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RESUMO 

 

Programas de ensaios de proficiência são importantes ferramentas para a garantia da 

qualidade dos resultados de medições dos laboratórios de calibração e ensaio. A participação 

do laboratório em programas de ensaio de proficiência permite o monitoramento do seu 

desempenho e complementa a avaliação de sua competência por organismos de acreditação 

e/ou por outras partes interessadas, por exemplo, autoridades reguladoras e clientes. No 

âmbito dos acordos de reconhecimento mútuo para a acreditação de laboratórios, os 

organismos de acreditação estabelecem políticas com exigências para participação dos 

laboratórios em ensaios de proficiência. A crescente demanda por esta atividade culminou na 

publicação de uma norma internacional com requisitos para os ensaios de proficiência, a 

ISO/IEC 17043, bem como no desenvolvimento da modalidade de acreditação de provedores 

de ensaio de proficiência. Realizou-se uma ampla pesquisa tipo survey junto aos laboratórios 

de calibração e ensaio e provedores de ensaio de proficiência acreditados ou em fase de 

acreditação pela Cgcre, com o objetivo de mapear as demandas e ofertas por programas 

brasileiros de ensaio de proficiência. A partir dos dados da pesquisa, as demandas e ofertas 

por programas de ensaio de proficiência foram identificadas e quantificadas para as diferentes 

áreas de atuação dos laboratórios. Outros aspectos relacionados aos programas de ensaio de 

proficiência foram investigados, incluindo exigências de autoridades reguladoras, critérios 

para a seleção de ensaios de proficiência, métodos estatísticos usados nos ensaios de 

proficiência, características dos programas acreditados ofertados e o uso da base de dados 

internacional de ensaios de proficiência, conhecida como EPTIS. Os resultados indicaram 

lacunas na oferta de programas brasileiros de ensaios de proficiência. Os dados também 

mostraram perspectivas para a extensão dos escopos de acreditação dos provedores de ensaio 

de proficiência e a existência de laboratórios que pretendem se acreditar como provedores. 

Foram identificadas áreas com potencial demanda para o desenvolvimento de novos 

programas de ensaio de proficiência. Diversas informações e sugestões foram apresentadas 

para auxiliar a Cgcre no aperfeiçoamento da modalidade de acreditação de provedores de 

ensaio de proficiência no Brasil. 

 

Palavras chave: ensaio de proficiência, acreditação, laboratório de calibração e ensaio, 

provedor de ensaio de proficiência.  



 

ABSTRACT 

 

Proficiency testing schemes are important tools for quality assurance of the measurement 

results of calibration and testing laboratories. The laboratory participation in proficiency 

testing schemes enables their performance monitoring and complements the assessment of 

their competence by accreditation bodies and/or others stakeholders, e.g. regulatory 

authorities and customers. In the context of mutual recognition arrangements for the 

laboratory accreditation, the accreditation bodies establish policies with requirements for 

laboratories participating in proficiency testing. The growing demand for this activity resulted 

in the publication of an international standard with requirements for proficiency testing, the 

ISO/IEC 17043, as well in the development of programs for the accreditation of proficiency 

testing providers. It was conducted an extensive survey research with the calibration and 

testing laboratories and the proficiency testing providers undergoing accreditation by Cgcre, 

with the goal of mapping the demands and offerings by Brazilian proficiency testing schemes. 

From the survey data, the demands and offerings for proficiency testing schemes were 

identified and quantified for different fields of the laboratories. Other aspects related to 

proficiency testing schemes also were investigated, including requirements of regulatory 

authorities, the selection criteria for proficiency testing, statistical methods used in proficiency 

testing, features of accredited proficiency testing schemes offered and the use of the 

international database for proficiency testing (EPTIS). The results indicated gaps in the supply 

of Brazilian proficiency testing schemes. The data also showed prospects for the extension of 

the scope of accreditation of proficiency testing providers and the existence of laboratories 

intending to be accredited as proficiency testing providers. Areas with potential demand for 

the development of new proficiency testing schemes were identified. Several information and 

suggestions were reported to support improvements in the accreditation process of proficiency 

testing providers in Brazil by Cgcre. 

 

Keywords: proficiency testing, accreditation, calibration and testing laboratory, proficiency 

testing provider. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de se determinar a conformidade de um produto ou serviço a requisitos 

especificados é frequentemente exigida, seja no setor regulamentado, por autoridades 

governamentais que implementam leis relacionadas à aprovação de produtos e serviços por 

razões de proteção ao meio ambiente, a saúde e segurança do consumidor, prevenção de 

fraudes e promoção de um mercado justo, seja no campo voluntário, nos segmentos 

industriais, com objetivo de alcançar níveis técnicos mínimos que possibilitem 

comparabilidade e assegurem uma concorrência em igualdade de condições (ABNT, 2005c).  

Nesse contexto se define avaliação da conformidade como a “demonstração de que os 

requisitos especificados relativos a um produto1, sistema, pessoa ou organismo são atendidos” 

(ABNT, 2005b). A avaliação da conformidade induz ainda a busca pela melhoria contínua da 

qualidade, produtividade e aumento da competitividade, além de auxiliar na superação de 

barreiras técnicas2 e facilitar o livre comércio internacional (INMETRO, 2007). A declaração 

objetiva de conformidade de produtos e serviços é realizada por organismos de avaliação da 

conformidade (OAC), por meio da execução de atividades que incluem serviços de 

certificação, inspeção, ensaios e calibração (ABNT, 2005c). O provimento de ensaios de 

proficiência também passou a ser considerado uma atividade de avaliação da conformidade 

pela resolução da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), GA 7.18 de 

2003 (ILAC, 2003). 

 

 

1.1 Acreditação de OAC 

 

Existe uma crescente demanda pela verificação imparcial da competência de OAC, o 

que pode ser feito por meio da acreditação destes OAC, que consiste em uma “atestação de 

terceira parte, comunicando a demonstração formal da competência do OAC para realizar as 

tarefas específicas de avaliação da conformidade” (ABNT, 2005c). A avaliação da 

competência de um OAC para fins de sua acreditação é conduzida por um organismo de 

acreditação independente em relação ao OAC e aos seus clientes. Tal organismo avalia todas 

                                                           
1 Produtos podem incluir: serviços, software, hardware e materiais processados (ABNT, 2005a). 
2 “Barreiras Técnicas às Exportações são barreiras comerciais derivadas da utilização de normas ou 
regulamentos técnicos não transparentes ou que não se baseiem em normas internacionalmente aceitas ou, ainda, 
decorrentes da adoção de procedimentos de avaliação da conformidade não transparentes e/ou demasiadamente 
dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente rigorosas” (INMETRO, 2009). 
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as operações do OAC para um escopo definido, baseado em normas específicas e/ou outros 

documentos, incluindo a competência de pessoal e a validade da metodologia e dos resultados 

dos serviços de avaliação da conformidade (ABNT, 2005c). 

Um sistema para acreditação de OAC conforme apresentado na Figura 1, objetiva 

oferecer confiança aos clientes e aos demandantes de serviços de avaliação da conformidade, 

por exemplo, autoridades reguladoras e compradores, facilitar o comércio entre os países e 

como propósito final, alcançar uma única etapa de acreditação e uma única etapa de avaliação 

da conformidade (ABNT, 2005c). 

 

Figura 1 – Sistema para avaliação da conformidade e acreditação de OAC. 

 

Fonte: Adaptação de ABNT (2005c) e IAAC (2001). 
 

 

1.2 Acordos de reconhecimento mútuo para a acreditação 

 

No intuito de se consolidar o modelo preconizado para a avaliação da conformidade e 

a acreditação de OAC, foram estabelecidos acordos de reconhecimento mútuo ou multilateral 

para a acreditação de OAC, conhecidos pelas expressões Mutual Recognition Arrangement 
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(MRA) ou Multilateral Recognition Arrangement (MLA)3, firmados entre os organismos de 

acreditação, públicos ou privados, existentes nos diferentes países ou economias. Tais acordos 

constituem um compromisso formal entre seus signatários quanto à aceitação e a promoção da 

aceitação em seus países ou economias, da equivalência dos resultados de serviços de 

avaliação da conformidade fornecidos por OAC acreditados pelos signatários, embora “não 

impõe obrigações aos governos de seus países em termos de aceitação destes resultados” 

(SOARES; COSTA, 2004). 

A International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) é a autoridade 

internacional responsável pela gestão do acordo de reconhecimento mútuo na acreditação de 

laboratórios e organismos de inspeção. Para se tornar e se manter signatário do acordo, os 

organismos de acreditação são submetidos a um processo de avaliação de pares conforme 

requisitos e procedimentos da ILAC (ILAC, 2013c). Os critérios para a operação de 

organismos de acreditação são especificados na norma ABNT NBR ISO/IEC 17011 e 

complementados por documentos obrigatórios da ILAC (ILAC, 2011c). 

 

 

1.3 Acreditação de OAC no Brasil 

 

No Brasil, o organismo de acreditação de OAC legalmente reconhecido é a 

Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro). O governo brasileiro atribuiu ao Inmetro a competência de “atuar como 

órgão acreditador oficial de OAC” (BRASIL, 1999; BRASIL, 2011c), bem como aprovou na 

estrutura organizacional do Inmetro, a competência específica da Cgcre para “atuar como 

órgão acreditador de OAC e de outros organismos necessários ao desenvolvimento da 

infraestrutura de serviços tecnológicos” (BRASIL, 2007). Dessa forma, a Cgcre é a unidade 

organizacional do Inmetro inteiramente responsável por “planejar e executar as atividades de 

acreditação de laboratórios de calibração e de ensaios, de provedores de ensaios de 

proficiência, de OAC” (BRASIL, 2013b), incluindo também a acreditação de organismos de 

certificação e de inspeção. 

A Cgcre é signatária dos acordos com a ILAC para acreditação de laboratórios e 

organismos de inspeção (ILAC, 2013d), com o International Accreditation Forum (IAF) para 

                                                           
3 Soares e Costa (2004) esclarecem que o termo “arrangement” é designado para acordos entre organismos de 
avaliação da conformidade e de acreditação, enquanto o termo “agreement” para acordos entre governos. 
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acreditação de organismos de certificação (IAF, 2013) e ainda do acordo regional com a 

Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) (IAAC, 2013a).  

 

 

1.4 Laboratórios de ensaio e calibração 

 

Nesse contexto, laboratórios de ensaio e calibração são importantes OAC, uma vez 

que os resultados fornecidos para calibrações de instrumentos ou padrões de medição e para 

ensaios em produtos ou amostras de materiais são amplamente empregados na tomada de 

decisões pelos seus clientes e outras partes interessadas. Por exemplo, no monitoramento, 

controle e melhoria de processos produtivos, na aprovação de produtos e fiscalizações por 

autoridades reguladoras. Inclusive as atividades de certificação e inspeção geralmente se 

baseiam em dados de ensaio e calibração para avaliar e declarar conformidade de produtos e 

serviços. Por estas razões, é necessário assegurar a competência dos laboratórios e a confiança 

nos seus resultados fornecidos. 

A acreditação provê um reconhecimento formal da competência dos laboratórios, 

permitindo aos usuários identificar e selecionar serviços de ensaio e calibração confiáveis. 

Além disso, laboratórios acreditados são regularmente avaliados pelo organismo de 

acreditação para garantir a continua conformidade de suas operações a requisitos definidos 

(ILAC, 2011a). A base para a avaliação da competência de laboratórios de ensaio e calibração 

está estabelecida nos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 170254. Esta norma é 

“utilizada por laboratórios no desenvolvimento do seu sistema de gestão para qualidade, 

operações técnicas e administrativas” (ABNT, 2005d), bem como pelos organismos de 

acreditação para “avaliar aspectos relevantes da competência técnica dos laboratórios 

incluindo” (ILAC, 2011a): 

a) competência técnica do pessoal; 

b) validade e adequação dos métodos; 

c) rastreabilidade das medicões; 

d) adequação, calibração e manutenção de equipamentos; 

e) condições ambientais; 

f) amostragem, manuseio e transporte de itens; 

g) garantia e controle da qualidade dos resultados de ensaio e calibração. 

                                                           
4 Para laboratórios de análises clínicas/médicos se aplica a norma ABNT NBR NM ISO 15189 (ABNT, 2008). 
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1.5 Ensaios de proficiência 

 

O requisito 5.9 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2005d) trata da 

garantia da qualidade de resultados de ensaio e calibração e estabelece que os laboratórios 

devem: 

[...] ter procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade dos 
ensaios e calibrações realizados. Os dados resultantes devem ser registrados de 
forma que as tendências sejam detectáveis e, quando praticável, devem ser aplicadas 
técnicas estatísticas para a análise crítica dos resultados. (ABNT, 2005d) 

 

Dentre as alternativas relacionadas por este requisito da norma5 está a participação do 

laboratório em programas de comparação interlaboratorial ou de ensaios de proficiência 

(ABNT, 2005d). Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011), comparações 

interlaboratoriais consistem na organização, desempenho e avaliação de medições ou ensaios 

nos mesmos itens ou similares, por dois ou mais laboratórios, de acordo com condições 

previamente determinadas. O uso dessas comparações interlaboratoriais com o objetivo de 

determinar o desempenho de participantes6 com base em critérios pré-estabelecidos é 

denominado ensaio de proficiência7 (EP) e inclui tipicamente os seguintes propósitos (ABNT, 

2011): 

a) avaliação e monitoramento do desempenho dos laboratórios; 

b) identificação de problemas em laboratórios, por exemplo, quanto a ensaios ou 

procedimentos de medição inadequados, para início de ações de melhorias; 

c) estabelecimento da efetividade e comparabilidade de métodos de ensaio ou de 

medição; 

d) demonstração adicional de confiança aos clientes dos laboratórios; 

e) identificação de diferenças interlaboratoriais; 

f) educação de laboratórios a partir dos resultados das comparações; 

g) validação de incertezas pretendidas. 

 

                                                           
5 A norma ISO 15189 também requer a participação de laboratórios de análises clínicas/médicos em 
comparações interlaboratoriais apropriadas (ILAC, 2010a). 
6 Participantes de ensaios de proficiência são normalmente laboratórios, mas podem ser uma organização ou 
indivíduos (ABNT, 2011). 
7 Na área de laboratórios de análises clínicas/médicos o termo “avaliação externa da qualidade” (AEQ) é 
empregado por alguns provedores em lugar de ensaio de proficiência (ABNT, 2011). 
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A norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011) elenca outras finalidades para 

comparações interlaboratoriais, onde não há a intenção de se avaliar desempenho e assim não 

se caracterizam como ensaio de proficiência, dentre as quais: 

a) avaliação das características de desempenho de um método; 

b) designação de valores para materiais de referência e avaliação de sua adequação ao 

uso; 

c) base para as declarações de equivalência de medições dos institutos nacionais de 

metrologia, por meio de comparações chave (key comparisons) e comparações 

suplementares. 

 

Programas de ensaios de proficiência são planejados e operados para uma ou mais 

sequências (rodadas) de distribuição e circulação de itens de ensaios de proficiência para um 

grupo de participantes, culminando na avaliação e relato dos resultados obtidos contra 

critérios pré-definidos (ABNT, 2011). Tais programas assumem diferentes formas, desde 

comparações dos resultados de um laboratório contra outro (bilateral), até programas 

extensivos envolvendo muitos laboratórios (UNIDO, 2003). Os itens de ensaio de proficiência 

podem ser uma amostra, produto, artefato, equipamento, padrão de medição, material de 

referência, conjunto de dados ou outra informação, previamente preparados e relacionados a 

uma área de ensaio, calibração, medição ou inspeção (ABNT, 2011). 

Os programas de ensaios de proficiência são disponibilizados por provedores de 

ensaios de proficiência responsáveis por todas as tarefas de desenvolvimento e operação 

destes (ABNT, 2011). Os provedores podem ser organizações privadas ou públicas, 

comerciais ou não, que atuam especificamente com ensaios de proficiência ou mesmo que 

realizam outras atividades, por exemplo, um arranjo típico é uma organização que atua como 

laboratório e também como provedor ou vice-versa. Além disso, institutos nacionais de 

metrologia, organismos de acreditação e cooperações regionais para acreditação, comumente 

atuam como provedores de ensaios de proficiência nos seus países, economias ou regiões, 

conforme necessidade. 

 

 

1.5.1 Partes interessadas em ensaios de proficiência 

 

Como se pode perceber, programas de ensaio de proficiência constituem uma poderosa 

ferramenta de garantia da qualidade para os laboratórios. Entretanto, existem outras 
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importantes partes interessadas (stakeholders) que desejam conhecer o desempenho alcançado 

pelos laboratórios nestes programas, conforme apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Partes interessadas em ensaios de proficiência. 

 

Fonte: ILAC (2011b) e RUSSEL et al. (2006). 
 

A identificação de problemas nos ensaios e medições e o monitoramento de tendências 

nos resultados, como subsídios para tomada de ações corretivas, preventivas ou ações de 

melhorias, são benefícios internos ao laboratório oriundos de participação em programas de 

ensaio de proficiência. Por outro lado, obter resultados satisfatórios de participação nestes 

programas é uma forma do laboratório demonstrar sua competência aos seus clientes diretos, 

compradores de serviços, bem como a organismos de acreditação e/ou autoridades 

reguladoras, interessadas em confirmar a competência dos laboratórios e tomar decisões sobre 

o reconhecimento ou aceitação destes em seus programas. A título de exemplo, em alguns 

setores legalmente regulamentados, tais como a área de alimentos e bebidas, os laboratórios 

são obrigados a participar em programas de ensaio de proficiência específicos para atuar 

nestes segmentos (SCHMIDT et al., 2006). No Brasil, autoridades reguladoras como o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), são exemplos de autoridades que estabelecem critérios para a 

qualificação de laboratórios, incluindo a acreditação, levando assim a necessidade de 

participação desses laboratórios em ensaios de proficiência.  
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1.5.2 Requisitos para participação de laboratórios em ensaios de proficiência 

 

Cabe ressaltar que a norma ABNT NBR ISO/IEC 17011 (ABNT, 2005c), em seu 

requisito 7.15, requer que os organismos de acreditação tenham procedimentos para levar em 

conta, durante os processos de avaliação e decisão referentes à acreditação, a participação e o 

desempenho dos laboratórios em ensaios de proficiência, quando disponíveis e apropriados. 

Além disso, os organismos de acreditação devem especificar a quantidade mínima e a 

frequência de participação em ensaios de proficiência.  

Em consonância com esta exigência, a ILAC possui uma política estabelecida no 

documento ILAC-P9 (ILAC, 2010a), contendo requisitos para os organismos de acreditação 

sobre o uso de atividades de ensaio de proficiência nos processos de acreditação de 

laboratórios8. Tal política endossa os requisitos normativos e acrescenta outros aspectos 

relevantes (ILAC, 2010a), dentre os quais: 

a) o organismo de acreditação deve ter política documentada para o uso de ensaios de 

proficiência em seu processo de avaliação e acreditação; 

b) a necessidade de um plano de participação em ensaios de proficiência, a ser 

elaborado pelo laboratório e avaliado pelo organismo de acreditação com relação a 

sua adequação ao escopo de acreditação9 do laboratório; 

c) a participação mínima do laboratório consiste em participação satisfatória antes de 

obter a acreditação, além de contínua participação subsequente, após acreditação, 

apropriada ao seu escopo e consistente com um plano. 

 

É importante observar que embora o desempenho em ensaios de proficiência possa 

representar evidência de competência, não deve ser a única ferramenta utilizada pelos 

organismos de acreditação, uma vez que um desempenho satisfatório para uma dada 

participação não pode inferir a competência continuada, assim como um desempenho 

insatisfatório pode refletir um desvio aleatório dentro da condição normal de competência do 

laboratório (ABNT, 2011). Dessa forma, ensaios de proficiência são usados pelos organismos 

de acreditação para complementar os seus processos de avaliação, por exemplo, como uma 

ferramenta de monitoramento dos laboratórios entre o intervalo das avaliações realizadas nas 

instalações (UNIDO, 2003). 

                                                           
8 A política da ILAC também se aplica a organismos de inspeção, onde relevante (ILAC, 2010a). 
9 O escopo de acreditação contempla os serviços específicos de avaliação da conformidade para os quais a 
acreditação é solicitada ou concedida (ABNT, 2005c), incluindo informações técnicas pertinentes. 
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No Brasil, em adequação aos requisitos e práticas internacionais, a Cgcre estabelece 

no documento NIT-DICLA-026 (INMETRO, 2011) sua política e requisitos sobre a 

participação de laboratórios de ensaio e calibração em atividades de ensaio de proficiência no 

âmbito de seu programa de acreditação. Os principais elementos desta política (INMETRO, 

2011) incluem: 

a) a participação satisfatória dos laboratórios em ensaios de proficiência, onde estes 

estiverem disponíveis; 

b) o laboratório deve estabelecer e implementar um plano para sua participação em 

ensaios de proficiência para os ensaios e calibrações de seu escopo; 

c) antes de solicitar a acreditação ou extensão da acreditação, o laboratório deve 

participar com desempenho satisfatório em pelo menos um ensaio de proficiência 

para um ensaio ou calibração em cada grupo de calibração10 ou classe de ensaio11 

de seu escopo da acreditação solicitado; 

d) após obtenção da acreditação, o laboratório deve participar de pelo menos um 

ensaio de proficiência para cada parte significativa12 do seu escopo de acreditação, 

a cada quatro anos. A Cgcre pode ainda estabelecer requisitos específicos para uma 

determinada área de atividade13, classe de ensaio ou grupo de serviço da 

calibração; 

e) a exigência de implementação e evidência de ações corretivas apropriadas pelo 

laboratório caso obtenha resultados insatisfatórios em ensaios de proficiência 

obrigatórios definidos pela Cgcre no prazo de até 90 dias (INMETRO, 2013l); 

f) o direito da Cgcre em suspender ou cancelar a acreditação do laboratório, ou então 

arquivar a solicitação de acreditação ou extensão, com base no seu desempenho em 

ensaios de proficiência. 

 

                                                           
10 Grupo de serviços de calibração corresponde ao conjunto de serviços de calibração relacionados a uma ou 
mais grandezas do Sistema Internacional de Unidade (SI) (INMETRO, 2013c). São exemplos desses grupos: 
dimensional, eletricidade, pressão e “temperatura e umidade” (INMETRO, 2013j). 
11 Classe de ensaios é o conjunto de ensaios relacionados a uma ou mais grandezas (INMETRO, 2013c). São 
exemplos dessas classes: ensaio químico, ensaio biológico e ensaio mecânico (INMETRO, 2013k). 
12 São exemplos de partes significativas do escopo: cada grandeza ou classe de ensaios em que o laboratório atua 
(INMETRO, 2011). 
13 A área de atividade está relacionada ao segmento da indústria responsável pela fabricação do produto, tais 
como “alimentos e bebidas” e brinquedos. Em alguns casos se refere à área de aplicação do produto, como 
construção civil. Há ainda áreas de atividades criadas para atender produtos que não são comercializados, por 
exemplo, meio ambiente e saúde humana (INMETRO, 2013k). 
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É clara a exigência dos organismos de acreditação para a participação de laboratórios 

em programas de ensaios de proficiência, além do uso dos resultados dessas participações na 

tomada de decisões por diferentes partes interessadas no desempenho do laboratório. Dessa 

forma, os próprios laboratórios, seus clientes, organismos de acreditação e outras partes 

interessadas passaram a demandar organizações com competência no desenvolvimento e a 

operação destes programas. Isso levou ao estabelecimento da modalidade de acreditação de 

provedores de ensaios de proficiência. Segundo a ILAC (ILAC, 2010b), muitos de seus 

membros já estão acreditando ou se preparando para acreditar provedores. 

