

Sistemas de 

Gestão para OCS; 

4,10%
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Gráfico 24: Subitens da seção 7 – Requisitos de recursos. Elaboração própria. 

 

Do gráfico acima, fica demonstrado que a principal fonte de não conformidades durante as 

avaliações de acreditação está associada aos requisitos de competência do pessoal envolvido, 

ou seja, o conhecimento e domínio por parte dos auditores que farão as avaliações de 

certificação nos clientes desses organismos. No subitem 7.1.1 da norma, está obrigação fica 

bem definida: 

“...7.1.1 Considerações gerais 
O organismo de certificação deve ter processos para assegurar que o 
pessoal possui conhecimento adequado pertinente aos tipos de 
sistemas de gestão e áreas geográficas nos quais opera. 
Ele deve determinar a competência necessária para cada área técnica 
(conforme pertinente para o esquema específico de certificação) e para 
cada função na atividade de certificação. 
Ele deve determinar os meios para a demonstração de competência 
antes da realização de funções específicas....” 

 

Na sequência, com 18,77% de ocorrência se destacou a seção 8 - Requisitos sobre 

Informações, que traz em seu texto questões que envolvem a informação coletada em si, 

contendo determinações sobre como proceder com consultas públicas, como tratar os 

documentos de certificação, a utilização correta das marcas envolvidas e até onde definir 

quais dados são confidenciais. Aqui neste tópico, é onde se determina o nível de informações 

que serão disponibilizadas ao público. Abaixo, segue detalhamento das não conformidades em 

relação aos subitens desta seção: 

7,05%

12,79%

20,16%

10,33%

49,67%

7.1 - Competência da direção e do pessoal

7.2 - Pessoal envolvido nas atividades de certificação

7.3 - Uso de auditores e especialistas técnicos externos

7.4 - Registros do pessoal

7.5 - Terceirização
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Gráfico 25: Subitens da seção 8 – Requisitos sobre Informações. Elaboração própria. 

 

Dessa leitura, nota-se uma concentração maior de não conformidades no subitem relativo 

à utilização de marcas em geral relacionadas ao processo de certificação. Em seguida, ocorre 

uma distribuição parcialmente equilibrada entre os demais subitens dessa seção. 

Logo após, o item 6 - Requisitos de Estrutura apresentou 12,29% das não conformidades. 

Neste item estão os requisitos relacionados com a estrutura organizacional do organismo 

certificador e onde está definida a responsabilidade para salvaguardar a imparcialidade do 

processo de certificação. Abaixo, segue detalhamento das não conformidades em relação aos 

subitens desta seção: 

 

Gráfico 26: Subitens da seção 6 - Requisitos de estrutura. Elaboração própria. 

 

Neste grupo, foram detectadas não conformidades de maneira mais recorrente no subitem 

6.2 - Comitê para salvaguardar a imparcialidade, que é o local onde se determina que o 

organismo de certificação deve manter sua imparcialidade quando na execução de suas 

tarefas, conforme parte do texto da norma que segue: 

8,79%

14,24%

28,79%

19,70%

14,24%

14,24%

8.1 - Informações acessíveis ao público

8.2 - Documentos de certificação

8.3 - Relação de clientes certificados

8.4 - Referência à certificação e ao uso de marcas

8.5 - Confidencialidade

8.6 - Troca de informações entre um organismo de certificação e seus clientes

52,78%

47,22%

6.1 - Estrutura organizacional e Alta Direção

6.2 - Comitê para salvaguardar a imparcialidade
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“...6.2.1 A estrutura do organismo de certificação deve salvaguardar a 
imparcialidade de suas atividades e deve prover um comitê para 
a) auxiliar no desenvolvimento das políticas relativas à imparcialidade 
de suas atividades de certificação, 
b) impedir qualquer tendência por parte de um organismo de 
certificação em permitir que interesses comerciais ou outros impeçam 
a provisão regular e objetiva de atividades de certificação, 
c) aconselhar sobre questões que afetem a confiança na certificação, 
incluindo transparência e imagem pública, e 
d) realizar uma análise crítica, no mínimo uma vez por ano, da 
imparcialidade dos processos de auditoria, certificação e tomada de 
decisão do organismo de certificação...” 
 

Em quarto lugar, o item 5 - Requisitos Gerais aparece com 11,95% das não conformidades 

evidenciadas. O item 5 discorre sobre os aspectos gerais, abrangendo as questões legais, 

contratuais, requisitos de imparcialidade e de responsabilidade civil e finanças. 