 

 

1.6 Justificativas 

 

Como visto anteriormente, o interesse na demonstração formal da competência de 

laboratórios de ensaio e calibração não se limita aos compradores dos seus serviços, mas 

atingem outras partes interessadas, em especial autoridades reguladoras e organismos de 

acreditação. O uso de ensaios de proficiência por estas partes vem se consolidando como uma 

ferramenta complementar e necessária para a avaliação da competência dos laboratórios. Um 

dos principais elementos para o estabelecimento e manutenção do acordo de reconhecimento 

mútuo para a acreditação da ILAC é a participação dos laboratórios acreditados em ensaios de 

proficiência (ILAC, 2011c). Este cenário constitui uma forte evidência da relevância do tema.  

Outro importante fator que justifica o trabalho é a relação entre a demanda e a oferta 

de programas de ensaios de proficiência. Um indicativo claro da demanda por este tipo de 

programa é o crescimento do número de laboratórios acreditados tanto num contexto global 

quanto no Brasil, o que pode ser visto no Gráfico 1 e no Gráfico 2 a seguir.  

 

Gráfico 1 – Quantidade de laboratórios acreditados no mundo, no âmbito do acordo da ILAC. 

 

Fonte: ILAC (2013a).  



Gráfico 2 – Quantidade de laboratórios acreditados pela Cgcre

Fonte: elaborado pelo 
 

No âmbito da ILAC, até 2012 

quantidade superior ao dobro existente em 2004

laboratórios acreditados em 

1.000 considerando os 151 laboratórios em fase de acreditação

superior a 80% desde 2008.

Tais números se comparados 

programas de ensaios de proficiência

exemplo, a base de dados internacional de ensaios de proficiência, 

Proficiency Testing Information System

aproximadamente 2.000 programas de

de 35 países, sendo 138 program

um campo de investigação quanto às características destas 

confirmar e/ou revelar a real disponibilidade ou falta de programas 

em áreas de calibração, ensaio

Cgcre contabilizava 12 provedores a

seja, apenas pouco mais de 30% dos provedores brasileiros no EPTIS

aspecto passível de análise.

É possível ainda exemplificar a realidade da demanda e oferta por ensaios de 

proficiência no Brasil a partir dos dados mostrado

a) Estudo de prospecção incluindo a demanda por ensaio de proficiência junto a setor 

químico no Brasil, 

Química do Inmetr

553

0

200

400

600

800

1000

1200

2008

Quantidade de laboratórios acreditados pela Cgcre no Brasil, até outubro de 2013

Fonte: elaborado pelo autor com base em INMETRO (2013n

No âmbito da ILAC, até 2012 já existiam quase 46.000 laboratórios

quantidade superior ao dobro existente em 2004 (ILAC, 2013a). Já no Brasil, 

s acreditados em outubro de 2013, estando na iminência de superar a marca dos 

considerando os 151 laboratórios em fase de acreditação, o que revela um crescimento 

. 

Tais números se comparados às informações sobre a quantidade

de ensaios de proficiência, sugerem uma lacuna na oferta de

base de dados internacional de ensaios de proficiência, denominada

Proficiency Testing Information System (EPTIS), apresentava em 

000 programas de ensaios de proficiência, ofertados por 

, sendo 138 programas de 31 provedores brasileiros (EPTIS, 2013a

um campo de investigação quanto às características destas demandas e ofertas, 

confirmar e/ou revelar a real disponibilidade ou falta de programas de ensaio de proficiência

, ensaio e medição específicas. Outro dado relevante

Cgcre contabilizava 12 provedores acreditados até outubro de 2013 (INMETRO, 2013a)

pouco mais de 30% dos provedores brasileiros no EPTIS

. 

É possível ainda exemplificar a realidade da demanda e oferta por ensaios de 

a no Brasil a partir dos dados mostrados em três relevantes estudos

studo de prospecção incluindo a demanda por ensaio de proficiência junto a setor 

químico no Brasil, realizado no contexto da estruturação da Rede de Metrologia 

Química do Inmetro (Remeq-I). Tal pesquisa envolveu as associações das 

611
695 758 828 880

151

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ACREDITADO ACREDITAÇÃO INICIAL EM FASE

25 

até outubro de 2013. 

 

autor com base em INMETRO (2013n). 

000 laboratórios no mundo, 

. Já no Brasil, eram 880 

, estando na iminência de superar a marca dos 

, o que revela um crescimento 

quantidade de provedores e 

na oferta desses programas. Por 

denominada European 

em outubro de 2013, 

ofertados por 270 provedores 

EPTIS, 2013a). Surge assim, 

demandas e ofertas, o que pode 

de ensaio de proficiência, 

Outro dado relevante, é que no Brasil, a 

(INMETRO, 2013a), ou 

pouco mais de 30% dos provedores brasileiros no EPTIS, o que mostra outro 

É possível ainda exemplificar a realidade da demanda e oferta por ensaios de 

relevantes estudos, a saber: 

studo de prospecção incluindo a demanda por ensaio de proficiência junto a setor 

realizado no contexto da estruturação da Rede de Metrologia 

Tal pesquisa envolveu as associações das 

880

151

2013



26 

indústrias, órgãos reguladores, laboratórios participantes das redes temáticas do 

Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec) e associados às redes metrológicas 

estaduais, atuantes na área de química. O resultado da pesquisa identificou que 

56% das demandas por ensaios de proficiência dessas instituições não são 

atendidas (DIAS, 2013); 

b) Pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC) indicou que dentre os laboratórios que realizam ensaios 

químicos e microbiológicos em produtos desse setor, 62% afirmaram dificuldades 

na participação em programas de ensaio de proficiência nacionais, sendo 42% da 

amostra da pesquisa laboratórios acreditados (ABIHPEC, 2011); 

c) Pesquisa para levantamento da demanda de provedores de ensaios de proficiência 

com ênfase em ensaios químicos, realizada no âmbito da Comissão Técnica de 

Química (CT-05) da Cgcre, envolvendo 176 laboratórios de ensaios químicos e 

físico-químicos. (BORGES, 2008).  

 

As pesquisas mencionadas reforçam a relevância do tema, porém foram voltadas para 

demandas específicas, majoritariamente na área de ensaios químicos, permitindo espaço para 

a ampliação dos estudos, contemplando as diferentes e amplas áreas de atuação dos 

laboratórios no Brasil, em particular no contexto da acreditação pela Cgcre, além de permitir a 

investigação de outros aspectos envolvidos. 

Por fim, o uso dos resultados de programas de ensaios de proficiência nas decisões 

tomadas pelas partes interessadas, exige que tais programas sejam conduzidos por provedores 

competentes. Os processos para avaliação e demonstração formal da competência destas 

organizações culminaram no estabelecimento da modalidade de acreditação de provedores de 

ensaio de proficiência pelos organismos de acreditação. A estruturação e inserção deste tipo 

de acreditação no contexto de reconhecimento mútuo da ILAC ainda estão em plena 

construção. Até outubro de 2013, apenas duas cooperações regionais, a IAAC na América e a 

Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) na região da Ásia-Pacífico, 

tinham constituído recentes acordos, mas ainda não contavam com organismos de acreditação 

signatários para essa modalidade. Somente em 2010 foi publicada a primeira norma 

internacional para ensaios de proficiência, a ISO/IEC 17043, sendo internalizada no Brasil 

pela ABNT em 2011. Neste mesmo ano, a Cgcre acreditou os primeiros provedores de 

ensaios de proficiência no país, após a conclusão de um projeto piloto iniciado em 2006. 
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O corrente status de desenvolvimento da acreditação de provedores de ensaio de 

proficiência, tanto no âmbito internacional quanto nacional, a aplicação de uma norma recém 

publicada e a falta de experiência nos processos de avaliação desses provedores, contribuem 

para um ambiente de oportunidades de pesquisa e aperfeiçoamento destes processos, 

justificando a realização do trabalho proposto. 

 

 

1.7 Objetivos 

 

 

1.7.1 Objetivo geral 

 

Analisar e mapear a demanda e a oferta de programas brasileiros de ensaios de 

proficiência, tendo como base os seguintes aspectos: o atendimento às demandas existentes, a 

adequação aos requisitos normativos, a oferta e potencial oferta de programas de ensaios de 

proficiência pelos provedores e laboratórios acreditados ou em fase de acreditação inicial pela 

Cgcre, assim como o aperfeiçoamento do processo de acreditação de provedores de ensaios de 

proficiência da Cgcre. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos 

e/ou etapas: 

a) mapear o perfil das demandas por programas brasileiros de ensaios de proficiência 

quanto às necessidades específicas dos laboratórios acreditados ou em fase de 

acreditação inicial pela Cgcre, para as diferentes áreas de atividades, classes de 

ensaios e grupos de serviços de calibração; 

b) levantar a oferta e potencial oferta de programas de ensaio de proficiência pelos 

provedores e laboratórios acreditados ou em fase de acreditação inicial pela Cgcre; 

c) identificar a oferta e as características de programas brasileiros de ensaios de 

proficiência cadastrados na base de dados internacional EPTIS e o uso desta 

ferramenta pelos laboratórios e provedores de ensaio de proficiência;  
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d) comparar quantitativa e qualitativamente as demandas e ofertas de programas 

brasileiros de ensaio de proficiência, identificando lacunas no atendimento, 

potenciais áreas para desenvolvimento e acreditação de novos programas e/ou 

provedores de ensaio de proficiência; 

e) estudar e documentar aspectos relevantes dos métodos estatísticos aplicáveis aos 

programas de ensaios de proficiência, com foco na norma ISO 13528; 

f) investigar o uso de métodos estatísticos apropriados pelos provedores de ensaio de 

proficiência acreditados pela Cgcre; 

g) identificar oportunidades de melhorias e sugerir ações para aperfeiçoamento do 

processo de acreditação de provedores de ensaio de proficiência pela Cgcre.  

 

 

1.8 Metodologia 

 

Considerando as classificações relatadas por Silva e Menezes (2005), o presente 

trabalho constitui por natureza uma pesquisa aplicada, pois tem a finalidade de gerar 

conhecimento dirigido, para aplicação no aperfeiçoamento do processo de acreditação de 

provedores de ensaio de proficiência da Cgcre. A abordagem inclui aspectos de pesquisa 

quantitativa, baseada na coleta, classificação e análise estatística de dados numéricos 

provenientes ou relacionados a laboratórios e provedores acreditados pela Cgcre, dentre 

outros. Ao mesmo tempo, também apresenta o viés de pesquisa qualitativa, pois é necessário 

o julgamento do autor, por exemplo, na análise de registros da Cgcre, na interpretação de 

requisitos normativos e na decisão/escolha de proposições. 

Quanto aos objetivos se trata de pesquisa exploratória e descritiva (GIL, 1991, apud 

SILVA; MENEZES, 2005), visto que em termos de procedimentos técnicos envolve pesquisa 

bibliográfica e documental, coleta de dados por questionário e estudo de caso do projeto 

piloto de acreditação de provedores realizado pela Cgcre. A aplicação de questionário também 

pode ser classificada como pesquisa de campo (MORESI, 2003). 

A pesquisa bibliográfica foi embasada majoritariamente em normas e guias 

internacionais, artigos científicos publicados, documentos de organismos de acreditação, de 

cooperações para acreditação e outras organizações competentes no assunto, além de 

informações e dados nos websites de tais entidades. Já a pesquisa documental teve como fonte 

registros e documentos da Cgcre e do Inmetro, além de dados extraídos do sistema (base de 
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dados) de acreditação laboratórios da Cgcre e da base de dados internacional de ensaios de 

proficiência.  

A coleta de dados foi a etapa principal para o desenvolvimento do trabalho, onde se 

empregou o método de pesquisa tipo survey, que segundo Pinsonneault e Kraemer (1993) 

possuí as seguintes características: 

a) é um método quantitativo, que coleta informações padronizadas a partir de e/ou 

sobre aspectos a serem estudados, com propósito de produzir descrições 

quantitativas de aspectos de uma população de estudo (indivíduos, grupos, 

organizações, etc); 

b) as informações são geralmente coletadas apenas em uma fração da população de 

estudo (amostra), porém de forma a permitir a generalização dos resultados à 

população; 

c) o principal meio de coleta de informações é por uma consulta estruturada com 

questões pré-definidas, por exemplo, pela aplicação de questionários. 

 

A pesquisa survey consistiu na elaboração e aplicação de questionários a todos os 

laboratórios de calibração e ensaios acreditados ou com acreditação inicial em fase e 

provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre à época. Todas as informações e 

dados obtidos foram organizados, analisados sob os aspectos qualitativo e quantitativo, 

consolidados e relatados no desenvolvimento do trabalho para se alcançar os objetivos 

pretendidos. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

A base teórica necessária para o desenvolvimento da pesquisa incluiu o estudo e 

descrição dos seguintes aspectos: 

a) a origem e evolução dos processos de acreditação de provedores de ensaio de 

proficiência no mundo e o estágio atual do reconhecimento mútuo dessa atividade; 

b) as bases normativas para a acreditação de provedores, incluindo os requisitos 

estatísticos; 

c) a implantação da acreditação de provedores de ensaio de proficiência no Brasil; 

d) a base de dados internacional de ensaios de proficiência. 

 

 

2.1 Acreditação de provedores de ensaios de proficiência 

 

Existem relatos que apontam a acreditação de provedores de ensaio de proficiência 

desde o fim da década de 1990, embora estes primeiros reconhecimentos tenham ocorrido em 

um contexto ainda incipiente, quando não havia um conjunto de requisitos harmonizados 

internacionalmente, nem uma norma específica para avaliar a competência desses provedores. 

De acordo com Juniper (1999), os documentos disponíveis na época pretendiam uniformizar a 

condução de ensaios de proficiência, sendo os seguintes: 

a) ISO/IEC Guia 43, cuja primeira edição foi publicada em 1984, sendo revisado e 

substituído somente em 1997 por demanda da ILAC. Consistia em um guia 

orientativo dividido em duas partes, a primeira para o desenvolvimento e operação 

de programas de ensaios de proficiência e a segunda para a seleção e uso destes 

programas por organismos de acreditação de laboratórios; 

b) Protocolo Internacional Harmonizado para Ensaios de Proficiência de Laboratórios 

de Química Analítica, publicado em sua primeira versão14 em 1993 pela 

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), contendo aspectos 

para o desenvolvimento e operação dos programas, incluindo recomendações para 

o tratamento estatísticos dos dados.  

 

                                                           
14 A revisão vigente do Protocolo IUPAC é de 2006 (THOMPSON; ELLISON; WOOD, 2006). 
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Um importante passo para o reconhecimento formal da competência de provedores de 

ensaios de proficiência foi a elaboração do guia ILAC G13 “Requisitos para a competência de 

provedores de programas de ensaios de proficiência”, pelo grupo de trabalho WG9 da ILAC, 

cuja versão final (final draft) foi concluída em 1998, após três anos de trabalho (BOLEY, 

1999; JUNIPER, 1999). O guia ILAC G13 foi elaborado com o propósito de fornecer um 

documento único com critérios essenciais tanto para provedores, quanto para os organismos 

que avaliam a competência destes provedores (STUART; SQUIRRELL, 2001). Sua 

publicação só ocorreu em janeiro de 2000, combinando elementos do ISO/IEC Guia 43-1, da 

série ISO 9000 e requisitos relevantes da ISO/IEC 17025 (BERKEL, 2001). Em 2007 foi 

concluída e publicada uma revisão do documento, a qual foi amplamente empregada até o 

estabelecimento de uma norma internacional para ensaios de proficiência em 2010. 

O ILAC G13 buscou cobrir as dificuldades e lacunas existentes no uso do ISO/IEC 

Guia 43-1 para a avaliação da competência de provedores, por exemplo, incluindo requisitos 

de sistema de gestão e aspectos técnicos envolvidos nos programas de ensaio de proficiência. 

Segundo Monnery (2006), o ILAC G13 permitiu uma abordagem mais consistente e 

detalhada, porém não garantiu completamente que todas as considerações técnicas fossem 

incluídas na avaliação dos provedores. 

 

 

2.1.1 Histórico da acreditação de provedores de ensaio de proficiência 

 

De acordo com Lehmann (2012), o primeiro reconhecimento de um provedor de 

ensaio de proficiência foi concedido em 1997 pelo organismo de acreditação australiano, 

National Association of Testing Authorities (NATA), usando o ISO/IEC Guia 43-1 como 

base. Em 2006 já existiam 15 provedores acreditados pelo NATA, cobrindo majoritariamente 

programas para a área de análises clínicas/médica (RUSSEL et al., 2006).  Por outro lado, 

Berkel (2001) relata que desde 1996 a acreditação destes provedores estava disponível na 

Holanda pelo Dutch Council for Accreditation (RvA), sendo acreditado um provedor neste 

mesmo ano com base na minuta (draft version) do ISO/IEC Guia 43-1, associado ao fato da 

organização já possuir acreditação como laboratório de ensaio. Em 2000, outros três 

provedores foram acreditados pelo RvA na Holanda já com base no ILAC G13. 

Monnery (2006) também descreve uma iniciativa do organismo de acreditação do 

Reino Unido, The United Kingdom Accreditation Service (UKAS), que em 1996/97 realizou 

um piloto para acreditação de provedores usando unicamente o ISO/IEC Guia 43-1 como 
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documento de avaliação, porém o guia não se mostrou suficientemente detalhado para 

permitir uma avaliação consistente e robusta, o que levou ao adiamento do projeto.  Após a 

publicação do ILAC G13, o piloto foi retomado com nove provedores participantes, 

considerando como base para a acreditação uma combinação do ILAC G13, do ISO/IEC Guia 

43-1 e requisitos relevantes da norma ISO/IEC 17025, o que culminou na acreditação de oito 

provedores em 2002, sendo que até 2006 o UKAS contabilizava nove provedores acreditados 

(MONNERY, 2006). 

Boley (1999) comenta que no ano de 1999 os Estados Unidos também já possuíam um 

sistema para acreditação de provedores, usando como base um protocolo nacional 

referenciado em minuta de 1998 do National Institute for Standards and Technology (NIST), 

que ampliava o conteúdo do ISO/IEC Guia 43-1. Outra experiência é citada por Lehmann 

(2012), que informa a primeira acreditação de provedor na Alemanha em 2003, alcançando o 

total de 10 provedores acreditados no país em 2012. 

Um panorama mais completo da acreditação de provedores foi apresentado por Russel 

et al. (2006) e Schmidt et al. (2006) baseados em duas pesquisas, uma conduzida pelo 

European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical 

Laboratories (EUROLAB) em 2004, e outra pelo European Committee for External Quality 

Assurance Programmes in Laboratory Medicine (EQALM) junto com A Focus for Analytical 

Chemistry in Europe (Eurachem) em 2005.  Estas pesquisas receberam respostas de 160 

provedores em 32 países, sendo 110 provedores de ensaios de proficiência da Europa e 50 

provedores de programas de avaliação externa da qualidade (AEQ) para laboratórios de 

análises clínicas/médicos, da Europa, Ásia-Pacífico, África, Américas do Norte, Central e do 

Sul (SCHMIDT et al., 2006). 

Foram identificados mais de 60 provedores europeus acreditados por 12 ou mais 

organismos de acreditação na época (RUSSEL et al., 2006), demonstrando um crescimento 

em relação aos anos de 2000/2001 quando existiam aproximadamente 10 acreditados na 

Europa segundo Schmidt et al. (2006). No continente americano, a pesquisa da 

Eurachem/EQALM (EURACHEM; EQALM, 2005) obteve respostas do Canadá, Argentina, 

Bolívia, Costa Rica, Guatemala, Paraguai e Uruguai, que contavam apenas com provedores 

não acreditados de AEQ. Fora do continente, europeu somente Austrália e África do Sul 

possuíam provedores de AEQ acreditados (EURACHEM; EQALM, 2005). 

As pesquisas detectaram também o uso de muitos diferentes arranjos na acreditação 

dos provedores, ilustrando a falta de harmonização nas abordagens na época (SCHMIDT et 

al., 2006).  Combinações e/ou uso individual dos documentos ISO/IEC Guia 43-1, ILAC G13 
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Gráfico 3 – Situação 

Nota: percentuais referentes a respostas de 110 provedores da Europa
 

Gráfico 4 –

Fonte: adaptação de 
Nota: percentuais referentes a respostas de 50 provedores da Europa, Ásia
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1 e situação peculiar na 

peção e submetido aos requisitos 

o Gráfico 4 resumem o 

elas pesquisas. 

acreditação de provedores de ensaios de proficiência em 2004. 

Nota: percentuais referentes a respostas de 110 provedores da Europa.  

em 2005. 

Pacífico, África e América. 

mútuo para acreditação de provedores de ensaios de 

contexto das discussões e experiências 

o reconhecimento da competência de provedores de ensaio de proficiência. Seus 

na elaboração do documento ILAC G13 

em 2000 e sua posterior revisão em 2007 foram passos fundamentais em direção a 



34 

consolidação da acreditação de provedores e sua inserção no âmbito dos acordos de 

reconhecimento mútuo, conforme demonstram as resoluções da sua Assembleia Geral listadas 

no Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 – Resoluções da ILAC relacionadas à acreditação de provedores de ensaios de proficiência. 

Resolução ILAC Ano Descrição 

GA 7.18 2003 

Apoia a criação de um fórum da ILAC para provedores de ensaio de proficiência, 
que consideraria os tópicos de avaliação da conformidade incluindo a acreditação 
desses provedores, a eventual necessidade de harmonização de critérios e 
procedimentos, bem como a potencial relevância futura dessa acreditação para o 
acordo de reconhecimento da ILAC. 

GA 9.12 2005 
Endossa o pedido para revisão urgente do ISO/IEC Guia 43 e sua conversão em 
uma norma internacional para constituir uma base comum adequada para 
acreditação de provedores de ensaio de proficiência. 

GA 9.13 2005 
Endossa o uso dos guias ILAC G13 e ISO/IEC Guia 43 como critérios para a 
acreditação de provedores, enquanto uma norma não é publicada em substituição 
ao ISO/IEC Guia 43. 

GA 10.26 2006 
Resolve que será considerada futura inclusão da acreditação de provedores no 
acordo MRA da ILAC, quando procedimentos apropriados forem desenvolvidos 
e acordados pela ILAC. 

GA 11.21 2007 
Concorda em prosseguir com a expansão do escopo do acordo MRA da ILAC 
para inclusão da acreditação de provedores.  

GA 13.27 2009 

Reconhece que a ILAC teve um papel significante na criação da minuta (draft) da 
norma internacional para ensaios de proficiência, a ISO/IEC 17043, e endossa 
seu uso na acreditação de provedores depois de publicada. 
Efetivamente dois anos após sua publicação, a Assembleia Geral da ILAC 
cancelará o endosso ao uso do ILAC G13 e do ISO/IEC 43 dado na resolução GA 
9.13 e cancelará o ILAC G13. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em ILAC (2003) e IAAC (2013b). 
 

Até outubro de 2013, o acordo MRA da ILAC ainda não cobria a acreditação de 

provedores de ensaios de proficiência, se limitando a laboratórios de ensaio e calibração, 

laboratórios de análises clínicas e organismos de inspeção (ILAC, 2011c). No entanto, a 

estrutura do acordo já contempla sua expansão para a acreditação de provedores de ensaio de 

proficiência, respeitando as resoluções da ILAC (ILAC, 2013c), como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Diagrama da estrutura do acordo MRA ILAC. 

 

Fonte: ILAC (2013c). 
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Em contrapartida, os organismos regionais de cooperação reconhecidos pela ILAC, 

obtiveram recentes e importantes avanços neste aspecto. No continente americano, a IAAC 

aprovou em 2011 a resolução GA/2011/16 para a extensão de seu acordo IAAC MLA para a 

acreditação de provedores de ensaios de proficiência, culminando na publicação em agosto de 

2013 do documento MD 38 “Aplicações para a Avaliação e Acreditação de Provedores de 

Ensaios de Proficiência” (IAAC, 2013b). Nessa mesma época, a APLAC também apresentava 

no escopo de seu acordo APLAC MRA a acreditação de provedores de ensaio de proficiência, 

conforme documento APLAC MR 002 (APLAC, 2013b), bem como possuía procedimento de 

avaliação que contemplava organismos que acreditam provedores (APLAC, 2013a). Já a 

European co-operation for Accreditation (EA) aguardava a completa implementação de 

decisão de sua Assembleia Geral, para no futuro incluir a acreditação de provedores no seu 

acordo EA MLA (EA, 2013). Até outubro de 2013, as duas cooperações com acordo 

implementado, IAAC e APLAC, ainda não contavam efetivamente com signatários para atuar 

como organismos de acreditação de provedores de ensaio de proficiência (APLAC, 2013c; 

IAAC, 2013a). 

 

 

2.1.3 A nova norma internacional para a acreditação de provedores de ensaio de 

proficiência 

 

Segundo Lehmann (2012), em 2007, provedores de ensaios de proficiência eram 

acreditados de acordo com mais de cinco diferentes abordagens em todo o mundo, o que não 

representava uma base consistente para um reconhecimento internacional da acreditação de 

provedores. Isto justificava a necessidade de revisão do ISO/IEC Guia 43:1997 e sua 

conversão em uma norma da série 17000, para buscar a harmonização nesta área. Outras 

razões incluíam o crescimento internacional do uso de ensaios de proficiência para 

demonstrar competência de laboratórios, seu uso como componente essencial do acordo de 

reconhecimento mútuo da ILAC, o fato de que o documento existente era um guia, isto é, não 

expressava requisitos, levando a falta de clareza e dificuldade na sua aplicação (THOLEN, 

2008).  Também surgiram demandas por ensaios de proficiência em novas áreas, como 

inspeção, amostragem em campo e avaliação sensorial (THOLEN, 2009). 

Dessa forma, em 2008, o grupo de trabalho WG28 do Commitee on Conformity 

Assessment (CASCO) da International Organization for Standardization (ISO) concluiu com 
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sucesso a minuta versão DIS15 da nova norma internacional para ensaios de proficiência, cujo 

conteúdo estava harmonizado com a ISO/IEC 17025:2005, o ILAC G13:2007 e o Protocolo 

IUPAC:2006, passando então para as etapas de votação e comentários pelos membros da ISO 

(THOLEN, 2008). Finalmente, em fevereiro de 2010, foi publicada a norma internacional 

ISO/IEC 17043:2010, intitulada “Avaliação da Conformidade – Requisitos gerais para 

ensaios de proficiência”, cancelando o ISO/IEC Guia 43. 

A resolução da ILAC GA 13.27 de 2009 estabeleceu um prazo de transição de dois 

anos, ou seja, a partir de fevereiro de 2012, todas as acreditações de provedores deveriam ser 

baseadas na nova norma e o guia ILAC G13 seria formalmente cancelado (ILAC, 2009). 

Rapidamente o Brasil internalizou a norma, sendo publicada a edição brasileira ABNT NBR 

ISO/IEC 17043 com validade a partir de setembro de 2011 (ABNT, 2011). 

A nova norma expandiu os documentos anteriores, cobrindo aspectos antes 

negligenciados e se apresentando suficientemente flexível para acomodar diferentes tipos de 

programas de ensaios de proficiência, por exemplo, programas qualitativos, conforme relatado 

por Gun-Munro (2012), que também considerou a norma como sendo adequada ao seu 

propósito. Tholen (2008, 2009) relacionou as seguintes principais mudanças na norma em 

relação às referências passadas: 

a) reforço dos requisitos relacionados aos aspectos educacionais dos ensaios de 

proficiência; 

b) requisitos para consideração da rastreabilidade metrológica e incerteza de medição 

associada aos valores designados; 

c) requisitos proibindo a subcontratação de atividades que refletem o cerne da 

competência do provedor, incluindo planejamento do programa, avaliação de 

desempenho e autorização do relatório final; 

d) inclusão de organismos de inspeção como possíveis participantes de ensaios de 

proficiência e de outras atividades, por exemplo, amostragem e avaliação 

sensorial; 

e) inclusão dos requisitos de sistema de gestão, os quais foram apresentados antes dos 

requisitos técnicos, o que difere da estrutura da ISO/IEC 17025, mas é consistente 

com as políticas do CASCO; 

                                                           
15 Draft Internacional Standard. 
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f) alterações no anexo de métodos estatísticos para ensaios de proficiência, para uma 

maior clareza. Os métodos recomendados são baseados na norma ISO 13528:2005 

e no Protocolo IUPAC:2006. 

  

Outras alterações observadas se referem a considerações quanto ao uso de valores 

designados por consenso, aspectos quanto à emissão de certificados de participação, requisitos 

para o preparo e ensaios de itens de ensaio de proficiência, inclusão da informação dos 

métodos e comentários técnicos nos relatórios (THOLEN, 2008, 2009). Cabe ainda destacar 

os requisitos para homogeneidade e estabilidade de itens de ensaio de proficiência, que 

embora presentes no guia ILAC G13, assumiram um papel mais relevante na norma, sendo 

considerados por Gun-Munro (2012) um desafio aos provedores de ensaio de proficiência. A 

norma ISO 13528, o ISO Guia 34 e o ISO Guia 35, discutem com mais detalhes esses 

aspectos (ABNT, 2011). 

 

 

2.1.4 Métodos estatísticos para ensaios de proficiência 

 

A publicação da norma ISO/IEC 17043 trouxe a tona a relevância e a necessidade da 

aplicação de métodos estatísticos apropriados em diferentes etapas de desenvolvimento e 

operação dos programas de ensaio de proficiência, incluindo: 

a) projeto (modelo) e planejamento dos programas; 

b) estudos e critérios para homogeneidade e estabilidade de itens de ensaio de 

proficiência; 

c) determinação dos valores designados; 

d) determinação do desvio padrão para avaliação da proficiência; 

e) tratamento de valores discrepantes (outliers); 

f) avaliação de desempenho de participantes; 

g) sumário estatístico. 

 

A ISO/IEC 17043 dedica especificamente o item 4.4.4 para os requisitos de projeto 

(modelo) estatístico, além do seu Anexo B com informações referentes a métodos estatísticos, 

onde recomenda a aplicação da norma ISO 13528:2005, Statistical methods for use in 

proficiency testing by interlaboratory comparison (ABNT, 2011). Por esta razão, tal norma 

deve ser de conhecimento e domínio não somente dos provedores de ensaios de proficiência, 
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mas também dos organismos de acreditação interessados em avaliar a competência destas 

organizações. 

A ILAC ratificou este posicionamento ao publicar em 2009 a resolução GA 13.28 

solicitando ao comitê técnico ISO/TC 69/SC 6 a revisão da norma ISO 13528, levando em 

conta a publicação da ISO/IEC 17043 e a necessidade dos seus membros em utilizar métodos 

estatísticos atualizados e apropriados para análise de dados de ensaios de proficiência (ILAC, 

2009). Além disso, como a edição vigente da ISO 13528 é de 2005, há a necessidade de sua 

revisão para harmonização ao Anexo B da ISO/IEC 17043 publicada em 2010 (THOLEN, 

2009). Outro motivo é que a ISO 13528 é extensamente baseada na edição obsoleta de 1993 

do Protocolo IUPAC, cuja revisão atual data de 2006. 

Brookman e Tholen (2012) informam que desde 2010 a ISO 13528 se encontra em 

processo de revisão e além das atualizações quanto à ISO/IEC 17043 e ao Protocolo IUPAC, 

outras discussões e problemas estão sendo abordados, por exemplo, a inclusão de métodos 

para dados qualitativos, maior apreciação da incerteza de medição e novos métodos 

estatísticos disponíveis. Em outubro de 2013, a revisão estava em estágio DIS, isto é, em 

forma de minuta para comentários e votação. O estágio seguinte será o de FDIS16, onde 

haverá votação para aprovação, para só então se alcançar a publicação como norma. 

Brookman e Tholen (2012) questionam a possibilidade de publicação em 2014, porém 

segundo consulta ao catálogo de normas on-line da ISO (ISO, 2013), a data alvo para 

publicação é 2015. 

 

 

2.2 Acreditação de provedores de ensaio de proficiência no Brasil 

 

Desde 2006 a Cgcre iniciou esforços para estabelecer um programa para acreditação 

de provedores de ensaios de proficiência no Brasil. Partiu-se de um estudo de viabilidade 

técnica incluindo: análise de riscos quanto a conflitos de interesse, levantamento da situação 

deste tipo acreditação em outros países no âmbito da ILAC e interação com os organismos 

congêneres, prospecção da disponibilidade de provedores no Brasil, identificação das 

necessidades de treinamentos de pessoal e levantamento de potenciais avaliadores (BORGES; 

MOURA, S. S., 2011b). A proposta foi submetida e aprovada pelo Comitê Brasileiro de 

                                                           
16 Final Draft International Standards. 
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Avaliação da Conformidade (CBAC), o qual era o comitê das partes interessadas da época 

(BORGES; MOURA, S. S., 2011b).  

A partir de então foi estabelecido um projeto piloto visando o aprendizado da Cgcre a 

respeito das especificidades da nova modalidade (BORGES; MOURA, S. S., 2011a). Uma 

etapa essencial do projeto foi a primeira capacitação dos avaliadores e especialistas da Cgcre 

em um seminário e treinamento sobre acreditação de provedores de ensaio de proficiência 

realizado em junho de 2008 no Rio de Janeiro, com palestrantes de renome internacional 

procedentes do Hong Kong Accreditation Service (HKAS), da American Association for 

Laboratory Accreditation (A2LA), do China National Accreditation Service for Conformity 

Assessment (CNAS), da ILAC e do NMi Holanda (CGCRE, 2008). 

O projeto piloto adotou como base o guia ILAC G13:2007 vigente a época combinado 

com requisitos da minuta versão DIS da norma ISO/IEC 17043, inseridos em documentos 

internos da Cgcre elaborados em 2009 (BORGES; MOURA, S. S., 2011b). Após definidos os 

critérios para a acreditação e lançado o projeto, foram recebidas de junho a outubro de 2009 

14 solicitações de provedores de ensaio de proficiência interessados em participar, sendo que 

após análise crítica das solicitações a Cgcre rejeitou dois provedores devido a não 

complementação de documentos solicitados (BORGES; MOURA, S. S., 2011b). Nesta 

análise preliminar já foram identificadas algumas inadequações na documentação dos 

provedores, por exemplo: manuais da qualidade não conformes ao ILAC G13 e/ou ao 

ISO/IEC Guia 43, escopos não padronizados, falta de clareza na distinção entre 

subcontratados, colaboradores e fornecedores, além de auditorias internas baseadas 

unicamente na norma de laboratórios ISO/IEC 17025 (BORGES; MOURA, S. S., 2011b). 

Prosseguiu-se então para a etapa de análise técnica completa da documentação pelos 

avaliadores, incluindo dois especialistas em estatística. Foram gerados relatórios de análise de 

documentação com não conformidades e observações, encaminhados aos provedores para 

apresentação de evidências e documentação complementar. Esse período se estendeu por 

aproximadamente um ano, incluindo análise das ações corretivas pelos avaliadores. Nesta 

fase, foi possível discutir e aperfeiçoar o entendimento de pontos importantes observados 

anteriormente, por exemplo, a subcontratação e a abrangência do escopo de acreditação 

(BORGES; MOURA, S. S., 2011a). 

Entre outubro de 2010 e abril de 2011 foram realizadas as visitas de avaliação nas 

instalações dos 12 provedores de ensaio de proficiência. Os mesmos evidenciaram as ações 

corretivas decorrentes das visitas de avaliação num prazo de até 90 dias dado pela Cgcre. Ao 

final da análise das evidências de ações pela equipe se alcançou o seguinte panorama: dos 12 
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provedores que iniciaram o projeto, um solicitou seu desligamento, um não conseguiu 

apresentar evidências de ações corretivas suficientes e outro teve sua acreditação 

desmembrada em três por contar com instalações principais em três cidades distintas, dessa 

forma se manteve o quantitativo de 12 provedores ao fim do projeto (BORGES; MOURA, S. 

S., 2011a). 

Em agosto de 2011, a comissão de acreditação instituída para análise final dos 

processos de acreditação dos provedores se reuniu em duas ocasiões e concluiu pela 

recomendação da acreditação ao Coordenador Geral da Cgcre. Finalmente, em 01 de 

setembro de 2011 foram entregues os certificados de acreditação aos 12 provedores durante 

cerimônia realizada em conjunto com o II Workshop sobre Acreditação de Provedores de 

Ensaio de Proficiência (BORGES; MOURA, S. S., 2011a). 

Após essa concessão, a nova modalidade passou a ser ofertada em fluxo normal pela 

Cgcre e em 2012 todos os 12 provedores foram reavaliados quanto à adequação à ABNT 

NBR ISO/IEC 17043 (MOURA, M. H.; BORGES, 2013). A Cgcre optou pela realização da 

primeira e segunda reavaliação dos provedores anualmente, para maior amadurecimento do 

seu processo e em função da transição do ILAC G13 para a nova norma ABNT NBR ISO/IEC 

17043. Após a segunda reavaliação em 2013 foi retomado o ciclo de reavaliações a cada 24 

meses. O Quadro 2 a seguir resume o histórico da implantação da acreditação de provedores 

de ensaio de proficiência pela Cgcre no Brasil. 

 

Quadro 2 – Etapas do projeto piloto da Cgcre para acreditação de provedores. 

Ano Descrição 
2006 Estudo de viabilidade técnica. 
2008 I Seminário e Treinamento sobre a Acreditação de Provedores. 
2009 Elaboração do “kit” de documentos da Cgcre. 

I Workshop sobre Acreditação de Provedores. 
Disponibilização do “kit” de documentos no website da Cgcre (Junho). 
Período para solicitação da acreditação no website da Cgcre (Junho a Outubro). 
Análise crítica das solicitações recebidas. 

2009 / 2010 Análise (técnica) da documentação pelos avaliadores e especialistas. 
Análise das ações corretivas decorrentes. 

2010 / 2011 Visitas de avaliação nas instalações (Outubro de 2010 até Abril de 2011). 
Análise das ações corretivas decorrentes. 

2011 Reuniões da Comissão de Acreditação (Agosto). 
Entrega dos certificados de acreditação (Setembro). 
II Workshop sobre Acreditação de Provedores (Setembro). 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Moura, M. H. e Borges (2013). 
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2.3 Base de dados internacional para ensaios de proficiência 

 

De acordo com Golze (2001), os benefícios da participação em ensaios de proficiência 

esbarravam não apenas na falta de oferta de programas em diferentes áreas, mas simplesmente 

na ausência de informações sobre a disponibilidade destes. Nesse cenário, em 1998, a EA, a 

Eurachem e a EUROLAB uniram esforços e com suporte financeiro da Comissão Europeia 

formaram uma rede de organizações competentes de 16 países da região (GOLZE, 2001). 

O resultado deste projeto foi a criação do European Proficiency Testing Information 

System (EPTIS), um banco de dados estruturado com informações detalhadas sobre os 

programas de ensaio de proficiência regularmente ofertados em tais países, disponibilizado 

publicamente na internet em março de 2000 no website http://www.eptis.bam.de (KREEKE, 

2003). Seu principal objetivo foi facilitar a disseminação de informações sobre programas de 

ensaio de proficiência às partes interessadas (EPTIS, 2001). Dessa forma, o EPTIS se tornou 

rapidamente uma valiosa ferramenta para laboratórios, provedores, outras autoridades e 

também para os organismos de acreditação que buscam atender aos requisitos do acordo 

MRA ILAC e da norma ISO/IEC 17011 (KREEKE, 2003). Em setembro de 2000, o EPTIS já 

contava com aproximadamente 640 programas para uma ampla faixa de diferentes campos de 

ensaios (GOLZE, 2001). 

O EPTIS não somente prevaleceu até hoje, como também se expandiu 

geograficamente, sendo operado pelo Federal Institute for Materials Research and Testing 

(BAM) da Alemanha desde sua criação. Até outubro de 2013 já contava com a cooperação de 

parceiros de outros 39 países de todos os continentes, a maioria destes, institutos nacionais de 

metrologia, organizações que realizam ensaios e organismos de acreditação (EPTIS, 2013a). 

Importantes organizações internacionais também reconhecem e apoiam formalmente o 

EPTIS, incluindo cooperações para a acreditação, como ILAC, IAAC e EA (EPTIS, 2013a). 

A inserção de dados de programas de ensaios de proficiência no EPTIS funciona por um 

sistema de coordenadores presentes em cada economia, país ou grupo de países parceiros, 

facilitando o cadastro pelos provedores locais (EPTIS, 2013a). O Gráfico 5 apresenta a 

evolução do número de países que disponibilizavam programas no EPTIS até 2012. 
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Gráfico 5 – Quantidade de países com programas de ensaios de proficiência no EPTIS. 

 

Fonte: EPTIS (2013b). 
 

Desde 2003 a IAAC buscou estabelecer uma base de dados sobre ensaios de 

proficiência no continente americano e decidiu em 2004 aderir ao EPTIS como uma 

organização de suporte (IAAC, 2006). Em 2006, a IAAC passou a contar formalmente com 

uma coordenação regional para o cadastramento no EPTIS de provedores e programas de 

ensaio de proficiência das Américas, incluindo o Brasil (INMETRO, 2013b). Entretanto, o 

Gráfico 5 confirma a existência de programas de ensaio de proficiência da região inseridos no 

EPTIS desde 2003, o que pode ter sido viabilizado por coordenações nacionais do EPTIS. 

As informações do EPTIS são auto-declaradas pelos provedores, embora sua 

pertinência seja verificada pelos coordenadores. Tais informações contêm os dados do 

provedor e detalhes do programa, incluindo: área de ensaio, grupo de produtos, item do ensaio 

de proficiência, propriedade e método do ensaio, frequência de realização, custos, documentos 

ou normas aplicáveis. Também é possível ao provedor declarar se o programa passa por 

alguma avaliação independente, por exemplo, acreditação por um organismo de acreditação 

nacional, outro reconhecimento de terceira parte ou designação por uma autoridade legal, 

embora esta declaração não seja ratificada pelo EPTIS (EPTIS, 2013a). O Gráfico 6 

demonstra o crescimento do número de programas cadastrados no EPTIS até 2012. 
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Gráfico 6 – Quantidade de programas de ensaio de proficiência no EPTIS. 

 

Fonte: EPTIS (2013b). 
 

Como visto no capítulo 1, até outubro de 2013 o EPTIS já disponibilizava em sua base 

aproximadamente 2.000 programas de ensaios de proficiência operados por 270 provedores 

em 35 países, sendo que 995 destes programas, ou seja, quase 50%, declaravam algum tipo de 

avaliação independente (EPTIS, 2013a). Outro dado importante é o número de programas 

cadastrados ou atualizados anualmente, sendo que 95% das entradas e/ou atualizações no 

EPTIS ocorreram de 2009 até 2013, com picos em 2011 e 2012 (EPTIS, 2013b). É possível 

levantar a hipótese de que a iminência e a efetiva publicação em 2010 da norma ISO/IEC 

17043 tenham motivado o desenvolvimento e/ou a divulgação de novos programas. 

Cabe destacar que a coordenação regional da IAAC para o EPTIS é gerenciada pela 

Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci) do Inmetro, sendo apoiada por 

representantes nacionais em cada um dos países da região, responsáveis pelo cadastro dos 

provedores de ensaio de proficiência em seus países (INMETRO, 2013b). Por meio dessa 

coordenação, provedores e programas de ensaio de proficiência brasileiros mantêm cadastro 

no EPTIS, que também constitui uma importante fonte de busca por ensaios de proficiência 

pelos laboratórios nacionais, sendo considerada pela Cgcre em sua política para participação 

dos laboratórios em ensaios de proficiência. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Para a obtenção dos dados de interesse necessários ao desenvolvimento do trabalho foi 

conduzida uma pesquisa tipo survey, conforme metodologia definida, para a qual foi 

delimitado o seguinte público alvo para sua aplicação: 

a) laboratórios de calibração e ensaio acreditados ou com acreditação inicial em fase; 

b) provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre. 

 

Tratou-se de uma seleção de amostra não aleatória intencional (MARCONI; 

LAKATOS, 1996, apud CARNEVALLI; MIGUEL, 2001), considerando que essas 

organizações constituem respectivamente os principais usuários (demandantes) e ofertantes de 

programas de ensaios de proficiência no Brasil, no contexto de um esquema formal de 

reconhecimento de competência para a prestação de serviços de avaliação da conformidade e 

condizente com os objetivos do trabalho. Além disso, eram potenciais participantes 

disponíveis e acessíveis para a aplicação da pesquisa. 

Essa amostra de laboratórios e provedores assumiu o papel de universo (de aplicação) 

da pesquisa, a partir do qual foi possível obter dados de uma amostra de respondentes, 

denominada amostra da pesquisa, na qual se baseou as constatações do trabalho. A Tabela 1 a 

seguir apresenta o universo da pesquisa para laboratórios, considerando todos os laboratórios 

acreditados ativos e aqueles com acreditação inicial em fase, constantes na base de dados de 

laboratórios da Cgcre em 03 de março de 2013 (INMETRO, 2013n). 

 

Tabela 1 – Universo de aplicação da pesquisa para laboratórios. 

Laboratórios Acreditados Acreditação inicial em fase TOTAL 
Calibração 307 26 333 

Ensaio 529 81 610 
TOTAL 836 107 943 

Fonte: elaborado pelo autor com base em INMETRO (2013n). 
 

O universo da pesquisa para os provedores de ensaios de proficiência consistiu nos 12 

provedores acreditados relacionados no website de acreditação da Cgcre em 01 de abril de 

2013 (INMETRO, 2013a). 

 

  



45 

3.1 Elaboração dos questionários da pesquisa 

 

Foram elaborados três questionários de pesquisa, um para laboratórios de calibração, 

outro para laboratórios de ensaio e um terceiro para provedores de ensaio de proficiência. 

Com o objetivo de obter respostas válidas, isto é, confiáveis e coerentes, além de 

quantificáveis e livres de vícios de preenchimento ou interpretações equivocadas das 

questões, Gil (1991, apud FREITAS et al., 2000) recomenda os seguintes cuidados na 

construção dos questionários: 

a) incluir cabeçalho com resumo do objetivo e importância da pesquisa; 

b) incluir instruções de preenchimento; 

c) usar redação clara e precisa, baseadas no nível de informação dos participantes; 

d) preferir questões fechadas, com alternativas buscando cobrir todas as possíveis 

respostas; 

e) limitar a quantidade das questões; 

f) não usar questões que induzam respostas, ou que possam causar incômodo ou 

constrangimento para responder; 

g) adotar uma sequência apropriada para as questões, iniciando das mais simples até 

as mais complexas e agrupando-as por assuntos; 

h)  usar uma apresentação gráfica que facilite o preenchimento. 