O item 9 - Requisitos dos Processos aparece em quinto lugar com 11,26% de ocorrências 

e é aquele onde se encontram os requisitos dos processos envolvidos de auditoria, definindo a 

elaboração, as orientações, a abordagem, a designação de tarefas, a forma de se registrar as 

não conformidades, entre outras atividades; além de orientar sobre os processos de auditoria 

inicial e certificação, atividades de supervisão, a recertificação e como tratar as possíveis 

reclamações de fontes diversas. 

Por último, tem-se o item 10 - Requisitos de Sistemas de Gestão para organismos de 

certificação com 4.10%, que traz em seu texto as exigências para que o organismo de 

certificação envolvido mantenha um sistema de gestão capaz de apoiar e demonstrar o 

cumprimento coerente dessa norma, de acordo com a norma NBR ISO 9001, ou de acordo 

com os requisitos da própria NBR ISO/IEC 17021. 
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5. CONCLUSÕES 

 
A PETROBRAS especifica requisitos específicos para as empresas fornecedoras de 

equipamentos críticos (RQT). Dentre esses requisitos está a necessidade de que a empresa 

tenha seu SGQ certificado conforme a norma NBR ISO 9001 por organismo certificador de 

terceira parte (OCS). Baseado nos estudos demonstrados nos gráficos do capítulo anterior e, 

mesmo atravessando um momento em que cortes de custos são primordiais para a 

continuidade dos negócios, a Companhia mantém a realização de avaliações de segunda parte 

em fornecedores certificados conforme a norma ISO 9001. 

Esse entendimento, pode estar associado aos resultados demonstrados neste trabalho 

como, por exemplo, o índice de falha nos equipamentos RQT adquiridos, e a concentração de 

não conformidades nos departamentos de Projeto e Desenvolvimento das empresas avaliadas. 

Dentre os requisitos estabelecidos pela PETROBRAS para tais avaliações de segunda 

parte, constam 41 requisitos, conforme listados no item 3.3 do capítulo de metodologia, que 

são os mesmos requisitos da norma ISO 9001. 

Dessa forma, tomando as evidências presentes nesse trabalho como embasamento, o 

diagnóstico feito é de que a credibilidade das certificações está efetivamente ameaçada; 

sugerindo como necessárias  a manutenção de atividades de avaliação de segunda parte e o 

monitoramento da qualidade de equipamentos críticos adquiridos via ferramentas de 

Qualidade apropriadas. 

Iremos iniciar o embasamento de nossas conclusões em relação aos dados da atividade de 

COD Técnico, que estão demonstrados entre os gráficos 6 e 13 do capítulo anterior. 

5.1. Resumo dos Dados da Atividade de COD Técnico 

A PETROBRAS gerencia anualmente em sua estrutura corporativa, uma média 

aproximada de 300 processos de GDT por mês, que visam tratar a melhoria de equipamentos 

de apesentaram algum tipo de falha/divergência técnica. Esse número não representa o total 

de falhas de equipamentos ocorridos em toda a Companhia, apenas aqueles que são 

registrados e conduzidos via atividade de COD Técnico (GDT). 

Aproximadamente 50% dessas divergências registradas nos COD Técnicos são 

classificadas como críticas e representam um nível alto de risco para as instalações da 

Companhia, ou seja, oferecem grandes ameaças de impactos ambientais, risco à segurança das 

instalações ou do pessoal envolvido; podem apesentar prejuízos financeiros diretos devido à 
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necessidade de intervenções imediatas para recuperar a condição operacional da unidade; 

entre outros aspectos. 

Houve ano em que o tempo de vida médio de um processo de GDT, considerando todos 

os 122 processos que foram encerrados neste ano foi de 761 dias; o que equivale a dizer que 

as empresas certificadas conforme a norma NBR ISO 9001:2008, que apresentaram 

divergências técnicas em seus fornecimentos, precisaram de, aproximadamente, dois anos e 

um mês para corrigir e comprovar que um desvio sistêmico em seu SGQ foi identificado e 

estancado, tendo resolvido com eficácia tal desvio. Este número atingiu o maior valor 

histórico quando chegou a marca de 866 dias para o enceramento de tais processos. Esse 

tempo gasto é um reflexo da baixa de cultura de qualidade em seus fornecedores, os quais, 

muitas vezes, necessitam verdadeiras “consultorias” sobre as metodologias de análises de 

falhas necessárias para se identificar as causas-raiz das falhas reclamadas. 

Historicamente, a área de maior investimento de companhias de petróleo em geral, é a 

de exploração e produção, pois é a área que concentra as maiores margens de ganho das 

empresas do ramo de petróleo. Porém, também nota-se nessa mesma área, a maior 

concentração de falhas em equipamentos críticos, atingindo uma média de aproximadamente 

40% de todas as divergências tratadas pela Companhia de forma corporativa. 

Naturalmente, quanto maior o tempo de vida de um processo de resolução de 

divergência, maior o custo da não qualidade associado, que mesmo sendo um valor estimado 

e não reflete gastos diretos, são valores utilizados para medições importantes de perdas 

associadas às falhas de equipamentos, o que poderia ser evitado caso os sistemas de gestão da 

qualidade dos fornecedores envolvidos nos COD Técnicos apresentassem a robustez 

necessária pra que tais divergências não vissem a ocorrer. Dessa forma, nesse viés, 

entendemos que a cultura de qualidade não é algo intrínseco ao negócio das empresas 

analisadas, tendo eles efetuado a busca pela certificação, muitas vezes, por mera necessidade 

de se manter como fornecedores da PETROBRAS. 

O maior tipo de correção efetuada nos processos de COD Técnico é o retrabalho, 

conforme demonstrado no gráfico 12. Este tipo de correção pode ter alto impacto para a 

operação da Companhia uma vez que o equipamento divergente deve ser retirado e enviado 

para instalações fabris externas à PETROBRAS, o que demanda custos e muito tempo 

envolvido na logística para a execução da devida correção. Essa logística nem sempre é 

simples, pois em certos casos estamos falando de equipamentos de grandes dimensões, como 

vasos ou permutadores de calor; ou então muito sensíveis como turbinas ou compressores; 
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além de compostos químicos perigosos ou até equipamentos instalados em locais insalubres, 

como o fundo do mar, ou aplicado em processo fabril que não poderá ser interrompido em 

curto espaço de tempo. 

Concluindo em relação à atividade de COD Técnico, os três itens da norma ISO 

9001:2008 que apresentaram as maiores evidências de desvios foram: 

• 7.3 – Projeto e Desenvolvimento – 33%; 

• 8.5 – Melhoria – 19%; e 

• 4.2 – Requisitos de documentação – 13%. 

Desses índices, fica registrada uma grande preocupação; visto que o projeto e 

desenvolvimento é o setor de uma empresa onde tudo começa, a partir de onde nascem os 

conceitos produtivos, a produtividade e o desempenho esperados para os equipamentos que 

serão utilizados pelos seus clientes em geral. 

5.2. Resumo dos Dados da Atividade de Avaliações de Segunda Parte 

Na sequência, vamos nos basear nos dados da atividade de avaliações de segunda parte 

demonstrados entre os gráficos 14 e 22 do capítulo anterior, para discorrer nossas conclusões, 

conforme seguem. 

Após integrar todas as não conformidades evidenciadas nas avaliações de segunda parte 

da PETROBRAS, conforme detalhado anteriormente, foi possível o levantamento do ranking 

de ocorrências de tais não conformidades em relação aos requisitos considerados da norma 

NBR ISO 9001:2008. Dessa integração conclui-se que os maiores problemas encontrados nos 

sistemas de gestão da qualidade de seus fornecedores de equipamentos críticos estão 

concentrados nos itens: 

• 7.3 – Projeto e desenvolvimento - 19,88%; 

• 7.5 – Produção e prestação de serviço - 16,11%; e 

• 7.4 – Aquisição – 7,51%.  

Sendo que o item 7.3 também foi o “campeão” das não conformidades detectadas durante 

os tratamentos de divergências ocorridas em equipamentos e tratadas via atividade de COD 

técnico.  

Essa “coincidência” de ocorrências no mesmo item da norma caracteriza uma forte 

tendência de ser, atualmente, o maior ponto de melhoria nos sistemas de gestão da qualidade 

das empresas analisadas. 
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O que é considerado muito crítico pela PETROBRAS, uma vez que os impactos de um 

projeto deficiente podem ser refletidos não apenas pontualmente nos equipamentos 

envolvidos, nos quais foram detectadas inicialmente as divergências; e sim em toda uma linha 

de fornecimento desses fabricantes, sendo bem mais abrangente e preocupante para todos os 

seus clientes. 

Ainda mais quando o segundo lugar das deficiências evidenciadas nos SGQ das empresas 

analisadas está concentrado no item 7.5 - Produção e prestação de serviços; item este que 

determina as regras de todo o processo de realização fabril das empresas. Dessa forma, as 

empresas certificadas conforme a norma ISO 9001 estão apresentando sérias fragilidades não 

apenas em suas áreas de projeto, como também apresentam sérios desvios em seus processos 

fabris. Um terceiro agravante a esse incômodo cenário é a presença do item relacionado ao 

processo de aquisição (7.4) na sequência dos maiores itens com divergências. Este item 

determina as formas de qualificar e controlar seus subfornecedores, além dos meios para a 

aquisição e controle de recebimento das matérias primas necessárias à realização dos produtos 

ou dos serviços prestados. 