 

Nos questionários elaborados para essa pesquisa foram empregadas majoritariamente 

questões fechadas, com opções “sim” ou “não” e questões de múltipla escolha. Nos 

questionários para laboratórios foram incluídos alguns campos para resposta aberta, porém 

apenas para complementação opcional de respostas assinaladas, por exemplo, a alternativa 

“outros” seguida do campo “citar”. O questionário para provedor seguiu de uma forma geral o 

mesmo padrão de questões, entretanto, contemplava uma questão totalmente aberta (questão 

17) e algumas questões fechadas com alternativa “não aplicável”, o que não havia nos 

questionários aos laboratórios. 

Um cabeçalho foi elaborado com o objetivo da pesquisa e instruções gerais de 

preenchimento, inclusive indicando o perfil de profissional mais adequado para respondê-la, 

sendo que no caso do questionário para laboratórios foi sugerido o responsável técnico. 

Algumas questões também apresentavam instruções específicas a seguir de seu enunciado, 

por exemplo, as questões 2 e 11 para laboratórios e a questão 24 para provedores de ensaio de 

proficiência.  



46 

Outro aspecto essencial dos questionários foi expressar no cabeçalho o compromisso 

em assegurar a confidencialidade dos participantes, informando que os resultados da pesquisa 

somente seriam divulgados de forma a não identificar as respostas individuais. Para atender 

essa cláusula, nenhuma identificação ou informação que possibilite revelar o respondente e 

sua resposta foi relatada nessa pesquisa. Os resultados foram apresentados sempre em 

estatísticas agrupadas. 

 

 

3.1.1 Formato e ferramenta de aplicação dos questionários 

 

Originalmente, os três questionários foram elaborados em planilhas eletrônicas 

utilizando o editor (software) Microsoft Office Excel®. Essa escolha considerou a 

disponibilidade da ferramenta e suas vantagens para posterior tabulação, tratamento e 

apresentação dos dados em tabelas e gráficos, utilizando os próprios recursos do software. No 

Excel seria possível a construção dos questionários em formato de formulário eletrônico, com 

caixas de seleção e botões de opção que facilitariam o preenchimento, além de permitir a 

proteção da estrutura contra alterações. Por se tratar de um software de prateleira, de amplo 

uso pelo público alvo, também seria uma interface conhecida e amigável, além de possibilitar 

o envio do questionário em meio eletrônico por e-mail aos participantes da pesquisa. 

Uma restrição ao uso do formato Excel seria a dificuldade de envio, controle de 

recebimento e agrupamento dos dados dos respondentes para um grande quantitativo de 

participantes, o que poderia inviabilizar a conclusão da pesquisa dentro de um prazo razoável 

pretendido. A ocorrência deste problema foi considerada provável na pesquisa junto aos 

laboratórios, que totalizavam um universo de pesquisa de 943 laboratórios. A solução adotada 

foi o emprego da ferramenta QuestManagerTM, um software para pesquisas profissionais que 

funciona como uma plataforma de gerenciamento de toda a pesquisa, desde a montagem 

personalizada do questionário, o envio aos participantes, controle e acompanhamento das 

respostas, até o tratamento e exportação dos resultados, dentre outros recursos. Trata-se ainda 

de uma plataforma web, que permite à disponibilização e respostas on-line a pesquisa via links 

de internet enviados por e-mail aos participantes.  

O uso desta ferramenta foi provido pela Divisão de Gestão Corporativa (Dgcor) do 

Inmetro, que realizou a migração dos dois questionários para laboratórios de calibração e de 

ensaio, anteriormente em Excel, para o QuestManager. Durante esse processo, foi possível 

ainda realizar melhorias na apresentação e redação das questões a partir de sugestões dos 
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especialistas da Dgcor, que possuíam vasta experiência na condução de pesquisas de mercado 

e de opinião para o Inmetro. Os questionários implementados passaram por testes de acesso e 

preenchimento pelo pesquisador, simulando diferentes situações e alternativas de respostas de 

forma a assegurar o correto funcionamento dos questionários. Foram necessárias quatro 

rodadas de testes para corrigir e ajustar os dois questionários. Esse processo de migração e 

testes para o QuestManager, até sua finalização, durou aproximadamente dois meses, entre 

março e abril de 2013. 

O questionário para provedores de ensaio de proficiência foi mantido em planilha 

Excel, considerando o universo de pesquisa limitado de apenas 12 provedores, cujo volume de 

dados poderia ser tratado adequadamente, não justificando o uso do QuestManager e os 

recursos envolvidos, por exemplo, o tempo para implementação e teste do questionário. 

 

 

3.1.2 Questionários para laboratórios 

 

Foram elaborados questionários separados para laboratórios de calibração e de ensaio 

devido à necessidade de apresentar alternativas relacionadas a grupos e subgrupos de serviços 

de calibração, aplicáveis somente a laboratórios de calibração e outras opções referentes às 

áreas e subáreas de atividades, classes de ensaio, produtos e matrizes, aplicáveis apenas a 

laboratórios de ensaios. Ambos os questionários consistiram em 11 questões numeradas, 

sendo que a questão 7 se subdividia em outras quatro subquestões interdependentes, 7.1-A, 

7.1-B, 7.2 e 7.3, levando os participantes a responder efetivamente de 12 até 15 questões. Os 

questionários para calibração e ensaio diferiram apenas nas alternativas de respostas para as 

questões 2, 7.3 e 11, pelos motivos acima citados, porém sem alterar os objetivos dos 

enunciados de cada questão. 

A elaboração das questões considerou os dados de interesse da pesquisa e os aspectos 

a investigar, sempre tomando como base as referências normativas e documentos envolvidos. 

Buscou-se adotar termos padronizados, empregados nos processos de acreditação e na 

documentação da Cgcre, amplamente disseminados e aplicados pelo público alvo da pesquisa, 

dentro desse contexto. O Quadro 3 a seguir apresenta de uma forma geral a estrutura e as 

bases para a elaboração dos questionários para laboratórios. 
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Quadro 3 – Estrutura dos questionários para laboratórios de calibração e ensaio. 

Questões Dados de interesse Referências 

1 
Perfil dos laboratórios respondentes: identificação, tipo (ensaio 
ou calibração), situação (acreditado ou em fase de acreditação) e 
localização (Estado). 

Não aplicável. 

2 e 11 

I. Disponibilidade ou não de programas de ensaios de 
proficiência por grupos e subgrupos de serviço de calibração, 
áreas e subáreas de atividades, classes de ensaio, produtos e 
matrizes. 
II. Levantamento de demandas e lacunas no atendimento. 

NIT-DICLA-012 
(INMETRO, 2013j); 

NIT-DICLA-016 
(INMETRO, 2013k). 

3 e 4 
Conhecimento sobre os provedores de ensaio de proficiência: 
acreditados pela Cgcre ou relacionados na base de dados EPTIS. 

Não aplicável. 

5 e 6 
Tipos de programas (ou provedores) de ensaios de proficiência 
utilizados pelos laboratórios e alternativas empregadas quando há 
indisponibilidade desses programas. 

ABNT NBR ISO/IEC 
17025 (ABNT, 2005d); 

NIT-DICLA-026 
(INMETRO, 2011). 

7, 7.1-A, 
7.1-B, 7.2 e 

7.3 

Potencial oferta de programas de ensaios de proficiência pelos 
laboratórios, interesse na acreditação como provedor e 
identificação desses programas para grupos de serviço de 
calibração, áreas de atividades e classes de ensaio. 
 

Idem questões 2 e 11. 

8 
Identificação das partes interessadas na participação do 
laboratório em ensaios de proficiência e de regulamentos ou 
documentos com essa exigência. 

Não aplicável. 

9 
Critérios dos laboratórios para seleção de programas e/ou 
provedores de ensaio de proficiência, incluindo aspectos 
estatísticos. 

ABNT NBR ISO/IEC 
17043 (ABNT, 2011); 

ISO 13528 (ISO, 2005); 
Selection, Use and 
Interpretation of PT 

Schemes (EURACHEM, 
2011). 

10 
Nível de conhecimento dos laboratórios sobre as referências 
normativas e documentos relacionados a ensaios de proficiência. 

Idem questão 9 e: 
IUPAC/CITAC Guide 

(KUSELMAN; FAJGELJ, 
2010); 

Protocolo IUPAC 
(THOMPSON; ELLISON; 

WOOD, 2006). 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os questionários completos para laboratórios de calibração e ensaio constam no 

Apêndice A e Apêndice B, respectivamente. 

 

 

3.1.3 Questionário para provedores de ensaio de proficiência 

 

O questionário para os provedores de ensaio de proficiência foi composto por 24 

questões numeradas, partindo das mesmas premissas aplicadas na elaboração dos 

questionários para os laboratórios. O Quadro 4 a seguir resume a estrutura desse questionário. 
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Quadro 4 – Estrutura do questionário para provedores de ensaio de proficiência. 

Questões Dados de interesse Referências 

1 
Perfil dos provedores respondentes: identificação e localização 
(Estado). 

Não aplicável. 

2 Informação sobre cadastramento na base de dados EPTIS. Não aplicável. 

3 e 4 
Perfil dos laboratórios que participam dos programas de ensaios de 
proficiência dos provedores: se acreditados pela Cgcre e/ou se 
atendem a exigências de reguladores (partes interessadas). 

Não aplicável. 

5 a 8 

I. Tipos de laboratórios usados pelos provedores no 
desenvolvimento de seus programas: próprio ou subcontratado, 
acreditado ou não. 
II. Aspectos de subcontratação. 

ABNT NBR ISO/IEC 17043 
(ABNT, 2011); 

 

9, 10, 12 a 
14 

Critérios e procedimentos estatísticos usados pelos provedores 
para: avaliação da homogeneidade e estabilidade de itens, 
determinação dos valores designados e avaliação do desempenho 
dos participantes dos programas. 

ABNT NBR ISO/IEC 17043 
(ABNT, 2011); 

ISO 13528 (ISO, 2005). 
 

11 
Responsabilidade no transporte de itens de ensaio de proficiência 
nos programas dos provedores. 

ABNT NBR ISO/IEC 17043 
(ABNT, 2011) 

15 
Referências normativas e documentos relacionados a ensaios de 
proficiência já utilizados pelos provedores no desenvolvimento de 
seus programas. 

Idem questão 20 e: 
IUPAC/CITAC Guide 

(KUSELMAN; FAJGELJ, 
2010); 

Protocolo IUPAC 
(THOMPSON; ELLISON; 

WOOD, 2006). 
 

16 e 19 
Disponibilidade dos provedores para assistência aos participantes 
de seus programas com resultados insatisfatórios e no recebimento 
de apelações. ABNT NBR ISO/IEC 17043 

(ABNT, 2011); 
 

17 e 18 
Identificação da ocorrência de conluio e falsificação de resultados 
por participantes em programas dos provedores, medidas de 
prevenção e tratamento adotadas. 

20 
Tipos de informações previamente divulgadas pelos provedores 
sobre seus programas aos potenciais participantes. 

ABNT NBR ISO/IEC 17043 
(ABNT, 2011); 

ISO 13528 (ISO, 2005); 
Selection, Use and 

Interpretation of PT Schemes 
(EURACHEM, 2011). 

21 a 24 
Potencial para acreditação de novos programas dos provedores: 
programas ainda não acreditados já ofertados ou em planejamento, 
e interesse em solicitar extensão da acreditação. 

Não aplicável. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

O questionário completo para provedores de ensaio de proficiência consta no 

Apêndice C. 

 

 

3.1.4 Validação dos questionários de pesquisa 

 

De acordo com Hoppen et al. (1996, apud FREITAS et al., 2000), a validação do 

conteúdo de um questionário deve ser considerada nas etapas de elaboração e 
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aperfeiçoamento, antes de sua efetiva aplicação ao público alvo. A construção dos enunciados 

do questionário com base na revisão de literatura pertinente é parte dessa validação e implica 

que os dados a serem medidos serão uma boa representação dos aspectos a estudar. Esta etapa 

foi cumprida na elaboração dos três questionários da pesquisa. Quanto a fase de 

aperfeiçoamento, Hoppen et al. (1996, apud FREITAS et al., 2000) cita a utilização de 

especialistas na área para julgar a adequação, clareza e completeza do questionário elaborado. 

Na sequência é recomendada a realização de um pré-teste do questionário, envolvendo um 

grupo limitado do público alvo da pesquisa. O objetivo deste pré-teste é verificar se as 

respostas indicam algum problema ou dificuldade quanto ao entendimento ou preenchimento 

das questões. Segundo Gil (1991, apud FREITAS et al., 2000), no pré-teste devem ser 

considerados os aspectos: precisão e clareza dos termos, quantidade, forma e ordem das 

perguntas, além da introdução (instruções). 

 

 

3.1.4.1 Julgamento dos questionários por especialistas 

 

Em uma primeira fase, os questionários para laboratórios, ainda em versão Excel, 

foram encaminhados por e-mail a 18 avaliadores e especialistas qualificados da Cgcre para a 

área de ensaios de proficiência, calibração e ensaios. Foi solicitado que realizassem uma 

análise crítica dos questionários, buscando avaliar a clareza, pontos de melhoria, falhas, 

dificuldades de preenchimento, informações ou opções incompletas e outras considerações 

que julgassem relevantes. 

No período de 26 de fevereiro até 8 de março de 2013 foram recebidas 12 respostas 

(67%) desses avaliadores. Não houve comentários que apontassem a inviabilidade dos 

questionários, muitos dos avaliadores os consideraram bem completos e fáceis de responder. 

Houve algumas sugestões de melhoria na redação e de acréscimos, subdivisão ou ordem das 

alternativas, principalmente relacionadas a produtos e matrizes de ensaios. Um avaliador 

julgou o questionário longo e apontou a questão 9 (numeração da versão final) como a “mais 

difícil de responder” e que “a maioria dos laboratórios não saberá responder, pelo nível de 

detalhe”. Outro avaliador citou preocupação quanto à coleta e tabulação dos dados, devido ao 

volume de informações esperado. 

Considerando que os questionários englobavam todos os dados de interesse da 

pesquisa, optou-se em não reduzir a quantidade de questões (11), sendo ponderado ainda que 

muitas eram de rápida resposta (“sim” ou “não”). A extensão do questionário se devia 
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principalmente ao número de alternativas das questões 2, 7 e 11 (numeração da versão final) 

relacionadas às áreas de atividades, classes de ensaio e grupos de serviços de calibração, 

porém, só cabia resposta dos laboratórios para as suas áreas de atuação. As preocupações 

quanto à extensão dos questionários, coleta e tratamento de dados, foram levados em conta na 

escolha da ferramenta automatizada de pesquisa, que facilitaria o preenchimento e diminuiria 

o tempo de resposta dos participantes, além de facilitar a aplicação, coleta e computação dos 

dados. 

Essa etapa de validação foi considerada atendida para os questionários para 

laboratórios. 

 

 

3.1.4.2 Pré-teste dos questionários de pesquisa 

 

Foram selecionados 11 laboratórios de calibração acreditados e 13 de ensaios para a 

realização de um pré-teste dos questionários para laboratórios. Buscou-se escolher 

laboratórios intencionalmente de forma a cobrir a maior parte dos grupos de serviços de 

calibração, as áreas de atividades e classes de ensaio, bem como laboratórios que 

potencialmente responderiam o pré-teste. Solicitou-se que realizassem o preenchimento dos 

questionários e apontasses os seguintes aspectos: clareza das perguntas e alternativas, 

sugestões para melhoria ou correção de redação e tempo de preenchimento. 

Entre 3 e 12 de março de 2013 foram recebidas sete respostas de laboratórios de 

calibração (64%) e seis de ensaios (46%). Nenhum dos laboratórios apontou falta de clareza 

nos questionários, também não houve sugestões para melhoria ou correção da redação. 

Quanto ao tempo de resposta, foram relatados 10, 15 e 30 minutos, sendo 15 minutos a 

resposta mais recorrente. Houve ainda uma sugestão para uso de ferramentas online e 

gratuitas de pesquisa com “formato mais intuitivo”. Este comentário foi motivado pelo uso da 

versão Excel do questionário no pré-teste, mas já era um ponto a ser tratado no 

desenvolvimento da pesquisa. Por fim, foram verificadas as respostas dos laboratórios no pré-

teste não sendo identificados problemas quanto ao preenchimento.  

Uma vez que o pré-teste foi bem sucedido, o conteúdo dos questionários para 

laboratórios de calibração e ensaio foi considerado validado em definitivo. 
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3.1.4.3 Validação do questionário para provedores de ensaio de proficiência 

 

O questionário para provedores de ensaios de proficiência foi desenvolvido com base 

nos questionários validados para laboratórios, buscando estabelecer uma correlação entre as 

questões e alternativas de forma a obter dados de interesse para uma análise comparativa entre 

as respostas dos dois grupos (laboratórios e provedores). Além disso, as questões específicas 

aos provedores foram amplamente baseadas nas referências normativas aplicáveis, conforme 

descrito anteriormente. 

Pelas razões citadas, não foram consideradas necessárias as etapas de julgamento por 

especialistas e pré-teste do questionário para provedores. Cabe ressaltar que os participantes 

dessas etapas de validação dos questionários de laboratórios também representavam o público 

alvo do questionário de provedores, uma vez que todos avaliadores e especialistas eram 

avaliadores de provedores de ensaio de proficiência e cinco laboratórios que participaram do 

pré-teste atuavam como provedores acreditados pela Cgcre. 

Outro aspecto considerado para não realização de um pré-teste para o questionário de 

provedores foi o limitado universo para sua aplicação, de apenas 12 provedores. A realização 

do pré-teste poderia inibir ou desmotivar a resposta em um segundo momento, na rodada de 

aplicação válida da pesquisa, o que seria um risco a taxa de resposta. 

 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Para fins da coleta de dados da pesquisa com os laboratórios de calibração e ensaios 

foram considerados os e-mails de contato dos gerentes da qualidade e dos responsáveis 

técnicos dos laboratórios cadastrados no banco de dados da Cgcre (INMETRO, 2013n). Por 

meio do QuestManager foram enviados e-mails para todos os contatos dos laboratórios com 

um texto explicativo da pesquisa e um link para acesso e resposta online dos questionários. 

Em alguns casos foi enviado para mais de um contato de um mesmo laboratório, buscando 

aumentar as chances de resposta, porém, o software só permitiu uma resposta para cada 

laboratório relacionando-o com seu número de acreditação ou de processo de acreditação. 

Cabe também lembrar que havia dois questionários distintos, um enviado somente aos 333 

laboratórios de calibração e outro para os 610 laboratórios de ensaio, totalizando assim o 

universo da pesquisa de 943 laboratórios delimitado anteriormente. 
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O primeiro envio aos laboratórios foi realizado em 24 de abril de 2013, programando-

se reenvios semanais da pesquisa aos não respondentes até 17 de maio de 2013, data 

inicialmente prevista para encerramento do período de respostas. Ao fim deste prazo foi 

identificado que os questionários não foram enviados aos contatos dos 107 laboratórios em 

fase de acreditação inicial relacionados em lista separada. Assim, para inclusão desses, o 

prazo de resposta foi prorrogado para todos os laboratórios e mantidos reenvios recorrentes 

aos não respondentes, encerrando-se a coleta de dados efetivamente em 12 de junho de 2013, 

após 49 dias. 

Os questionários para os provedores de ensaio de proficiência foram enviados em 

arquivo Excel diretamente por e-mail aos contatos dos responsáveis técnicos dos 12 

provedores acreditados pela Cgcre à época. No corpo do e-mail também foi apresentado um 

texto explicativo da pesquisa. O primeiro envio ocorreu em 10 de abril de 2013, com um 

prazo inicial para resposta até 19 de abril de 2013. Houve um reenvio aos não respondentes e 

prorrogação do prazo até 24 de abril de 2013, quando se encerrou a coleta de dados, após 14 

dias. 

A coleta de dados se mostrou bem sucedida sob o aspecto das taxas de resposta 

obtidas, que superaram em muito o índice de 25% normalmente observado neste tipo de 

pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2008, apud SILVA, 2009). Isto demonstra que em 

termos quantitativos a amostra de respondentes foi representativa do universo da pesquisa, 

conforme dados da Tabela 2 e Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 2 – Taxa de resposta da pesquisa com laboratórios. 

Questionário Público Alvo  Universo Amostra Taxa de resposta 
1 Laboratórios de calibração  333 196 59% 
2 Laboratórios de ensaio  610 379 62% 
 TOTAL  943 575 61% 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Tabela 3 – Taxa de resposta da pesquisa com provedores de ensaio de proficiência. 

Questionário Público Alvo Universo Amostra Taxa de resposta 
3 Provedores de ensaio de proficiência 12 12 100% 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

O erro amostral (ou margem de erro) para as amostras obtidas foi de cinco (5) pontos 

percentuais para a amostra dos laboratórios de calibração e três (3) pontos percentuais para a 

amostra de laboratórios de ensaio, com um intervalo de confiança de 95%, conforme dados 

fornecidos pela Dgcor/Inmetro, responsável pela aplicação da pesquisa via QuestManager. 
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3.3 Análise e tratamento dos dados 

 

Todos os dados coletados para as pesquisas com os laboratórios e provedores foram 

tabulados e tratados em planilhas Excel. Embora tenha sido fornecido pelo QuestManager um 

relatório completo com os resultados das respostas dos laboratórios, optou-se por trabalhar 

com os dados brutos exportados para o Excel. Essa escolha foi justificada pela necessidade de 

uma avaliação quantitativa e qualitativa da amostra comparando-a com dados característicos 

do universo da pesquisa, a fim de identificar eventuais vícios ou falhas de preenchimento dos 

questionários e, se necessário, extrair respostas individuais discrepantes (outliers). Além 

disso, também permitiria a computação e a apresentação dos dados da forma mais adequada 

aos objetivos do trabalho. 

Originalmente, os dados de cada respondente exportados do QuestManager estavam 

classificados como resposta “qualificada” ou “iniciada”. Somente respostas qualificadas 

foram consideradas na amostra da pesquisa citada anteriormente na Tabela 2. As respostas 

“iniciadas” correspondiam a questionários acessados, porém não concluídos, nem 

confirmados pelos respondentes. Houve 55 laboratórios de calibração e 94 de ensaio com 

respostas “iniciadas”, o que representava 17% e 15% respectivamente do universo da 

pesquisa, ou seja, a taxa de resposta poderia ser ainda superior à obtida. É relevante informar 

que o total de dados brutos originais referentes às células não vazias do Excel com dados de 

respostas “qualificadas” foi de 28939. 

A partir das respostas “qualificadas” foi realizada uma segunda etapa de verificação 

dos dados da amostra dos laboratórios, que consistiu em comparar a identificação cadastrada 

para o envio da pesquisa, isto é, o número de acreditação ou do processo de acreditação, com 

a identificação preenchida pelos respondentes na questão 1. Foram constatadas divergências 

de identificação para 24 respostas de laboratórios de calibração e para 73 de laboratórios de 

ensaio. Tais divergências foram então analisadas individualmente considerando outros dados 

disponíveis como o nome, e-mail e situação do laboratório (acreditado ou em fase de 

acreditação), sendo verificado que: 

a) houve casos de erros de digitação do número de acreditação ou de processo; 

b) alguns laboratórios com acreditação inicial em fase no envio da pesquisa foram 

acreditados no decorrer e já responderam nesta condição, com nova identificação; 

c) existiam diferentes laboratórios pertencentes a mesma organização, cujo mesmo 

responsável técnico recebeu e respondeu mais de um questionário, trocando em 

alguns casos a numeração entre esses diferentes laboratórios.  
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Conclui-se que as razões identificadas acima não invalidavam as respostas às demais 

perguntas dos questionários e os dados desses respondentes foram mantidos. Houve um único 

caso, em que não foi justificada a divergência de identificação, porém o nome do laboratório 

respondente correspondia a uma organização que possuía laboratório acreditado e laboratório 

com acreditação inicial em fase junto a Cgcre, assim foi decidido manter suas respostas. 