5.3. Resumo dos Dados das Avaliações de Terceira Parte das empresas consideradas 

Uma vez alcançadas as conclusões acima, e para identificar as possíveis lacunas do 

processo de certificação atualmente seguido, foram analisadas as não conformidades 

evidenciadas nas avaliações de acreditação efetuadas pelo INMETRO nos organismos de 

certificação que forneceram os certificados das empresas fornecedoras avaliadas pela 

PETROBRAS no mesmo período de 2010 a 2014.  

Isso nos permitiu verificar que as maiores não conformidades nesse tipo de avaliação 

ficaram assim distribuídas: 

• 7 – Requisitos de Recursos – 41,64%; 

• 8 – Requisitos sobre informações – 18,77%; e 

• 6 – Requisitos de estrutura – 12,29%. 

Detalhando o item 7, notou-se que o maior ponto de melhoria detectado está associado ao 

subitem 7.1 - Competência da direção e do pessoal (49,67% das não conformidades deste 

item) que determina os requisitos de competência do pessoal envolvido, ou seja, o 

conhecimento e domínio por parte dos auditores que farão as avaliações de certificação nos 

clientes desses organismos. 
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Na sequência, outro ponto de melhoria importante está associado ao subitem 8.4 - 

Referência à certificação e ao uso de marcas (28,79% das não conformidades desse item) que 

determina como os clientes deverão fazer uso das marcas da certificação, por exemplo. 

E, em terceiro lugar, o item 6 - Requisitos de estrutura - apresentou como maior ponto de 

melhoria seu subitem 6.2 - Comitê para salvaguardar a imparcialidade (52,78% das não 

conformidades desse item), que é o subitem onde se determina que o organismo de 

certificação deve manter sua imparcialidade quando na execução de suas tarefas. 

5.4. Conclusões Finais e Recomendações 

Assim, baseado nos resultados que foram expostos ao longo deste trabalho, especialmente 

destacados nos resumos acima e, também, nos artigos descritos no capítulo do referencial 

teórico, podemos afirmar que, de nossa ótica, a credibilidade do processo de certificação ISO 

9001 no âmbito do SBAC está seriamente ameaçada pelos fatores levantados e embasados nos 

dados deste estudo de caso. 

Portanto, consideramos alcançados os objetivos específicos traçados neste trabalho que 

foram propostos no capítulo de introdução; uma vez que foram definidos os conceitos que 

norteiam a credibilidade e identificados os elementos que conferem tal credibilidade ao 

processo de certificação de sistemas de gestão conforme a norma NBR ISO 9001 no capítulo 

de referencial teórico; e, na sequência, iremos identificar as lacunas/deficiências atuais que 

julgamos afetar a credibilidade desse processo, propondo melhorias para a sistemática seguida 

nos dias de hoje a fim de alcançarmos a confiabilidade esperada de um processo de 

certificação, conforme sua própria definição. 

No único intuito de contribuir para melhorar tal processo, e por respeitar e entender que o 

conteúdo da norma NBR ISO 9001:2008 - e agora de sua versão 2015 cuja PETROBRAS 

participou ativamente da construção do texto - é suficiente e eficaz em garantir que os 

sistemas de gestão da qualidade devidamente certificados possam fabricar de produtos e 

fornecer serviços que atendam aos requisitos acordados dos clientes dessas empresas 

certificadas; propomos mudanças no processo de certificação e de acreditação atualmente 

seguido pelo SBAC, como seguem: 

5.4.1. Para o INMETRO, enquanto organismo acreditador: 

• Maior disseminação das orientações e documentos específicos dos processos de 

certificação criados pela ISO/TC176/SC2, e que se encontram disponíveis e, em 



117 
 

sua maioria gratuitos, na página dessa instituição na internet61. Esses documentos, 

por exemplo, são: matriz de correlação “De – Para” entre as versões anteriores e 

atual da ISO 9001; interpretações de requisitos específicos; esclarecimentos do 

novo processo de pensamento baseado em risco que substituiu o conceito de ação 

preventiva; Listas de interpretações oficialmente aprovadas, entre outros; 

• Maior atuação enquanto organismo responsável no âmbito do SBAC, quanto ao 

acompanhamento e monitoração da qualidade dos processos de certificação 

efetuados pelos organismos de certificação acreditados. Para isso, poderíamos 

atuar junto à PETROBRAS em um trabalho em conjunto, onde este organismo 

participaria diretamente como ouvinte nas avaliações de segunda parte da 

PETROBRAS em seus fornecedores; tomando conhecimento, dessa forma, dos 

pontos levantados e podendo atuar de forma corretiva imediata junto aos 

organismos de certificação envolvidos, visando a eliminação de possíveis desvios 

e não conformidades recorrentes; 

• Quando da detecção de não conformidades em avaliações de acreditação, o 

organismo acreditador deve exigir e acompanhar a implementação de planos de 

ações corretivas para eliminar a chance de recorrências das não conformidades 

evidenciadas; implementando, também, uma sistemática de verificação de eficácia 

após certo período de tempo; 

• O organismo acreditador deve manter o monitoramento da correta utilização das 

marcas de certificação, evitando a utilização parcial e apenas comercial do 

certificado ISO 9001; 

• O organismo acreditador deve atuar de forma corretiva junto aos organismos de 

certificação em que forem evidenciadas não conformidades recorrentes nas suas 

avaliações de acreditação. Essa atuação deve ter níveis de escalonamento de ações 

de acordo com o índice de repetibilidade das falhas encontradas, e alimentar um 

processo de aplicação de sanções baseados nesses resultados. Isso visa reforçar a 

imparcialidade durante as concorrências dos processos de certificação. 

 

                                                 
61 Disponível em: <https://committee.iso.org/tc176sc2>. Acesso em 02/06/2016. 
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5.4.2. Para os organismos de certificação: 

• Utilização de auditores com experiência comprovada, principalmente, na área de 

Projeto e Desenvolvimento, uma vez que os maiores problemas encontrados estão 

focados nesta área. Essa seria uma ação para curto prazo que poderia gerar um 

retorno rápido de resultado; 

• Para que a certificação não seja vista como uma “commodity”, propomos que as 

regras do IAF sejam seguidas em sua totalidade, não permitindo interpretações que 

reduzam o escopo das avaliações de certificação; impedindo, com isso, o 

desnivelamento entre a concorrência dos organismos de certificação; 

• A verificação e controle da capacidade técnica dos auditores envolvidos nos 

processo de certificação deve ser mantida e devidamente atualizada; uma vez que, 

de acordo com as conclusões acima, um dos fatores que mais contribuem para 

ameaçar a credibilidade do processo de certificação é a falta de capacitação dos 

auditores envolvidos. 

5.4.3. Demais observações aplicáveis: 

• A última revisão da norma NBR ISO/IEC 17021:2016 excluiu o antigo item 8.3 – 

Relação de clientes certificados – onde os organismos de certificação deveriam 

disponibilizar, quando solicitados, a relação de empresas certificadas por eles, sob 

quais normas, com qual escopo e a localização geográfica. Essa informação é de 

utilidade pública uma vez que poderia ser utilizada para verificação e validação de 

empresas certificadas. Com essa exclusão, tornou-se mais difícil obtermos a 

validação de quais são as empresas certificadas por organismos acreditados, além 

de dificultar o levantamento total dos números de certificações ISO 9001 pelo 

Brasil, ou pelo mundo. Informação essa que já vem sendo pesquisada pelos 

organismos envolvidos sem que consigam chegar, historicamente, a um valor de 

consenso; 

• O IAF deve aceitar e incentivar a participação de grandes empresas compradoras 

de empresas certificadas, uma vez que, desse ponto de vista, é que se pode 

vislumbrar criticamente, a real situação da credibilidade do processo de 

certificação determinado por este organismo. 
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Como recomendação para trabalhos futuros, sugerimos que se faça um aprofundamento 

das não conformidades identificadas nas avaliações, tanto de segunda parte da PETROBRAS, 

como nas de acreditação do INMETRO, visando uma análise individualizada do conteúdo dos 

textos das não conformidades. Uma vez levantado esse detalhamento, será possível identificar 

pontos comuns e possíveis recorrências de eventos gerando uma base de dados mais 

detalhada, e que permitiria identificar índices de ocorrências dos maiores problemas em cada 

subitem considerado nas avaliações. Com esses dados, seria possível atuar de forma pontual 

nos maiores índices definindo ações efetivas e diretas para eliminação de causas de tais 

divergências. 

Além disso, como sugestão para melhoria interna na análise dos resultados das avaliações 

de segunda parte da PETROBRAS, sugerimos relacionar as não conformidades identificadas 

nos relatórios diretamente aos itens da norma NBR ISO 9001:2015, uma vez que existem 

correlações técnicas que trariam, com isso, possibilidades de levantamentos estatísticos 

diretos para retroalimentação de indicadores a serem utilizados pela própria PETROBRAS, 

assim como pelo INMETRO. 
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