Uma última etapa de verificação da amostra dos laboratórios consistiu na análise das 

respostas para a questão 2 dos questionários, cujo enunciado solicitava que cada laboratório 

respondesse apenas para os grupos de serviços de calibração, áreas de atividades e classes de 

ensaios constantes em seu escopo ou proposta de escopo (de extensão ou de acreditação 

inicial em fase) junto à Cgcre. O atendimento a essa condição era desejado, como forma de se 

assegurar o conhecimento e experiência específica do laboratório para as respostas 

apresentadas. 

Assim, um critério de verificação adotado foi quanto ao número de respondentes, que 

deveria ser igual ou menor que número de laboratórios acreditados do universo da pesquisa, 

para cada grupo de serviços de calibração, área de atividade e classe de ensaio. Foram 

facilmente identificadas divergências nesse aspecto, por exemplo, houve 30 respondentes para 

o grupo de serviço de calibração “acústica e vibrações”, mesmo existindo apenas 13 

laboratórios acreditados neste grupo dentro do universo da pesquisa. Outro exemplo, para 

laboratórios de ensaios, foi o número de 100 respondentes para a área de atividade 

“agricultura e pecuária” frente a 34 acreditados nesta área. Cabe observar que nessa 

verificação não foram contabilizados os laboratórios do universo da pesquisa com acreditação 

inicial em fase, nem mesmo laboratórios com extensão de escopo em fase, porém mesmo 

incluindo estes dados, não se justificariam as grandes diferenças encontradas. 

Foram relacionadas as seguintes causas prováveis para estas ocorrências: 

a) os questionários listavam todos os 14 grupos de serviços de calibração, 36 áreas de 

atividades e 10 classes de ensaios, permitindo livremente a resposta a qualquer 

destes itens; 

b) leitura parcial (incompleta) pelos respondentes das instruções do questionário e do 

enunciado da questão que orientavam a esse respeito; 

c) falha de entendimento do enunciado e instruções, uma vez que a maioria das 

respostas indevidas foi para a opção “não”, o que pode indicar uma interpretação 

equivocada do respondente de que seria uma opção para informar que “não” 

conhecia ou “não” tinha experiência em determinado grupo ou área; 
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d) existência de laboratórios e/ou profissionais que atuam ou tem experiência em 

outros grupos de serviços de calibração, áreas de atividades e classes de ensaios, 

além de seu escopo de acreditação, induzindo as respostas. 

 

Investigando melhor as causas apontadas, constatou-se que 22 laboratórios 

responderam para todos os 14 grupos de serviços de calibração, 53 laboratórios responderam 

para todas as 36 áreas de atividades e 55 laboratórios para todas as 10 classes de ensaios, o 

que reforçavam as causas citadas acima em (b) e (c). Essas repostas não eram aceitáveis, pois 

uma análise do universo da pesquisa mostrava que existiam laboratórios acreditados 

individualmente para no máximo 12 grupos de serviços de calibração, 28 áreas de atividades e 

7 classes de ensaios. Assim, foi estabelecido que os laboratórios participantes com número de 

respostas por grupo e/ou áreas e/ou classes superiores a estes máximos teriam todas as 

respostas para a questão 2 descartadas. 

Aplicado esse critério de exclusão, verificou-se que a quantidade de laboratórios 

respondentes ainda permanecia superior a quantidade de laboratórios acreditados para dois 

grupos de serviços de calibração, seis áreas de atividades e três classes de ensaios, porém 

restava um número limitado de laboratórios nessa situação, o que permitiu uma análise 

individual de cada caso. Para estes laboratórios restantes foram excluídas apenas as respostas 

da questão 2 que não correspondiam ao seu escopo de acreditação ou proposta de escopo de 

extensão ou acreditação inicial, vigentes na época em que se delimitou o universo de 

pesquisa. 

Também foi necessário realizar as etapas de verificação e exclusão de respostas 

indevidas na questão 11 seguindo critérios similares, uma vez que essa questão era uma 

complementação (detalhamento) da questão 2, com repostas para subgrupos de serviços de 

calibração, subáreas de atividades, produtos e matrizes diretamente relacionados aos grupos e 

áreas da questão 2. As demais questões dos questionários para laboratórios eram 

independentes, não sendo afetadas pelo descarte de dados das questões 2 e 11, sendo assim 

foram mantidas suas respostas sem qualquer prejuízo à pesquisa. 

Com a exclusão dos dados discrepantes da amostra da pesquisa foi possível então 

consolidar o tratamento de dados e obtenção das informações de interesse com os laboratórios 

de calibração e ensaio. Cumpridas essas etapas de verificação e descarte descritas, foram 

mantidos 19144 dados de respostas explorados para o desenvolvimento da pesquisa, o que 

representava 66% dos dados brutos originais de respostas “qualificadas”. Mesmo após a 

eliminação de respostas, a amostra de dados da questão 2 se manteve altamente 
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representativa, com 172 laboratórios com respostas válidas para os grupos de serviço de 

calibração, 306 para as áreas de atividades e 319 para as classes de ensaios, o que 

correspondia de 50% até 52% do universo da pesquisa citado no Tabela 1. O mesmo ocorreu 

para a questão 11, onde restou uma amostra válida de respondentes de 170 laboratórios para 

os subgrupos de serviços de calibração e 275 para as subáreas de atividades, produtos e 

matrizes, representando assim 51% e 45% do universo da pesquisa, respectivamente. 

Quanto aos dados da amostra da pesquisa para os provedores de ensaio de 

proficiência, não foram detectados dados discrepantes, sendo mantidos integralmente os 

dados dos respondentes. 

 

 

3.4 Perfil da amostra da pesquisa 

 

O primeiro nível de informações extraídas da amostra da pesquisa foi quanto ao perfil 

dos respondentes. Esse levantamento permitiu: 

a) identificar e quantificar as características da amostra da pesquisa; 

b) confirmar o grau de representatividade da amostra quando comparada às 

características do universo da pesquisa. 

 

A partir das respostas para a questão 1 dos questionários, os laboratórios foram 

identificados quanto ao tipo (calibração e/ou ensaio) e a situação de acreditação (acreditado 

ou com acreditação inicial em fase). A mesma análise foi realizada para os dados do universo 

da pesquisa. O Gráfico 7 e o Gráfico 8 apresentam uma comparação dessas características 

entre o universo e a amostra da pesquisa.  
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Tabela 4 – Quantidade dos respondentes por Estado. 

  
Laboratórios 

Provedores 
Estado Sigla Ensaio Calibração TOTAL 

São Paulo SP 210 116 326 3 
Rio de Janeiro RJ 28 24 52 2 
Minas Gerais MG 35 13 48 1 
Paraná PR 25 12 37  
Rio Grande do Sul RS 23 9 32 2 
Santa Catarina SC 19 5 24 3 
Pernambuco PE 7 3 10 

 
Espírito Santo ES 6 2 8 

 
Acre AC 7 

 
7 

 
Goiás GO 4 3 7 

 
Bahia BA 3 2 5 

 
Ceará CE 1 2 3 1 
Amazonas AM 1 1 2 

 
Distrito Federal DF 2 

 
2 

 
Mato Grosso MT 1 1 2 

 
Mato Grosso do Sul MS 2 

 
2 

 
Paraíba PB 1 1 2 

 
Rio Grande do Norte RN 1 1 2 

 
Alagoas AL 1 

 
1 

 
Pará PA 1 

 
1 

 
Roraima RR 

 
1 1 

 
Sergipe SE 1 

 
1 

 
Amapá AP 

  
0 

 
Maranhão MA 

  
0 

 
Piauí PI 

  
0 

 
Rondônia RO 

  
0 

 
Tocantins TO 

  
0 

 
TOTAL 

 
379 196 575 12 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Foi percebida uma concentração de 74% dos laboratórios respondentes nos três 

principais estados da região sudeste (SP, RJ e MG), que somados aos respondentes da região 

sul (PR, RS e SC), alcançam 90% dos laboratórios. Estes valores confirmaram a 

representatividade da amostra de respondentes quando comparados à distribuição dos 

laboratórios acreditados do universo da pesquisa: 75% no sudeste (SP, RJ e MG) e 90% 

juntamente com os laboratórios da região sul. Foi constatado ainda que a amostra de 

laboratórios cobriu 22 (81%) dos estados do Brasil e dentre os cinco estados sem 

respondentes, quatro não possuíam laboratórios acreditados. Apenas o estado do Maranhão 

possuía dois laboratórios acreditados no universo da pesquisa e não teve representante na 

amostra de respondentes.  

Com relação aos provedores de ensaio de proficiência, a amostra contemplou todo o 

universo da pesquisa, representando assim a realidade dos provedores acreditados no Brasil. 



Apesar de ainda em número reduzido, 

concentração dos laboratórios: 50% dos provedores acreditados estão no sudeste (SP, RJ e 

MG), alcançando 92% quando considerada a re

nordeste (CE) completando 12 provedores acreditados

Esses dados são uma evidência da relação de mercado entre 

laboratórios de calibração e ensaios demandantes por programas de ensaios de proficiência, de 

outro os provedores de ensaios de proficiência, ofertante

Naturalmente, a localização geográfica dos laboratórios pode ser considerad

motivador para o estabelecimento do

regiões, bem como na busca de acreditação por estes provedores como

competitivo. O Gráfico 9 apresenta a distribuição de 

brasileiro. 

 

 

Outra característica de interesse considerada 

serviço de calibração, área de atividade de ensaio ou classe de ensaio de atuação do 

respondente atuava. A partir das respostas dadas n

laboratórios foi possível contabilizar os laboratórios respondentes

áreas ou classes. A mesma análise foi realizada para os 

universo da pesquisa. O Gráf

dessas características entre o universo

 

Apesar de ainda em número reduzido, os provedores estão instalados nas mesmas 

concentração dos laboratórios: 50% dos provedores acreditados estão no sudeste (SP, RJ e 

92% quando considerada a região sul (PR, RS e SC). Existe um

nordeste (CE) completando 12 provedores acreditados no Brasil até o momen

Esses dados são uma evidência da relação de mercado entre estas organizações, de 

laboratórios de calibração e ensaios demandantes por programas de ensaios de proficiência, de 

provedores de ensaios de proficiência, ofertantes destes serviços.

a localização geográfica dos laboratórios pode ser considerad

o estabelecimento dos provedores de ensaio e proficiência 

, bem como na busca de acreditação por estes provedores como

apresenta a distribuição de provedores acreditados

Gráfico 9 – Provedores acreditados por estado. 

TOTAL DE PROVEDORES: 12 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Outra característica de interesse considerada no perfil da amostra foi o grupo de 

serviço de calibração, área de atividade de ensaio ou classe de ensaio de atuação do 

A partir das respostas dadas na questão 2 dos questionários para 

possível contabilizar os laboratórios respondentes em cada um destes grupos, 

A mesma análise foi realizada para os laboratórios acreditados integrantes

Gráfico 10, o Gráfico 11 e o Gráfico 12 apresentam uma comparação 

dessas características entre o universo e a amostra da pesquisa. 
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Gráfico 11 – Quantidade de laboratórios por classes de ensaio

Fonte: elaborado pelo autor. 
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por grupos de serviço de calibração. 
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Houve respostas de laboratórios em todos os grupos de serviço de calibração, classes 

de ensaios e áreas de atividades para as 

pesquisa. A quantidade de laboratór

bem representativa do universo de pesquisa

laboratórios da amostra e d

foi coerente. 
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Houve respostas de laboratórios em todos os grupos de serviço de calibração, classes 

de ensaios e áreas de atividades para as quais existiam laboratórios acreditados à época da 

pesquisa. A quantidade de laboratórios respondentes e cada uma dessas categorias 

representativa do universo de pesquisa, além disso, o perfil de 

dos laboratórios acreditados do universo de pesquisa nos gráficos 
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de ensaio por áreas de atividade. 
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4 AVALIAÇÃO DA DEMANDA POR ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA 

 

Segundo Moura, M. H. e Borges (2013), os laboratórios de ensaio e calibração 

acreditados pela Cgcre representam grande parte das demandas específicas por programas 

ensaios de proficiência no Brasil nos seus diferentes campos de atuação. A pesquisa realizada 

permitiu avaliar essas demandas a partir da percepção dos próprios laboratórios, ou seja, dos 

demandantes desse serviço, considerando os seguintes aspectos: 

a) levantamento (mapeamento) das demandas dos laboratórios por programas de 

ensaios de proficiência para grupos de serviços de calibração, classes de ensaio e 

áreas de atividades; 

b) análise do atendimento às demandas mapeadas por meio da identificação da 

disponibilidade ou não de programas para essas mesmas categorias (grupos, 

classes e áreas); 

c) estudo de outros aspectos que qualificam e/ou afetam as demandas por programas 

de ensaios de proficiência, incluindo: o acesso e tipo de programas/provedores 

empregados, os critérios para seleção de ensaios de proficiência, as alternativas à 

indisponibilidade de programas e a identificação das diferentes partes interessadas 

nos ensaios de proficiência. 

 

Os dados necessários a esse estudo foram obtidos a partir das respostas à questão 2 dos 

questionários para laboratórios de calibração e ensaio, cujo enunciado e instruções são 

apresentados no Quadro 5 a seguir: 

 

Quadro 5 – Questão 2 dos questionários para laboratórios. 

Com base na experiência e conhecimento de seu laboratório, indique se há programas de ensaios de 
proficiência no Brasil para o(s) grupo(s) de serviços de calibração [ou área(s) de atividade(s) e classe(s) de 
ensaios] de seu escopo ou proposta de acreditação. 

• Considerar apenas programas de ensaios de proficiência organizados e disponibilizados regularmente por 
provedores ou outras organizações nacionais; 

• Não considerar nesta questão programas organizados pelo Inmetro, Comissões Técnicas (Cgcre), Secom17 
(Cgcre) ou por iniciativas eventuais de outros laboratórios; 

• Caso exista programa de ensaio de proficiência para pelo menos 1 item (de seu escopo) dentro de um grupo 
de serviço a seguir, assinalar SIM para este grupo, caso contrário assinalar NÃO. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

                                                           
17 Secom corresponde à nova sigla Setor de Confiabilidade Metrológica da Cgcre, denominado Secme na época 
da aplicação dos questionários de pesquisa. 
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As alternativas de respostas a questão 2 consistiam em uma relação dos 14 grupos de 

serviço de calibração, 10 classes de ensaio e 36 áreas de atividades, conforme o questionário 

(calibração ou ensaio), para as quais os laboratórios deveriam assinalar “sim” ou “não”, 

indicando respectivamente a disponibilidade ou a indisponibilidade de programas de ensaio de 

proficiência com base na sua experiência e conhecimento. Foi solicitado nas instruções que os 

respondentes não considerassem programas de ensaios de proficiência organizados pela Cgcre 

ou pelos próprios laboratórios em caráter eventual. A intenção foi computar apenas programas 

organizados e disponibilizados regularmente por provedores de ensaio de proficiência ou 

outras organizações nacionais com essa atuação, considerando o propósito da pesquisa. 

Convém observar que a questão 2 permitia respostas de um mesmo participante para 

mais de um grupo, classe ou área, sendo, entretanto, excludentes as opções “sim” e “não” em 

cada categoria (grupo, classe ou área). Dessa forma, o número total de respostas “sim” e 

“não”, somadas, foi superior ao total de (laboratórios) respondentes. A questão também 

permitia não responder para nenhum grupo, classe ou área. 

A partir da amostra de dados válida para a questão 2, obtida após a etapa de análise e 

tratamento de dados descrita no capítulo 3, foram definidos os seguintes indicadores da 

pesquisa relacionados à demanda e à disponibilidade de programas de ensaios de proficiência: 

a) demanda por categoria: percentual do total de respostas (“sim” + “não”) para 

cada grupo ou classe ou área, que corresponde ao número de laboratórios que 

responderam para um grupo ou classe ou área, em relação à base de respondentes, 

isto é, o total de laboratórios respondentes. Os percentuais foram classificados em 

ordem decrescentes para indicar as categorias (grupos ou classes ou áreas) mais 

demandadas pelos laboratórios; 

b) disponibilidade global: percentual do total de respostas “sim” somadas para todos 

os grupos ou classes ou áreas, em relação ao total global de respostas (“sim” + 

“não”) para todos os grupos ou classes ou áreas; 

c) disponibilidade por categoria: percentual do total de respostas “sim” para cada 

grupo ou classe ou área, em relação ao total de respostas (“sim” + “não”) para cada 

grupo ou classe ou área; 

 

Os indicadores em b) e c) foram complementados pelos dados de indisponibilidade de 

programas de ensaio de proficiência, obtidos analogamente pelo percentual do total de 

respostas “não”. Todos os indicadores e as análises relacionadas foram separados para grupos 
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de serviços de calibração, classes de ensaio e áreas de atividades, sendo tabulados e 

apresentados graficamente a seguir. 

 

 

4.1 Demanda por grupos de serviço de calibração 

 

Os resultados da pesquisa para laboratórios de calibração foram apresentados na 

Tabela 5 a seguir, cuja amostra da pesquisa alcançou uma base de 172 laboratórios 

respondentes com respostas válidas. 

 

Tabela 5 – Demanda e disponibilidade de ensaios de proficiência por grupos de serviços de calibração. 

Cód. Grupo de serviço de calibração 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO (por grupo) Total / BASE (%) SIM / Total (%) NÃO / Total (%) 

1 Dimensional 45 11 56 33% 80% 20% 

2 Pressão 41 14 55 32% 75% 25% 

3 Massa 48 5 53 31% 91% 9% 

4 Temperatura e umidade 38 9 47 27% 81% 19% 

5 Eletricidade 33 7 40 23% 83% 18% 

6 Força, torque e dureza 20 13 33 19% 61% 39% 

7 Volume e massa específica 20 6 26 15% 77% 23% 

8 Físico-química 7 15 22 13% 32% 68% 

9 Tempo e frequência 6 11 17 10% 35% 65% 

10 Vazão 4 8 12 7,0% 33% 67% 

11 Acústica e vibrações 2 5 7 4,1% 29% 71% 

12 Óptica 0 6 6 3,5% 0,0% 100% 

13 Viscosidade 2 1 3 1,7% 67% 33% 

14 Alta frequência e telecomunicações 0 1 1 0,6% 0,0% 100% 

 
TOTAL (N° de respostas) 266 112 378 

   

 
BASE (N° de respondentes) 

  
172 

   

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A Tabela 5 lista os 14 grupos de serviço de calibração classificados da maior até a 

menor demanda por categoria, ou seja, pelos percentuais de laboratórios que demandam 

programas de ensaios de proficiência para cada grupo. O grupo mais demandado foi 

dimensional, por 33% dos laboratórios respondentes, seguido por pressão (32%), massa 

(31%), temperatura e umidade (27%) e eletricidade (23%). Essa demanda identificada a partir 

da amostra de respondentes foi condizente com os percentuais de laboratórios do universo da 

pesquisa acreditados para cada grupo de serviço de calibração, que mostram os mesmos cinco 
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grupos como os mais representativos: pressão (34%), dimensional (32%), massa (30%), 

temperatura e umidade (27%) e eletricidade (23%). 

Os grupos de serviço de calibração com menores demandas foram alta frequência e 

telecomunicações (0,6%), viscosidade (1,7%), óptica (3,5%), acústica e vibrações (4,1%) e 

vazão (7%). Esse perfil de demanda é coerente com os grupos com menor número de 

laboratórios acreditados no universo de pesquisa: viscosidade (1%), alta frequência e 

telecomunicações (1,3%), óptica (3,3%), acústica e vibrações (4,2%) e vazão (5,2%). 

 

 

4.1.1 Disponibilidade de programas por grupos de serviço de calibração 

 

Um relevante indicador construído a partir da pesquisa foi sobre disponibilidade e 

indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência para os diferentes grupos de serviço 

de calibração. A partir dos dados da Tabela 5 foram totalizadas as respostas “sim” e “não” 

para todos os grupos de serviços de calibração, sendo “sim” a indicação do laboratório de que 

existe programa de ensaio de proficiência disponível para um ou mais grupos respondidos e 

“não” a informação sobre a indisponibilidade. Dessa forma, foi possível estabelecer um 

percentual de disponibilidade e indisponibilidade global desses programas para os 

laboratórios de calibração conforme apresentado na Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 – Disponibilidade global de ensaios de proficiência para os grupos de serviço de calibração. 

 N° de Respostas 

 SIM NÃO TOTAL 

Quantidade 266 112 378 

Percentual 70% 30% 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

De acordo com a Tabela 6, um percentual significativo de 70% das respostas dos 

laboratórios de calibração indicou a disponibilidade de programas de ensaio de proficiência 

para os grupos de serviços de calibração que atuam, enquanto 30% a indisponibilidade desses 

programas. É importante observar, conforme orientado na questão 2 da pesquisa, que a 

indicação de disponibilidade deve ser entendida como a existência de programa para pelo 

menos um serviço dentro de um dado grupo, ou seja, podem existir outros serviços (itens) 

integrantes dos escopos dos laboratórios para os quais não há disponibilidade programas. Essa 

situação é exemplificada pelos resultados da pesquisa de demanda e disponibilidade para os 
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subgrupos se serviços de calibração, que contemplam diferentes itens, conforme apresentado 

no Apêndice D e analisado na seção 4.1.2. 

Também com base nos dados da Tabela 5 foi realizada uma avaliação da 

disponibilidade e indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência por categoria, ou 

seja, por cada grupo de serviço de calibração. O Gráfico 13 mostra os percentuais de 

disponibilidade (respostas “sim”) e indisponibilidade (“não”) relacionados aos laboratórios 

respondentes para cada grupo. 

 

Gráfico 13 – Disponibilidade de programas de ensaio de proficiência por grupos de serviço de calibração. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As respostas à pesquisa mostraram seis grupos com mais de 70% de indicação dos 

laboratórios confirmando a disponibilidade de algum programa de ensaio de proficiência: 

massa, eletricidade, temperatura e umidade, dimensional, volume e massa específica e 

pressão. Por outro lado, para alta frequência e telecomunicações e óptica houve 100% de 

respostas apontando a indisponibilidade de programas para esses grupos. Acústica e 

vibrações, físico-química, vazão e tempo e frequência apresentaram indicação de 

indisponibilidade superior a 50%. 

Uma vez caracterizadas as demandas e a disponibilidade de programas ensaios de 

proficiência para os grupos de serviços de calibração foi investigado o relacionamento entre 

esses dois indicadores, ou seja, se haveria uma associação ou interdependência entre os 
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comportamentos da demanda e da disponibilidade. Por meio das informações da pesquisa na 

Tabela 5 foi elaborado o Gráfico 14 apresentado a seguir, que ilustra o comportamento da 

demanda, da disponibilidade e da indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência 

para os grupos de serviço de calibração. Para melhor visualização foram traçadas linhas de 

tendência linear pontilhadas e o eixo horizontal das categorias foi apresentado em ordem 

inversa, uma vez que os grupos de serviço de calibração receberam os códigos de 1 a 14 na 

Tabela 5 na ordem decrescente dos percentuais de demanda. 

 

Gráfico 14 – Demanda versus disponibilidade de programas por grupos de serviço de calibração. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Graficamente foi possível notar que as maiores demandas são acompanhadas por uma 

maior indicação de disponibilidade de programas de ensaios de proficiência, enquanto os 

grupos menos demandados pelos laboratórios tem alta indisponibilidade de programas. Para 

se confirmar o grau de relacionamento entre demanda e disponibilidade foi calculado o 

coeficiente de correlação entre os resultados desses indicadores, que corresponde a uma 

medida de associação, de interdependência, de intercorrelação ou de relação entre variáveis 

(LIRA, 2004). Para essa estimativa foi empregado o coeficiente de correlação linear de 

Pearson descrito por Rodgers e Nicewander (1988) e apresentado na equação (1) a seguir. 
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Foi obtido o coeficiente de correlação de 0,80 entre os dados de demanda e de 

disponibilidade e de -080 entre demanda e indisponibilidade. O valor desse coeficiente 

mensura a direção e o grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas ou conjunto de 

dados (MOORE, 2007, apud FILHO; JÚNIOR, 2009). Dessa forma, foi possível avaliar o 

comportamento correlacionado entre demanda e disponibilidade com base na escala 

apresentada no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Escala para avaliação qualitativa do coeficiente de correlação de Pearson. 

Coeficiente de correlação Avaliação qualitativa 

0,00 < |r| < 0,30 Fraca correlação linear. 

0,30 ≤ |r| < 0,60 Moderada correlação linear. 

0,60 ≤ |r| < 0,90 Forte correlação linear. 

0,90 ≤ |r| ≤ 1,00 Correlação linear muito forte. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Callegari-Jacques (2003, apud LIRA, 2004). 
 

O coeficiente de correlação positivo de 0,80 entre demanda e disponibilidade de 

programas de ensaios de proficiência para os grupos de serviço de calibração demonstra uma 

forte correlação direta entre esses indicadores, ou seja, o crescimento da demanda impulsiona 

a disponibilização de programas. Analogamente para a indisponibilidade, o coeficiente 

negativo (-0,80) indica uma forte correlação inversa, isto é, a baixa demanda é um fator que 

desmotiva a disponibilização de programas, aumentando as taxas de indisponibilidade de 

programas. 

 

 

4.1.2 Demanda e disponibilidade por subgrupos de serviços de calibração 

 

Para um levantamento mais específico da demanda e da disponibilidade por programas 

de ensaio de proficiência, a questão 11 do questionário aos laboratórios de calibração realizou 

a mesma pergunta da questão 2, porém relacionada a 76 subgrupos de serviços de calibração. 

Tais subgrupos representam itens de calibração, por exemplo, instrumentos de medição, os 

quais constituem os escopos dos laboratórios acreditados. Os subgrupos pesquisados foram 

baseados na relação padronizada de serviços da Cgcre passíveis de acreditação constantes no 

documento NIT-DICLA-012 (INMETRO, 2013j) e vinculados aos 14 grupos de serviços de 

calibração mencionados na questão 2. 
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A partir das respostas válidas de 170 laboratórios de calibração foram elaborados os 

indicadores de demanda, disponibilidade e indisponibilidade previamente definidos para 

pesquisa. O Apêndice D apresenta os resultados obtidos para esses indicadores relacionados 

aos subgrupos de serviço de calibração. Como o grupo alta frequência e telecomunicações era 

constituído por apenas um subgrupo, que representava o próprio grupo, não foi necessário 

considerá-lo novamente dentre os resultados apresentados. 

Os subgrupos identificados com maiores demandas foram vinculados a grupos de 

serviço de calibração também mais demandados, pode-se destacar, por exemplo, padrões de 

comprimento (dimensional) com indicação de 24% dos respondentes, medição de pressão e 

vácuo - princípio relativo (pressão) com 26% e instrumentos de medição de massa (massa) 

com 29%, porém, todos acompanhados de uma indicação alta de disponibilidade de 

programas de ensaio de proficiência. 

Por outro lado, existem itens de demanda relevante e baixa disponibilidade, ou seja, 

com potencial para o desenvolvimento de programas de ensaio de proficiência, por exemplo: 

máquinas de medição, padrões de rugosidade, padrões de ângulo, medição de peças diversas 

(dimensional), instrumentos de medição de vácuo (pressão), termometria de radiação 

(temperatura), medidas de energia (eletricidade), todos os subgrupos de força, torque e dureza 

e volume e massa específica, instrumentos de medição de pH e condutividade (físico-

química), medidas de intervalo de tempo (tempo e frequência), dentro outros no Apêndice D.  

 

 

4.2 Demanda por classes de ensaio 

 

A pesquisa com os laboratórios de ensaio obteve uma base de 319 laboratórios 

respondentes com respostas válidas para as classes de ensaio relacionadas na questão 2, 

conforme resultados apresentados na Tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7 – Demanda e disponibilidade por ensaios de proficiência por classes de ensaio. 

Cód. Classe de ensaio 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO (por classe) Total / BASE (%) SIM / Total (%) NÃO / Total (%) 

1 Ensaio químico 177 23 200 63% 89% 12% 

2 Ensaio biológico 104 12 116 36% 90% 10% 

3 Ensaio mecânico 51 36 87 27% 59% 41% 

4 Ensaio elétrico e magnético 10 15 25 7,8% 40% 60% 

5 Ensaio térmico 4 8 12 3,8% 33% 67% 

6 Ensaio óptico 7 4 11 3,4% 64% 36% 

7 Ensaio acústico, de vibração e choque 2 6 8 2,5% 25% 75% 

8 Ensaio não destrutivo 2 3 5 1,6% 40% 60% 

9 Análises clínicas e patológicas 3 0 3 0,9% 100% 0,0% 

10 Ensaio de radiação ionizante 2 0 2 0,6% 100% 0,0% 

 
TOTAL (N° de respostas) 362 107 469 

   

 BASE (N° de respondentes) 
  

319    

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A Tabela 7 relaciona as 10 classes de ensaio em ordem decrescente dos percentuais de 

laboratórios que demandam programas de ensaios de proficiência para cada classe. A classe 

ensaio químico teve ampla demanda, apontada por 63% dos laboratórios respondentes, 

seguida por ensaio biológico (36%) e ensaio mecânico (27%). Esse perfil de demanda 

indicado na pesquisa se mostrou coerente com as três classes de ensaio com os maiores 

percentuais de laboratórios acreditados do universo da pesquisa: ensaio químico (67%), 

ensaio mecânico (36%) e ensaio biológico (28%). 

Foi percebida uma concentração de demanda nessas classes, o que se confirma pela 

existência de seis dentre as dez classes com demandas inferiores a 5%: ensaio de radiação 

ionizante (0,6%), análises clínicas e patológicas (0,9%), ensaio não destrutivo (1,6%), ensaio 

acústico, de vibração e choque (2,5%), ensaio óptico (3,4%) e ensaio térmico (3,8%). Tais 

classes com baixa demanda refletem o menor número de laboratórios acreditados para as 

mesmas no universo de pesquisa: ensaio de radiação ionizante (0,4%), análises clínicas e 

patológicas (0,6%), ensaio não destrutivo (1,9%), ensaio óptico (2,5%), ensaio acústico, de 

vibração e choque (4,3%) e ensaio térmico (6,6%). 
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4.2.1 Disponibilidade de programas por classes de ensaio 

 

A Tabela 8 a seguir apresenta o indicador de disponibilidade e indisponibilidade 

global de programas de ensaio de proficiência para as classes de ensaio obtido a partir dos 

dados da pesquisa apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 8 – Disponibilidade global de ensaios de proficiência para as classes de ensaio. 

 N° de Respostas 

 SIM NÃO TOTAL 

Quantidade 362 107 469 

Percentual 77% 23% 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Segundo a pesquisa, 77% das respostas dos laboratórios de ensaio indicaram a 

disponibilidade de programas de ensaio de proficiência para as classes de ensaio que atuam, 

restando 23% que apontaram a indisponibilidade de programas. Como ressaltado 

anteriormente, a disponibilidade deve ser entendida como a existência de programa para pelo 

menos um item (amostra ou produto) ensaiado em uma classe de ensaio, porém podem existir 

outros itens ou métodos de ensaio integrantes das mesmas classes nos escopos dos 

laboratórios e para os quais não há disponibilidade de programas. 

O levantamento da disponibilidade e indisponibilidade de programas de ensaio de 

proficiência para cada classe de ensaio a partir dos dados da Tabela 7 é apresentado no 

Gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Disponibilidade de programas de ensaio de proficiência por classes de ensaio. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Foram observadas quatro classes onde mais de 70% dos laboratórios respondentes 

indicaram a disponibilidade de algum programa de ensaio de proficiência: ensaio de radiação 

ionizante, análises clínicas e patológicas e ensaio biológico e ensaio químico. Para as classes 

ensaio de radiação ionizante e análises clínicas e patológicas houve 100% de resposta para a 

disponibilidade, o que precisa ser interpretado com cautela, dado o baixo número de 

laboratórios para tais classes, conforme já apontado no indicador de demanda. Outras quatro 

classes tiveram indicação de indisponibilidade superior a 50%: ensaio acústico, de vibração e 

choque, ensaio térmico, ensaio elétrico e magnético e ensaio não destrutivo. A classe de 

ensaio mecânico, que foi a terceira mais demandada, apresentou um índice relevante de 41% 

de indisponibilidade. 

Com o intuito de avaliar a relação entre o comportamento das demandas e da 

disponibilidade de programas ensaios de proficiência para as classes de ensaio, foi construído 

o Gráfico 16 a seguir. Foram incluídas linhas de tendência polinomial de 2ª ordem pontilhadas 

e o eixo horizontal das categorias foi disposto em ordem inversa com os códigos de 1 a 10 

dados as classes de ensaio na Tabela 7, onde estão organizados pelos percentuais decrescentes 

de demanda. 
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Gráfico 16 – Demanda versus disponibilidade de programas por classes de ensaio. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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falta de linearidade das curvas de disponibilidade e indisponibilidade, causadas pela oscilação 
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(LIRA, 2004). Calculando o coeficiente de correlação de Pearson entre os resultados de 

demanda e de disponibilidade para todas as 10 classes de ensaio foi obtido 0,36, que 

corresponde a uma correlação linear moderada, pouco acima de fraca. Analogamente, 

encontrou-se o coeficiente negativo de -0,36 entre demanda e indisponibilidade. Embora 

obtidas correlações de baixa magnitude, os sinais confirmaram uma relação direta entre 

demanda e disponibilidade e inversa para a indisponibilidade. 

Como Filho e Júnior (2009) sugerem cuidados na utilização e interpretação do 

coeficiente de Pearson para amostras reduzidas, foi recalculado o coeficiente apenas para os 

dados das classes de ensaio com códigos de 1 a 8, omitindo a classe 9 (análises clinicas e 

patológicas) e a classe 10 (ensaio de radiação ionizante) que possuíam apenas dois e três 

respondentes, respectivamente. Foi obtido um novo valor de correlação de 0,84 entre 

demanda e disponibilidade e de -0,84 entre demanda e indisponibilidade. Ao realizar a mesma 

abordagem, apenas as classes de 1 a 5 mais demandadas, ou seja, com uma amostra maior de 
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demanda por programas de ensaios de proficiência para as classes de ensaio induz o aumento 

da disponibilidade e a redução da indisponibilidade desses programas. O Gráfico 16 permite 

notar esse comportamento se delimitado ao intervalo das classes de ensaio com códigos de 1 a 

5, onde é perceptível a característica de linearidade dos indicadores. 

 

 

4.3 Demanda por áreas de atividades 

 

A pesquisa com os laboratórios de ensaio também avaliou a demanda e 

disponibilidade de ensaios de proficiência em relação às áreas de atividades, obtendo uma 

base de 306 laboratórios respondentes com respostas válidas, conforme resultados 

apresentados na Tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9 – Demanda e disponibilidade por ensaios de proficiência por áreas de atividades. 

Cód. Área de atividade 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO (por área) Total / BASE (%) SIM / Total (%) NÃO / Total (%) 

1 Meio ambiente 120 7 127 42% 94% 6% 

2 Alimentos e bebidas 57 11 68 22% 84% 16% 

3 Produtos químicos 18 14 32 10% 56% 44% 

4 Construção civil 19 8 27 8,8% 70% 30% 

5 Saúde humana 16 8 24 7,8% 67% 33% 

6 Metalurgia 11 6 17 5,6% 65% 35% 

7 Agricultura e pecuária 12 4 16 5,2% 75% 25% 

8 
Máquinas e equipamentos de medição e 
controle 

3 12 15 4,9% 20% 80% 

9 Eletrodomésticos e similares 4 10 14 4,6% 29% 71% 

10 
Automotiva e outros equipamentos de 
transporte 

5 9 14 4,6% 36% 64% 

11 
Produtos relacionados a saúde e segurança 
humana 

9 5 14 4,6% 64% 36% 

12 
Petróleo e derivados, gás natural, álcool e 
combustíveis em geral 

11 3 14 4,6% 79% 21% 

13 Equipamentos e tecnologia da informação 2 10 12 3,9% 17% 83% 

14 
Equipamentos e instrumentos médico-
hospitalar e odontológico 

4 8 12 3,9% 33% 67% 

15 Produtos de borracha e plástico 9 2 11 3,6% 82% 18% 

16 
Brinquedos, produtos infantis e artigos para 
festas 

3 6 9 2,9% 33% 67% 

17 
Máquinas para escritório e equipamentos de 
informática 

1 7 8 2,6% 13% 88% 

18 Máquinas e equipamentos 2 6 8 2,6% 25% 75% 

19 Móveis 2 6 8 2,6% 25% 75% 

20 Motores, equipamentos e materiais elétricos 3 5 8 2,6% 38% 63% 

21 Embalagens 2 4 6 2,0% 33% 67% 

22 Minerais metálicos 3 3 6 2,0% 50% 50% 

23 Produtos de metal 3 3 6 2,0% 50% 50% 

24 Saúde animal 3 3 6 2,0% 50% 50% 

25 Minerais não metálicos 5 1 6 2,0% 83% 17% 

26 Couros, calçados e artigos afins 3 2 5 1,6% 60% 40% 

27 Têxtil, vestuário e artigos afins 4 1 5 1,6% 80% 20% 

28 Celulose, papel e produtos de papel 1 1 2 0,7% 50% 50% 

29 
Produtos de madeira em geral (exceto 
móveis) 

1 1 2 0,7% 50% 50% 

30 Produtos de minerais não metálicos 1 1 2 0,7% 50% 50% 

31 Equipamentos bélicos e armas de fogo 0 1 1 0,3% 0% 100% 

32 Produtos biológicos 0 1 1 0,3% 0% 100% 

33 Produtos do fumo 0 1 1 0,3% 0% 100% 

34 Sanidade vegetal 1 0 1 0,3% 100% 0,0% 

35 Pesca e aquicultura 0 0 0 0,0% --- --- 

36 Silvicultura e exploração florestal 0 0 0 0,0% --- --- 

 TOTAL (N° de respostas) 338 170 508    

 BASE (N° de respondentes)   306    

Fonte: elaborado pelo autor. 
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As 36 classes áreas de atividade pesquisada foram organizadas na Tabela 9 na ordem 

decrescente dos percentuais de laboratórios que demandam programas de ensaios de 

proficiência para cada área. A área meio ambiente foi a mais demandada, por 42% dos 

laboratórios respondentes, acompanhada por alimentos e bebidas (22%), produtos químicos 

(10%), construção civil (8,8%), saúde humana (7,8%), metalurgia (5,6%) e agricultura e 

pecuária (5,2%). Essas demandas apresentaram correspondência com os percentuais de 

laboratórios acreditados do universo da pesquisa para cada uma dessas áreas: área meio 

ambiente (37%), alimentos e bebidas (16%), produtos químicos (9%), construção civil (8%), 

metalurgia (7,2%), saúde humana (6,6%), e agricultura e pecuária (6,4%). 

Todas as demais 29 áreas de atividade apresentaram demandas inferiores a 5%, sendo 

que para duas áreas, pesca e aquicultura e silvicultura e exploração florestal, não houve 

indicação de demanda (0,0%), o que era esperado, pois não existiam laboratórios acreditados 

no universo da pesquisa. Essas áreas com baixa demanda estão condizentes com o universo de 

pesquisa, onde 22 dentre as 36 áreas tem um percentual de laboratórios inferior a 5% do total 

acreditado. 

 

 

4.3.1 Disponibilidade de programas por áreas de atividade 

 

O indicador de disponibilidade e indisponibilidade global de programas de ensaio de 

proficiência para as áreas de atividade foi calculado a partir dos dados da Tabela 9 e 

apresentado a seguir na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Disponibilidade global de ensaios de proficiência para as áreas de atividades. 

 N° de Respostas 

 SIM NÃO TOTAL 

Quantidade 338 170 508 

Percentual 67% 33% 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Conforme a pesquisa, 67% das respostas dos laboratórios de ensaio apontaram a 

disponibilidade de programas de ensaio de proficiência para as áreas de atividades que atuam, 

frente a 33% que indicaram a indisponibilidade de programas. A disponibilidade deve ser 

entendida como a existência de programa para pelo menos um item (amostra ou produto ou 

método de ensaio) relacionado a uma área de atividade, entretanto, podem existir outros itens 
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nas mesmas áreas constantes nos escopos dos laboratórios e para os quais não há 

disponibilidade programas. Essa situação é exemplificada pelos resultados da pesquisa de 

demanda e disponibilidade para as subáreas de atividades, matrizes e produtos, conforme 

apresentado no Apêndice E e analisado na seção 4.3.2. 

 

Também com base nas informações da Tabela 9 foi possível traçar o perfil de 

disponibilidade e indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência para cada área de 

atividade no Gráfico 17, sem considerar as duas áreas não demandas por laboratórios. 

 

Gráfico 17 – Disponibilidade de programas de ensaio de proficiência por áreas de atividade. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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geral, agricultura e pecuária e construção civil. Para sanidade vegetal houve 100% de resposta 

para a disponibilidade, porém baseado apenas na informação de um laboratório respondente. 

Da mesma forma, minerais não metálicos e têxtil, vestuário e artigos afins, áreas com baixo 

número de laboratórios (i.e., baixa demanda), tiveram altos percentuais de disponibilidade, o 

que requer cuidado na interpretação. A área de produtos químicos, que foi a terceira mais 

demandada, apresentou um índice relevante de 44% de indisponibilidade. 

Quanto à indisponibilidade, três áreas tiveram 100% dessa indicação: produtos do 

fumo, produtos biológicos e equipamentos bélicos e armas de fogo, mas também com base em 

um único respondente. Houver três áreas com 80% ou mais de indisponibilidade: máquinas 

para escritório e equipamentos de informática, equipamentos e tecnologia da informação e 

máquinas e equipamentos de medição e controle. Outras 14 áreas tiveram 50% ou mais de 

indicação de indisponibilidade. 

Foi elaborado o Gráfico 18 a seguir com o propósito de investigar a relação entre o 

comportamento das demandas e da disponibilidade de programas ensaios de proficiência para 

as áreas de atividades. Foram apresentadas linhas de tendência polinomial de 2ª ordem 

pontilhadas e o eixo horizontal das categorias foi disposto em ordem inversa com os códigos 

de 1 a 34 atribuídos às áreas de atividades na Tabela 9, onde estão organizados pelos 

percentuais decrescentes de demanda. As áreas de atividades com código 35 e 36 foram 

omitidas do gráfico, pois não houve demanda para as mesmas. 

 

Gráfico 18 – Demanda versus disponibilidade de programas por áreas de atividade. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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As áreas pesquisadas com um número reduzido de laboratórios e consequentemente 

com menor amostra de respondentes (menor demanda) tiveram oscilações no comportamento 

dos indicadores de disponibilidade e indisponibilidade, afetando a linearidade das curvas. De 

qualquer forma, foi possível obter um coeficiente de correlação de Pearson entre demanda e 

disponibilidade de 0,42 considerando todas as 34 áreas, que demonstra a uma correlação 

linear moderada, ainda próxima de fraca. Entre demanda e indisponibilidade, foi calculado o 

coeficiente -0,42. Os sinais desses coeficientes confirmaram uma correlação direta entre 

demanda e disponibilidade e inversa para a indisponibilidade. 

Ao recalcular os coeficientes considerando apenas as sete áreas de atividades mais 

demandadas (código de 1 a 7), a correlação entre demanda e disponibilidade chega a 0,83 e 

analogamente entre demanda e indisponibilidade, -0,83, que demonstram uma correlação 

linear forte. Esses novos coeficientes indicam que o aumento da disponibilidade de programas 

de ensaios de proficiência para as áreas de atividade está relacionado ao crescimento da 

demanda nessas áreas. Por outro lado, a indisponibilidade de programas reduz com o aumento 

de demanda. Esse comportamento pode ser observado no Gráfico 18, limitado ao intervalo 

das áreas de 1 a 7, onde a tendência dos indicadores é mais linear. 

 

 

4.3.2 Demanda e disponibilidade por subáreas de atividades, matrizes e produtos 

 

Um detalhamento da demanda e da disponibilidade por programas de ensaio de 

proficiência relacionado às 67 subáreas de atividades, incluindo matrizes e produtos, foi 

realizado a partir da questão 11 do questionário aos laboratórios de ensaio. Essas subáreas, 

produtos e matrizes correspondem a itens (materiais ou amostras) ensaiados constantes nos 

escopos dos laboratórios acreditados e são vinculadas às áreas de atividades padronizadas pela 

Cgcre no documento NIT-DICLA-016 (INMETRO, 2013k). A definição das subáreas, 

produtos e matrizes a serem pesquisadas foi baseada na própria NIT-DICLA-016 

(INMETRO, 2013k), além de outros documentos da Cgcre relacionados a esforços para a 

harmonização da descrição dos escopos de acreditação dos laboratórios de ensaio, incluindo, 

os DOQ-CGCRE-041, 042, 043, 045 e 049 (INMETRO, 2013d, 2013e, 2013f, 2013g, 2013h, 

2013i). 

A partir das respostas válidas de 275 laboratórios de ensaio foram elaborados os 

indicadores de demanda, disponibilidade e indisponibilidade previamente definidos para 

pesquisa, porém relacionados às subáreas, produtos e matrizes. O Apêndice E apresenta os 
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resultados obtidos. Foram mostradas apenas as principais subáreas, produtos e matrizes 

consideradas mais relevantes em termos de demanda esperada e pelo interesse da Cgcre 

quanto à harmonização dos escopos. 

Dentre as subáreas, produtos e matrizes identificados com maiores demandas pode-se 

destacar água bruta, tratada, salina/salobra e para consumo humano e água residual (meio 

ambiente) com indicação de 38% dos respondentes, alimentos de origem animal (alimentos e 

bebidas) com 20% e materiais e componentes de vedação vertical (construção civil) com 

7,3%, todas com indicação de elevada disponibilidade de programas de ensaio de proficiência, 

superior a 70%. Entretanto, podem ser enumerar outras subáreas promissoras para o 

desenvolvimento de programas de ensaio de proficiência, com demanda relevante, mas uma 

baixa indicação de disponibilidade de programas, por exemplo: as demais subáreas de meio 

ambiente (solos, resíduos, ar, etc), alimentos de origem vegetal, bebidas alcoólicas e as 

subáreas de produtos químicos (cosméticos, agrotóxicos, etc), dentre outras relacionadas no 

Apêndice E. 

Os dados obtidos podem ser confrontados com outras pesquisas relacionadas, por 

exemplo, segundo resultados apresentados por Dias (2013), as matrizes de interesse por 

ensaios de proficiência indicadas por 97 instituições do setor químico estão concentradas em 

alimentos (47%), água (17%), combustíveis (12%), borracha, plástico e polímeros (7%) e 

material biológico (3%). Cabe ressaltar que os dados mostrados por Dias (2013) consideraram 

o contexto da classe de ensaios químicos, enquanto a pesquisa realizada englobou 10 

diferentes classes de ensaio. Mesmo assim, houve constatação similar de maiores demandas 

em alimentos e água. Em outra pesquisa realizada junto a laboratórios, Borges (2008) também 

identificou essa concentração de demandas por ensaios de proficiência para a área de meio 

ambiente (42%), que inclui o produto água, e para alimentos (25%). 

Quanto à matriz borracha, plástico e polímeros citada por Dias (2013), pode ser 

relacionada à área de atividade pesquisada de produtos de borracha e plástico que obteve 

aproximadamente 4% de demanda conforme Tabela 9 apresentada anteriormente. É possível 

relacionar também material biológico com as matrizes da área saúde humana, como sangue e 

soro humano apresentadas no Apêndice E com demandas em torno de 2,5%. Combustíveis 

(biocombustíveis e derivados de petróleo) também tiveram em torno de 3% de demanda na 

pesquisa em questão, conforme Apêndice E. 

Outro mapeamento independente que pode ser comparado à pesquisa foi relatado por 

ABIHPEC (2011), que indicou demanda por ensaios de proficiência para laboratórios do setor 

de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que pode ser relacionado à área de atividade 
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produtos químicos, às classes de ensaio químico e ensaio biológico. De acordo com o 

Apêndice E, a pesquisa realizada constatou uma demanda relevante de 5,5% para cosméticos 

(dentro de produtos químicos), incluindo matérias primas. Os dados da ABIHPEC (2011) 

indicaram também 62% dos laboratórios do setor com dificuldades para participação em 

ensaios de proficiência, o que pode ser considerado equivalente ao resultado da pesquisa no 

Apêndice E, que mostrou que 87% dos laboratórios acreditados ou em fase de acreditação 

pela Cgcre que responderam a pesquisa, apontaram a indisponibilidade de programas de 

ensaio de proficiência para este produto (i.e., cosméticos). 

 

 

4.4 Acesso aos programas de ensaios de proficiência 

 

Após a caracterização e quantificação das demandas e da disponibilidade de 

programas de ensaios de proficiência foram estudados os meios de acesso dos laboratórios de 

ensaio e calibração a esses programas. O primeiro aspecto investigado na pesquisa foi quanto 

ao conhecimento dos laboratórios sobre os provedores de ensaio de proficiência disponíveis 

no Brasil, os quais potencialmente poderiam atender suas demandas. O foco foi identificar se 

os laboratórios tinham conhecimento sobre duas das principais fontes de programas de ensaio 

de proficiência: os provedores acreditados pela Cgcre e/ou os provedores cadastrados na base 

de dados internacional de ensaios de proficiência EPTIS, ambos divulgados e acessíveis para 

consulta nos websites da Cgcre18 e do EPTIS19. 

A questão 3 dos questionários para os laboratórios perguntou se os mesmos sabiam da 

existência de provedores de ensaios de proficiência acreditados pela Cgcre. O Gráfico 19 a 

seguir apresenta os percentuais de respostas “sim” e “não” dadas pelos laboratórios à questão. 

  

                                                           
18 http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/acre_prod_ep.asp#produtores (acessado em 19/03/2014). 
19 www.eptis.bam.de/ (acessado em 19/03/2014). 



Gráfico 19 – Laboratórios que conhecem os provedores acreditados pela Cgcre.
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informações e selecionar melhor os programas de ensaios de proficiência que pretendem 

participar. 

 

 

4.4.1 Tipos de programas de ensaio de proficiência empregados 

 

Outro aspecto relacionado ao acesso aos programas de ensaio de proficiência estudado 

foi o tipo de programas (ou provedores) efetivamente utilizado pelos laboratórios. A questão 5 

dos questionários para laboratórios solicitou que assinalassem os tipos de programas nos quais 

já participaram. As opções para resposta à questão incluíam programas organizados por: 

a) provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre; 

b) Setor de Confiabilidade Metrológica (Secom) da Cgcre (auditorias de medição 

e/ou programas regulares); 

c) comissões técnicas de assessoramento à Cgcre (CT); 

d) Inmetro (PEP-Dimci e/ou laboratórios); 

e) redes metrológicas estaduais brasileiras; 

f) cooperações regionais para acreditação (IAAC, EA, APLAC, etc); 

g) outros. 

 

As alternativas de “a” até “d” e “f” dessa questão corresponderam aos principais 

provedores aceitos para atendimento à política da Cgcre de participação dos laboratórios em 

ensaios de proficiência (INMETRO, 2011). Inclusive, de acordo com esta política, as opções 

“b” e “c” tem caráter obrigatório, enquanto “a” e “f” podem ser tornadas obrigatórias a 

critério da Cgcre. A questão permitia seleção de múltiplas alternativas por cada participante 

da pesquisa e com base nas respostas agrupadas dos laboratórios de calibração e de ensaios foi 

elaborado o Gráfico 22 a seguir. Os nomes das categorias no eixo vertical foram apresentados 

de forma resumida. 

  



Gráfico 22 – Programas de ensaio de proficiência utilizados pelos laboratórios.
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Quadro 7 – Relação das redes metrológicas cadastradas no EPTIS. 

Nome do provedor de ensaio de proficiência 
Rede Baiana de Metrologia (RBME) 
Rede Metrológica de Minas Gerais (RMMG) 
Rede Metrológica do Estado de São Paulo (Remesp) 
Rede Metrológica RS 
Rede Metrológica de Alagoas 
Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios (Paraná Metrologia) 

Fonte: elaborado pelo autor com base em EPTIS (2013a). 
 

A pesquisa revelou também que o segundo tipo de programa de ensaios de 

proficiência mais utilizado pelos laboratórios são aqueles organizados pelos provedores 

acreditados pela Cgcre, indicados por 38,8% dos laboratórios, ou seja, um percentual de 

utilização apenas 0,3% inferior ao das redes metrológicas. Esses dados demonstram uma 

efetividade do programa de acreditação dessa modalidade da Cgcre, que embora implantado 

recentemente em 2011 e contando com apenas 12 provedores acreditados até o fim de 2013, 

já tem um índice de utilização relevante junto aos laboratórios, mesmo diante da indicação de 

15% desses laboratórios que responderam anteriormente na questão 3 não conhecer os 

provedores acreditados pela Cgcre. 

Já os programas de ensaio de proficiência realizados pelo Inmetro por meio de sua 

Diretoria de Metrologia Científica (Dimci) já foram utilizados por 31% dos laboratórios. O 

Inmetro no cumprimento de sua função de prover confiança às medidas no Brasil possuí uma 

divisão específica da Dimci, a Dicep, para o desenvolvimento de programas de ensaio de 

proficiência, que também interage com as diferentes partes interessadas, inclusive a Cgcre, 

contribuindo muito com o atendimento a demanda por ensaios de proficiência no país. Os 

programas do Inmetro são usualmente conhecidos como “PEP-Dimci” ou “PEP-Inmetro” e a 

procura dos laboratórios por tais programas pode ser atribuída a competência, credibilidade e 

visibilidade da instituição enquanto um instituto nacional de metrologia. 

Com aproximadamente 20% de indicação de utilização pelos laboratórios estão os 

programas de ensaio de proficiência organizados pela Cgcre, seja pelo seu Setor de 

Confiabilidade Metrológica (Secom), seja pelas suas comissões técnicas de assessoramento 

(CT). Tais programas tem caráter obrigatório estabelecido pela política da Cgcre (INMETRO, 

2011). Os programas organizados pelo Secom são comparações interlaboratoriais 

denominadas auditorias de medição aplicáveis a laboratórios de calibração ou de ensaio que 

realizam calibração interna, a priori na etapa de acreditação inicial ou extensão em fase. O 
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Secom também organiza eventualmente programas regulares aos laboratórios acreditados e/ou 

em fase de acreditação para um dado serviço. 

Uma estratificação dos dados da pesquisa mostrou que 52% dos laboratórios de 

calibração respondentes assinalou essa alternativa de programas do Secom, o que pode ser 

visto como uma taxa de atendimento do Secom, considerando que se trata de uma etapa 

obrigatória aos postulantes à acreditação desde que o Secom possua programa disponível para 

os escopos dos laboratórios. Os 48% de laboratórios de calibração que segundo a pesquisa não 

realizaram os programas (auditorias de medição) do Secom podem indicar lacunas de 

atendimento e a necessidade de ampliação e/ou diversificação dos programas pelo Secom ou 

adequação da política da Cgcre para cobrir esse passivo, por exemplo, por meio dos 

programas dos provedores de ensaio de proficiência acreditados. Por outro lado, 4% dos 

laboratórios de ensaios, ou seja, 17 destes, também assinalaram ter participado de programas 

do Secom, o que não era esperado por se tratar de programas para calibração. É possível supor 

que laboratórios de ensaios pertencentes a organizações que também possuem laboratórios de 

calibração acreditados, tenham assinalado a alternativa por essa razão. 

Quanto aos programas de ensaio de proficiência da Cgcre organizados por suas CT, 

constatou-se que atendem uma parcela significativa de laboratórios. Se observados os dados 

separadamente, 32% dos laboratórios de calibração já participaram desses programas, o que 

reflete uma maior concentração de programas das comissões técnicas voltados para itens de 

calibração. Enquanto 13% dos laboratórios de ensaios afirmaram participar desse mesmo tipo 

de programa. Apenas duas comissões técnicas já ofertaram ou ofertam programas para itens a 

serem ensaiados: a comissão de construção civil (CT-01) e a de eletroeletrônica (CT-08). Por 

outro lado, segundo dados do Secom, cinco comissões já organizaram ou estão organizando 

programas para comparar calibrações de itens: a comissão de dimensional (CT-02), de pressão 

(CT-09), de temperatura e umidade (CT-11), de acústica e vibrações (CT-12) e de vazão (CT-

13). 

O indicador de tipos de programas de ensaios de proficiência mostra ainda que apenas 

6% dos laboratórios já utilizaram programas internacionais providos pelas cooperações 

regionais para a acreditação. Esse tipo de programa é de fato mais restrito, pois há limitações 

de números de laboratórios participantes por cada país, além de dificuldades logísticas de 

participação inerentes a esses programas, relacionadas a prazos, retenção de itens em 

alfândega, perdas ou deterioração de amostras durante o transporte, etc. Tais programas são 

comunicados à Cgcre que estabelece critérios para selecionar os laboratórios brasileiros 

participantes. 
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Um último dado desse indicador da pesquisa foi o alto percentual de 50% de 

laboratórios que indicaram ter participado de “outros” tipos programas de ensaio de 

proficiência. É possível que dentre esses estejam provedores ou instituições que organizam 

programas de ensaio de proficiência e também são considerados válidos segundo a política da 

Cgcre (INMETRO, 2011), porém não foram contemplados nas alternativas da questão 5, a 

saber: 

a) institutos nacionais de metrologia signatários do acordo de reconhecimento mútuo 

do Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM); 

b) provedores de ensaio e proficiência acreditados por organismos de acreditação 

signatários de acordos de reconhecimento mútuo da APLAC, EA, IAAC e ILAC 

para a acreditação de laboratórios; 

c) ILAC; 

d) organismos de acreditação de laboratórios signatários de acordos de 

reconhecimento mútuo com a Cgcre; 

e) provedores de ensaio e proficiência indicados pela ILAC, APLAC, EA, IAAC, por 

meio de acordos e memorandos de entendimentos oficiais; 

f) provedores de ensaio e proficiência cadastrados no EPTIS; 

g) provedores de ensaio e proficiência constantes em bases de dados mantidas por 

organismos de acreditação signatários de acordos de reconhecimento mútuo com a 

Cgcre ou por institutos nacionais de metrologia signatários do Acordo de 

reconhecimento Mútuo do CIPM; 

h) provedores de ensaio e proficiência indicados por órgãos reguladores; 

i) laboratórios acreditados pela Cgcre ou por organismos de acreditação signatários 

de acordos de reconhecimento mútuo com a Cgcre. 

 

Apesar de não consideradas na questão, muitas das opções acima constituem uma 

oferta limitada e nem sempre acessível de programas de ensaios de proficiência aos 

laboratórios, por exemplo, os itens de “a” até “e” e “g” que são programas internacionais. 

Apenas a opção “f” (programas do EPTIS) poderia ter influência no percentual de respostas 

“outros”, uma vez que como já verificado 53% dos laboratórios tem conhecimento dessa base 

de dados. Já a alternativa “i” representa uma oferta eventual, muitas vezes como opção à 

indisponibilidade de ensaios de proficiência por provedores.  

Independente da alta taxa de respostas à opção “outros”, as indicações anteriores por 

apenas aproximadamente 40% dos laboratórios, quanto ao uso dos principais provedores e 
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programas de ensaio de proficiência diretamente aceitos para atendimento à política da Cgcre 

pode ser evidência de: 

a) falta de cumprimento ou atendimento parcial da política da Cgcre; 

b) dificuldade dos laboratórios em atender ou interpretar a política da Cgcre; 

c) baixa disponibilidade desses tipos de programas para os escopos dos laboratórios, 

incluindo a diversidade de matrizes e analitos relacionados aos ensaios ou itens de 

calibração. Ressalta-se que apenas 38,8% citaram usar os provedores acreditados 

pela Cgcre, embora 85% dos laboratórios afirmaram conhecer tais provedores; 

d) programas obrigatórios da Cgcre insuficientes em quantidade e diversidade de 

itens para atendimento aos escopos dos laboratórios; 

e) opção dos laboratórios por outros programas ou alternativas previstas na política 

da Cgcre. 

 

Os itens relacionados acima constituem potenciais aspectos a serem considerados pela 

Cgcre na avaliação e eventual adequação à sua política. É importante ressaltar que a política 

da Cgcre considera ainda que seu atendimento está condicionado à disponibilidade dos 

programas de ensaio de proficiência (INMETRO, 2011). 

 

 

4.5 Alternativas à indisponibilidade de programas de ensaios de proficiência 

 

Conforme apontado anteriormente pela pesquisa junto aos laboratórios, existem 

grupos de serviços de calibração, classes de ensaio e áreas de atividades para os quais há 

indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência ou a disponibilidade é reduzida. A 

partir da questão 6 dos questionários aos laboratórios, foi solicitado que indicassem as 

alternativas já empregadas diante da indisponibilidade de ensaios de proficiência no Brasil, 

considerando as seguintes opções: 

a) programas internacionais; 

b) comparações bilaterais organizadas por iniciativa própria ou por outros 

laboratórios acreditados; 

c) comparações com mais de dois participantes organizadas por iniciativa própria ou 

por outros laboratórios acreditados; 

d) controles internos de qualidade (intralaboratorial, ensaio/calibração replicados, uso 

regular do MRC, outros); 



e) outras; 

f) nenhuma. 

 

As opções acima co

de resultados de ensaio e calibração 

(ABNT, 2005d), bem como são 

necessário nível de competência técnica

para a sua participação na frequência 
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participante da pesquisa e com base nas respostas agrupadas dos laboratórios de calibração e 
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foram apresentados de forma
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d) correlação de resultados de características diferentes de um item. 

e) uso regular de materiais de referência certificados (MRC) ou materiais de 

referência secundários para fins de controle interno. 

 

Embora os controles internos sejam ferramentas importantes e necessárias, o emprego 

unicamente desses mecanismos pode não ser suficiente para a garantia da qualidade e 

monitoramento da validade de ensaios e calibrações, pois são meios restritos à estrutura 

interna dos laboratórios. Há um risco em não se detectar tendências ou falhas sistemáticas, 

principalmente para laboratórios com menores recursos, por exemplo, com um número 

limitado de técnicos e/ou equipamentos. Dessa forma, se percebe a diferença entre os 

controles internos e o ensaio de proficiência, que por ser um mecanismo externo de avaliação, 

por meio da comparação de resultados entre diferentes laboratórios e/ou contra referências 

estabelecidas, amplia a garantia e controle da qualidade.  

Outra alternativa apontada pelos laboratórios foi a comparação bilateral, citada por 

56% dos participantes da pesquisa. A comparação de resultados de entre dois laboratórios 

para medições de um ou mais itens é um mecanismo acessível e válido se bem planejado e 

tratado com imparcialidade pelos participantes. Esse tipo de comparação tem limitação na 

detecção de tendências por envolver somente dois laboratórios e o resultado insatisfatório na 

comparação dos resultados pode indicar problema em um ou em ambos os laboratórios, 

dificultando um pouco a análise crítica dos resultados, a investigação de causas e a tomada de 

ações.  

Cabe ressaltar que segundo os dados da pesquisa os laboratórios de calibrações são os 

maiores usuários das comparações bilaterais, assinalada por 70% desses laboratórios contra 

49% dos laboratórios de ensaio, quando analisadas separadamente as respostas desses dois 

grupos. Isto se justifica, pois em termos gerais há uma maior facilidade em se estabelecer um 

item de comparação para calibração, normalmente único, enquanto para ensaio podem existir 

aspectos mais críticos de produção e preparação de amostras, análise de estabilidade e 

homogeneidade dos itens de ensaio de proficiência, cuidado de armazenamento e transporte 

dos mesmos. 

A terceira opção mais respondida foi a comparação com mais de dois participantes, 

indicada por 41% dos laboratórios. O aumento do número de laboratórios permite uma melhor 

avaliação dos resultados dessas comparações pelos participantes e também pelas partes 

interessadas na competência e na garantia da qualidade dos resultados dos laboratórios. 
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Sob o ponto de vista da política de participação em ensaios de proficiência da Cgcre, 

as comparações interlaboratoriais bilaterais ou com mais de dois participantes realizadas por 

iniciativa própria são aceitas para a demonstração da competência de um laboratório, caso o 

mesmo comprove que não existem ensaios de proficiência disponíveis (INMETRO, 2011). 

Entretanto, um fator crítico seria mais uma vez o estabelecimento de um mecanismo acessível 

e válido, a partir de uma comparação bem planejada e tratada com imparcialidade pelos 

participantes. 

Outra alternativa à indisponibilidade de programas ensaios de ensaios de proficiência 

no Brasil indicada foi a participação em programas internacionais, sendo que 22% do total de 

laboratórios já participaram desses programas, dentre os quais 32% são laboratórios de ensaio 

e apenas 4% de calibração. O acesso à informação sobre esses programas foi facilitado com o 

crescimento e disseminação da base de dados EPTIS, conforme já descrito anteriormente. O 

fato de mais laboratórios de ensaio participarem de programas de ensaio de proficiência 

internacionais reflete uma maior disponibilidade de “programas de participação simultâneos”, 

onde itens de ensaio de proficiência são distribuídos simultaneamente aos participantes para 

ensaios concomitantes (ABNT, 2011). Tipicamente são programas voltados a laboratórios de 

ensaios. Exemplos de itens desses programas são alimentos, fluidos corporais, produtos 

agrícolas, água, solos, minerais, etc (ABNT, 2011). 

Prosseguindo a análise da pesquisa, 6% dos laboratórios informaram não ter 

empregado nenhum mecanismo de garantia da qualidade de resultados frente à 

indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência no país. É possível que respondentes 

que atuem em setores onde há disponibilidade de programas na frequência e quantidade 

suficientes, e somente empregam tais programas, tenham assinalado a opção por essa razão. 

Por outro lado, caso não seja essa a justificativa, tal resposta indica um descumprimento dos 

requisitos de garantia da qualidade da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2005d) e 

da política de participação em ensaios de proficiência da Cgcre (INMETRO, 2011). A falta de 

entendimento completo desses requisitos pode ser uma causa atribuída a esse resultado, 

principalmente pela existência de 8% de laboratórios em acreditação inicial em fase na 

amostra de respondentes da pesquisa, como visto anteriormente, pois embora não seja 

justificável é geralmente um público em estágio de maturação do seu sistema de gestão para 

completa adequação aos requisitos normativos e de acreditação. 

Por fim, 4% dos laboratórios respondentes indicaram que empregaram “outras” 

alternativas frente à indisponibilidade de ensaios de proficiência. Essa opção da questão 

solicitava aos laboratórios responder livremente quais seriam essas “outras” alternativas. 
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Os dados obtidos demonstram massiva resposta de 95% dos laboratórios indicando o 

organismo de acreditação, no caso a Cgcre no Brasil, como a principal parte interessada que 

exige a participação dos laboratórios em programas de ensaio de proficiência. Isto mostra que 

a política da Cgcre para participação dos laboratórios em ensaios de proficiência (INMETRO, 

2011) é efetiva em termos de seu reconhecimento como um critério (exigência) para 

acreditação. 

As autoridades reguladoras ocuparam a segunda posição neste tópico da pesquisa, com 

19% de indicação dos laboratórios. Essa questão solicitou ainda que os laboratórios 

respondentes citassem opcionalmente quais autoridades reguladoras constituíam as partes 

interessadas com exigências para a participação dos laboratórios em ensaios de proficiência. 

O Quadro 8 relaciona as autoridades mais mencionadas. 

 

Quadro 8 – Principais autoridades reguladoras citadas pelos laboratórios. 

Nome da Autoridade Reguladora 
Agência Nacional de Petróleo (ANP) 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
Ministério da Saúde 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
Outros órgãos ambientais estaduais e municipais 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Após uma busca e análise das legislações e documentos dessas autoridades 

reguladoras, foram destacados os seguintes atos normativos: 

a) Instrução normativa n° 57 de 2013 do Mapa, que requer a acreditação dos 

laboratórios junto à Cgcre para integrarem sua Rede Nacional de Laboratórios 

Agropecuários (BRASIL, 2013a); 

b) Resolução SMA n° 100 de 2013 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São 

Paulo, com a exigência de que os laudos analíticos submetidos aos órgãos do 

Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais 

(SEAQUA), que contêm resultados de ensaios em matrizes ambientais, incluindo a 

etapa de amostragem, deverão ser emitidos e realizados por laboratórios 

acreditados pela Cgcre (SÃO PAULO, 2013). Essa resolução constitui uma base 

legal ao contexto de atuação da CETESB; 
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c) Resolução RDC nº 12 de 2012 da Anvisa, que estabelece que para solicitar a 

habilitação junto a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde 

(REBLAS), o laboratório deve ser acreditado junto a Cgcre (BRASIL, 2012); 

d) Resolução ANP nº 06 de 2014 da ANP, que estabelece que os laboratórios 

cadastrados junto à ANP, para fins de certificação de biodiesel, deverão apresentar 

até 31 de dezembro de 2014, cópia do certificado de acreditação junto a Cgcre para 

todos os ensaios cadastrados (ANP, 2014). A partir de 1º de janeiro de 2015, 

somente serão aceitas solicitações de cadastros de laboratórios, até mesmo nos 

casos de inclusão de novo(s) ensaio(s) e/ou metodologia(s), para ensaios que já 

estejam acreditados junto a Cgcre ou que o protocolo de solicitação de acreditação 

seja datado de até 31 de dezembro de 2014 (ANP, 2014). 

 

Não se identificou nas normas acima, uma exigência direta para a participação em 

ensaios de proficiência, mas sim a existência de atos normativos que requerem dos 

laboratórios sua acreditação junto a Cgcre para atenderem esses órgãos, o que indiretamente 

leva à necessidade de participação em programas de ensaio de proficiência. Esses atos 

refletem os esforços da Cgcre, como organismo de acreditação oficial no Brasil, em interagir 

com as autoridades reguladoras que possuem programas de reconhecimento, credenciamento 

ou habilitação de laboratórios, para que a acreditação seja entendida, aceita e utilizada como o 

meio de reconhecimento formal de competência desses laboratórios, conforme preconizado 

pelos acordos internacionais. 

Olivares (2013) aponta na visão do Mapa, a baixa disponibilidade de programas de 

ensaios de proficiência voltados para seu segmento de atuação como um ponto fraco e como 

possível ameaça o impacto nas exportações do agronegócio brasileiro. Menciona ainda como 

necessidades, dada a demanda e a dificuldade de participação em ensaios de proficiência, 

programas para as matrizes “bovino, fígado e músculo bovino e urina de suínos” e para 

ensaios de “diagnóstico animal, antiparasitários, drogas veterinárias multirresíduos e As, Pb e 

Cd em pescado” (OLIVARES, 2013). Tais programas de ensaio de proficiência podem ser 

relacionados na pesquisa à matriz alimento de origem animal, onde houve indicação de 20% 

de demanda dos laboratórios e em torno de 30% de indisponibilidade de programas, conforme 

Apêndice E.  

Dantas (2013) apresenta como considerações da Anvisa, a oportunidade de instituições 

externas em ofertar rodadas de ensaio de proficiência, assim como os laboratórios que 

participam das redes coordenadas pela Anvisa se acreditarem como provedores de ensaio de 
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proficiência, porém aponta como ameaça a pouca oferta de programas ou pouca adesão no 

sentido atuação dos laboratórios como provedores. Ressalta também a importante iniciativa da 

Anvisa de buscar suporte a pelo menos duas organizações para atuação como “provedor 

público nacional de ensaios de proficiências”, sendo ambas provedores acreditados pela Cgcre 

(DANTAS, 2013). Tais informações são indícios do entendimento da autoridade reguladora 

quanto à necessidade de uma oferta de ensaios proficiência por provedores de ensaio de 

proficiência com competência reconhecida, ou seja, acreditados para essa atividade. 

Em relação ao Ministério da Saúde, relacionado no Quadro 8, pode-se destacar sua 

Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, que se aplica à água destinada ao consumo 

humano proveniente de sistema e solução alternativa de abastecimento de água. Consta no 

Artigo 21 da referida Portaria que as análises laboratoriais para controle e vigilância da 

qualidade da água para consumo humano podem ser realizadas em laboratório próprio, 

conveniado ou subcontratado, desde que se comprove a existência de sistema de gestão da 

qualidade, conforme os requisitos especificados na ABNT NBR ISO/IEC 17025 (BRASIL, 

2011b). Embora não haja a obrigatoriedade de acreditação dos laboratórios para a emissão de 

relatórios à luz do que se observou nos regulamentos da Anvisa e do Mapa, a simples 

solicitação de atendimento a ABNT NBR ISO/IEC 17025 pode ser vista como um motivador 

à participação em ensaios de proficiência para cumprir o requisito 5.9 da norma de garantia da 

qualidade. 

Cabe ainda informar que a ANP, além da resolução relacionada à certificação de 

biodiesel, mencionada anteriormente, possuí os Programas de Monitoramento da Qualidade 

dos Combustíveis (PMQC), de Lubrificantes (PMQL) e de Aditivos (PMQA), que ocorrem 

desde 2001 e em 2013 chegaram a sua 24ª edição (BRASIL, 2011a; ALVES, 2013). Tais 

programas são regulamentados atualmente pela Resolução ANP nº 8 de 2011, que estabelece 

que as instituições contratadas (i.e., laboratórios) deverão comprometer-se a buscar 

acreditação junto à Cgcre, bem como participar obrigatoriamente dos programas de 

comparações interlaboratoriais organizados pela ANP, com o objetivo de determinar o seu 

desempenho (BRASIL, 2011a; ALVES, 2013). Também segundo Alves (2013), no âmbito da 

ANP há demandas não atendidas por ensaios de proficiência específicos para algumas 

propriedades físico-químicas em diesel, etanol, biodiesel, petróleo, combustíveis e 

biocombustíveis. Cabe observar que conforme Apêndice E, os laboratórios da área de 

atividade “petróleo e derivados (...)” apontaram 75% de disponibilidade de programas para 

essas matrizes, o que pode confirmar, com base nos 25% de indisponibilidade, o teor 

específico das demandas citadas.  
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Foi observado que majoritariamente os laboratórios de ensaio apontaram as 

autoridades reguladoras como importantes partes interessadas, foram 26% dos laboratórios de 

ensaio dentre os respondentes contra 6% dos laboratórios de calibração. Isto se refletiu na 

maioria das autoridades e documentos relacionados, voltados também para os laboratórios de 

ensaios. Por outro lado, duas autoridades mencionadas pelos laboratórios de calibração foram 

relevantes: a ANEEL e o ONS que atua sob a fiscalização e regulação da ANEEL. 

Identificou-se que essas inclusões foram devidas a existência do Programa de Comparação 

Interlaboratorial de Energia Elétrica (PCI-Wh) promovido pelo ONS, instituído no Brasil para 

avaliação dos resultados de medição de energia e que tem caráter voluntário de participação 

dos laboratórios (ONS, 2005). Segundo Franco et al. (2009), esse ensaio de proficiência 

ocorre anualmente desde 1995 e o Inmetro atua como laboratório de referência para a 

comparação. 

Clientes foram apontados como a terceira parte interessada mais representativa 

segundo 13% dos laboratórios. Também foi solicitado aos respondentes informar até três 

clientes principais que demandassem a participação do laboratório em ensaios de proficiência. 

De uma forma geral, muitos dos que responderam citaram novamente autoridades 

reguladoras, porém também houve citações de clientes dos seguintes seguimentos: petróleo e 

gás, alimentos e bebidas, meio ambiente, construção civil, mineração, saúde humana e animal, 

automotivo, militar, dentre outros. 

Completando as opções de resposta, 6% dos laboratórios indicaram a existência de 

“outras” partes interessadas. As principais partes interessadas relatadas pelos respondentes 

dessa opção e não contempladas nas opções anteriores foram: 

a) redes metrológicas, as quais operam alguns programas de reconhecimento de 

laboratórios regionais, como visto anteriormente; 

b) outros laboratórios acreditados, uma vez que demandam serviços de calibração de 

padrões e/ou ensaios entre si; 

c) organismos de certificação de produtos, que constituem usuários/clientes dos 

serviços dos laboratórios, principalmente ensaios, cujos resultados são empregados 

para a certificação dos produtos; 

d) organismos de acreditação de laboratórios de outros países, uma vez que também 

atendem a política da ILAC para participação em ensaios de proficiência (ILAC, 

2010a). 
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Finalmente, a questão contemplou uma pergunta aberta com o intuito de identificar e 

confirmar a existência de exigências específicas em regulamentos ou documentos para a 

participação dos laboratórios em ensaios de proficiência. Embora obtida uma expressiva taxa 

de resposta de 70% dos laboratórios, a maioria dos documentos citados são conhecidos e 

diretamente relacionados ao processo acreditação da Cgcre. Pelo menos 44% citaram o 

documento NIT-DICLA-026 o qual contem a política da Cgcre para participação em ensaios 

de proficiência (INMETRO, 2011), enquanto outros 25% mencionaram a norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025 que constitui a base normativa para a acreditação de laboratórios (ABNT, 

2005d). 

Esses dados confirmam a força do processo de acreditação na indução de demandas 

por participação dos laboratórios em ensaios de proficiência. Alguns laboratórios citaram 

também a norma ABNT NBR ISO/IEC 17043, porém esta não contempla requisitos aos 

laboratórios, mas sim quanto à competência dos provedores e para o desenvolvimento e 

operação de programas de ensaios de proficiência, conforme já discorrido nesse trabalho. 

Outras citações relevantes foram relacionadas aos atos normativos do Mapa e Anvisa, já 

apresentados anteriormente.  

 

 

4.7 Critérios para seleção de ensaios de proficiência 

 

O perfil traçado até aqui para as demandas dos laboratórios por ensaios de proficiência 

incluiu a identificação e quantificação das áreas mais demandadas, a verificação da 

disponibilidade de programas, identificação dos tipos provedores de ensaios de proficiência 

empregados e o levantamento das partes interessadas que induzem a demanda por ensaios de 

proficiência. Para completar o estudo sobre as demandas por ensaios de proficiência no Brasil 

e os aspectos relacionados, foi considerado importante investigar quais os critérios para 

seleção de programas de ensaios de proficiência são empregados pelos laboratórios. Tais 

critérios podem ser vistos como aspectos qualitativos da demanda por ensaios de proficiência, 

ou seja, o atendimento a essas demandas está condicionado não somente à disponibilidade de 

programas, mas à disponibilidade de programas que possuem as características necessárias e 

adequadas aos propósitos dos laboratórios e das partes interessadas em sua participação e 

desempenho nesses programas. 

Segundo Eurachem (2011), a seleção de um programa de ensaio de proficiência é 

fundamental para garantir que o laboratório obtenha maior benefício na sua participação, por 
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isso um processo de seleção adequado é importante. Os laboratórios necessitam selecionar 

programas que sejam apropriados ao seu escopo e adequados ao uso, cabendo aos mesmos a 

responsabilidade de definir os critérios a serem atendidos para julgar a relevância e selecionar 

um programa (EURACHEM, 2011; ABNT, 2011). 

Para uma investigação a esse respeito, a questão 9 dos questionários para laboratórios 

solicitou que assinalassem os critérios considerados essenciais (decisivos) e utilizados na 

seleção dos programas e/ou provedores de ensaios de proficiência mais apropriados para sua 

participação, suas condições e seu escopo. Foram disponibilizadas 22 alternativas de respostas 

à questão contendo critérios de seleção de ensaios de proficiência baseados no apêndice A do 

guia para seleção, interpretação e uso de ensaios de proficiência da Eurachem (EURACHEM, 

2011) e no anexo C da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011), além de outros 

dados de interesse. A Tabela 11 apresenta os resultados, relacionando os critérios mais 

indicados na ordem decrescente dos percentuais de respondentes em relação aos 575 

laboratórios de ensaio e calibração da amostra da pesquisa. Cabe observar que a questão 

permitia aos participantes selecionar múltiplas alternativas. 
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Tabela 11 – Critérios utilizados pelos laboratórios na de seleção de ensaios de proficiência. 

Cód. Critérios de seleção Respondentes 

1 Provedor e programa acreditados. 73% 

2 Custos. 67% 

3 Métodos para avaliação de desempenho dos participantes. 45% 

4 
Prazos previstos: para a realização das medições, de duração do programa ou rodada e para a 
divulgação dos resultados. 

42% 

5 Nível do(s) laboratório (s) de referência utilizado(s) ou subcontratado(s) para o programa. 42% 

6 A rastreabilidade metrológica do valor designado. 40% 

7 A frequência de rodadas prevista para o programa. 39,7% 

8 Informações prévias sobre o modelo estatístico previsto para o programa. 39% 

9 O provedor é responsável pelo envio (transporte) dos itens ou amostras. 38% 

10 Provedor e programa cadastrado no EPTIS. 36,9% 

11 
Procedimentos e critérios para determinação da homogeneidade e estabilidade dos itens ou 
amostras. 

36,7% 

12 Metodologia para determinação do desvio padrão para avaliação da proficiência. 36,5% 

13 
Especificação (por ex.: exatidão, resolução), limites de quantificação ou detecção e incertezas 
esperadas para os itens ou amostras. 

34% 

14 Programas para mensurandos, matrizes, itens, parâmetros, métodos e faixas. 32% 

15 Procedimentos para determinação dos valores designados. 31% 

16 Programas que requerem e consideram as incertezas dos participantes nas análises estatísticas. 29% 

17 O provedor oferece assistência em caso de resultados insatisfatórios. 28,9% 

18 Programas que declaram e consideram a incerteza do(s) valor(es) designado(s). 28% 

19 Formulários, relatórios e documentos online (websites). 23% 

20 
O provedor fornece amostras excedentes em caso de necessidade de ações corretivas posteriores 
pelo laboratório. 

22% 

21 Número mínimo e máximo de participantes esperados para o programa. 15% 

22 Outros critérios. 5% 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os dados obtidos apontam que o critério de seleção de ensaios de proficiência mais 

relevante para os laboratórios é a acreditação do provedor e programa de ensaio de 

proficiência, o que demonstra interesse e/ou necessidade dos laboratórios em assegurar a 

competência dos provedores que organizam os programas que participam e a confiança nos 

resultados de desempenho alcançados. Embora indicado por 73% dos laboratórios, outros 

27% restantes não consideraram essencial a acreditação do provedor, o que é um percentual 

relevante e não pode ser atribuído unicamente ao eventual desconhecimento dos provedores 

acreditados pela Cgcre, que foi apontado por 15% dessa mesma amostra de respondentes na 

questão 3, como visto anteriormente. 

Outras possíveis causas podem ser relacionadas à indisponibilidade de provedores e 

programas acreditados para escopos específicos e que induziu a não assinalar esse critério ou 
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mesmo o fato da política da Cgcre para participação dos laboratórios em ensaios de 

proficiência (INMETRO, 2011) ainda considerar outros provedores e programas no mesmo 

nível de aceitação que os acreditados, por exemplo, àqueles constantes no EPTIS. Como pode 

ser visto na  Tabela 11, o critério de cadastramento na base EPTIS ocupa a 10ª posição em 

importância, com 36,9% de indicação dos laboratórios. Se analisarmos somente as respostas 

dos laboratórios de ensaios esse percentual chegou a 47%.  

O custo de participação no programa de ensaio de proficiência também teve destaque 

nas respostas, sendo apontado por 67% dos laboratórios na 2ª posição dentre os critérios. Uma 

preocupação com ênfase a aspectos comerciais em detrimento dos outros critérios técnicos 

pode levar a uma seleção de ensaio de proficiência que não atenda aos propósitos do 

laboratório e das partes interessadas em sua participação. Um exemplo dessa influência do 

custo na participação em ensaios de proficiência é a pesquisa da ABIHPEC (2011), que 

indicou que dentre os 62% dos laboratórios do setor de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos no Brasil, que afirmaram dificuldade na participação em programas de ensaio de 

proficiência, a metade assinalou o custo como sendo uma dificuldade. Outra pesquisa relatada 

por Borges (2008) apontou que 34% dos laboratórios que realizam ensaios químicos 

indicaram custos de transporte como dificuldade à participação em ensaios de proficiência. 

Questões operacionais e de logística, como prazos e responsabilidade por transporte 

foram indicados por 42% e 38% dos laboratórios, na 4ª e 9ª posição dentre os critérios de 

seleção. Tais aspectos dizem respeito à adequação logística, envolvem tempo, localização e 

são relevantes principalmente quanto à estabilidade e preservação das amostras ou itens de 

ensaio de proficiência envolvidos (ABNT, 2011). Outro critério que pode ser considerado 

operacional é a disponibilização de documentação online em website, que teve baixa 

importância para os laboratórios com apenas 23% de indicação e aparecendo na 19ª posição 

da Tabela 11.  

Os métodos de avaliação de desempenho adotados nos programas de ensaio de 

proficiência foram considerados relevantes por 45% dos laboratórios, sendo o 3º critério mais 

indicado, o que se justifica por se tratar do dado de maior interesse e efetivamente utilizado 

pelos laboratórios e partes interessadas, ou seja, seu desempenho na participação de um 

programa de ensaio de proficiência. Os laboratórios respondentes dessa alternativa puderam 

ainda indicar quais os métodos de avaliação de desempenho consideravam mais apropriados 

às suas necessidades, dentre os subitens relacionados a seguir, baseados nas estatísticas 

comumente utilizadas segundo as normas ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011) e ISO 

13528 (ISO, 2005): 
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a) os escores z ou z-scores, calculados pela equação (2): 

� = � − �
��  (2) 

onde x é o resultado do participante, X é o valor designado e �� é o desvio padrão 

do ensaio de proficiência. 

b) os escores zeta (ζ) ou Zeta-scores, calculado pela equação (3): 

� = � − �
���� + ���

 (3) 

onde ux é a incerteza padrão combinada do resultado do participante e uX é a 

incerteza padrão do valor designado. 

c) números En, também conhecido como erro normalizado, calculado pela equação 

(4): 

�� = � − �
���� � + �!"#�

 
(4) 

onde Ulab é a incerteza padrão expandida do resultado do participante e Uref é a 

incerteza expandida do valor designado do laboratório de referência. 

d) outros. 

 

Os critérios para a avaliação de desempenho dos participantes de programas de ensaio 

de proficiência a partir da determinação dessas estatísticas são apresentados no Quadro 9 a 

seguir. 

 

Quadro 9 – Critérios para avaliação de desempenho de participantes em ensaios de proficiência. 

Desempenho Critério 

Satisfatório 
( |z| ou |�| ) ≤ 2,0 

|En| < 1,0 

Questionável 2,0 < ( |z| ou |ζ| ) < 3,0 

Insatisfatório 
( |z| ou |�| ) ≥ 3,0 

|En| ≥ 1,0 

Fonte: elaborado pelo autor com base em ABNT (2011) e ISO (2005). 
 

O Gráfico 25 a seguir apresenta os percentuais de respostas dos laboratórios para os 

métodos estatísticos de determinação do desempenho de participantes em ensaios de 

proficiência que julgaram mais adequados ao seu laboratório, para fins de seleção dos 



programas de ensaios de proficiência

que assinalaram o critério “métodos para avaliação de desempenho” (código 3 na 

sendo permitido a cada participante assinalar um

 

Gráfico 25 – Métodos de avaliação de desempenho indicados pelos laboratórios.
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A pesquisa indicou os escores z como o método preferencial de 66 % dos laboratórios
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medição de todas as calibrações e tipos de calibrações. Uma possível causa para esse dado da 

pesquisa pode ser a existência de laboratórios que atuam em calibração e em ensaios, 

induzindo ou causando alguma confusão na indicação de resposta. 

Outra estatística de desempenho importante, os números En, apareceu como o segundo 

método de avaliação de desempenho mais indicado, por 48% dos laboratórios. Analogamente, 

uma análise em separado das respostas dos laboratórios de calibração e de ensaios mostrou 

que 99% dos laboratórios de calibração assinalaram esta opção, o que se esperava pelas razões 

já descritas.  Enquanto o percentual foi de 24% para os laboratórios de ensaio, que embora 

baixo, pode ser visto como um percentual significativo de consideração do En, o que pode ser 

entendido como um indicativo de busca desses laboratórios por programas de ensaios de 

proficiência que trabalham com laboratórios de referência para designação dos valores do 

programa e que consideram incertezas na avaliação de desempenho. 

Os escores zeta (ζ) foram indicados por apenas 5% e constitui uma estatística 

intermediária entre os escores z e o En. Por fim, 10 % dos laboratórios assinalaram considerar 

“outros” métodos estatísticos. As normas ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011) e ISO 

13528 (ISO, 2005) relacionam outras estatísticas de desempenho, incluindo: diferença D ou 

diferença D% (ranks ou percentage ranks), z’-scores e Ez score. 

Outros dois critérios para a seleção de ensaios de proficiência tratados na pesquisa e 

diretamente relacionados aos métodos de avaliação de desempenho foram: a consideração das 

incertezas dos participantes nas análises estatísticas do programa de ensaio de proficiência e a 

escolha de programas que declaram e levam em conta a incerteza do valor designado. 

Segundo Eurachem (2011), o uso da incerteza de medição na avaliação de desempenho tende 

a aumentar com uma melhor compreensão deste aspecto, porém como pode ser visto na 

Tabela 11, esses critérios aparecem apenas na 16ª e 18ª posições, com 29% e 28% de 

indicação pelos laboratórios, respectivamente. 

Esses dados auxiliam na análise dos indicadores para os métodos de avaliação de 

desempenho. De forma similar, ao verificar os dados separadamente, os laboratórios de 

calibração têm percentuais maiores de indicação desses critérios relacionados à incerteza, são 

40% e 33%, contra 33% e 26% dos laboratórios de ensaio. Entretanto, foi possível notar que 

para laboratórios de calibração foram percentuais baixos se comparados aos 99% que 

indicaram o En. Isto reflete uma visão dos laboratórios mais voltada aos resultados finais de 

desempenho nos ensaios de proficiência, como já descrito, porém também pode indicar 

limitações de conhecimento e/ou entendimento dos laboratórios quanto aos aspectos de 

planejamento dos programas de ensaios de proficiência, assim como em relação ao uso dos 
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dados de um programa de ensaio de proficiência na tomada de ações corretivas e 

monitoramento do sistema de gestão do laboratório. 

Tanto a avaliação de desempenho quanto os aspectos de consideração de incertezas, 

dependem e/ou tem influência dos procedimentos para determinação dos valores designados 

nos programas de ensaio de proficiência. Entretanto, esse item da pesquisa teve um baixo grau 

de importância segundo os laboratórios, que o colocaram apenas na 15ª posição dentre os 

critérios de seleção de programas, com 31% de indicação. Para essa opção de resposta 

também se solicitou aos laboratórios assinalar quais seriam os procedimentos para 

determinação de valores designados considerados, dentre os subitens a seguir baseados no 

anexo B da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011): 

a) valores de referência certificados, por uso de material de referência certificado 

(MRC), determinados por ensaios ou métodos de medição definitivos; 

b) valores de referência, obtidos por análise, medição ou comparação (calibração) em 

relação a um material ou padrão de referência com rastreabilidade metrológica; 

c) por valor de consenso entre laboratórios especialistas (participantes ou de 

referência), que tenham competência demonstrável na determinação dos 

mensurandos envolvidos; 

d) por valor de consenso entre participantes, utilizando métodos estatísticos previstos 

na norma ISO 13528 (ISO, 2005) e no Protocolo Harmonizado IUPAC 

(THOMPSON; ELLISON; WOOD, 2006);  

e) outros. 

 

As indicações dos laboratórios para os procedimentos específicos de determinação dos 

valores designados nos programas de ensaio de proficiência foram apresentadas no Gráfico 26 

a seguir, demonstrando os percentuais dos laboratórios que consideraram cada procedimento 

como critério de seleção dos programas de ensaios de proficiência. Os percentuais se referem 

somente aos 178 laboratórios que assinalaram o critério “procedimentos para determinação 

dos valores designados” (código 15 na Tabela 11), sendo permitido a cada participante 

assinalar mais de uma alternativa. No Gráfico 26 os procedimentos foram citados 

resumidamente no eixo vertical. 
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indicados pelos laboratórios. 
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programas de ensaio de proficiência para calibração baseados em valores designados 

normalmente obtidos por medições de um laboratório de referência. Porém, houve também 

um percentual 26% de laboratórios que indicaram considerar o uso de valores de consenso 

entre participantes no valor designado para seleção de ensaios de proficiência. 

Embora não esperado no contexto de calibração, esse resultado foi condizente com os 

22% de laboratórios que indicaram considerar o uso dos escores z na avaliação de 

desempenho, como visto anteriormente. As possíveis razões são as mesmas entre esses dois 

indicadores e já foram relatadas, cabendo acrescentar que embora não exista impedimento 

para um ensaio de proficiência em calibração empregar valores designados por consenso e/ou 

escores z no cálculo de desempenho, pode haver dificuldades em conciliar e tratar as 

eventuais diferenças e variações interparticipantes, principalmente relacionadas às incertezas, 

além da avaliação de desempenho ser comprometida por não considerar a incerteza. Esses 

aspectos podem não ter sido julgados pelos laboratórios da pesquisa ao responder a questão. 

Outros dois critérios que dizem respeito aos valores designados para os programas de 

ensaio de proficiência, porém tiveram maior visibilidade na pesquisa foram o nível dos 

laboratórios de referência empregados nos programas e a rastreabilidade metrológica do valor 

designado, indicados por 42% e 40% dos laboratórios respectivamente, colocando-os nas 

posições 5 e 6 da Tabela 11 em termos de importância para a seleção dos ensaios de 

proficiência. Esses percentuais refletem um interesse dos laboratórios na origem e 

consequentemente na confiança das medições às quais serão comparados seus resultados.  

Pode-se sugerir ainda que há uma tendência ou um comportamento típico dos 

laboratórios participantes em verificar previamente se o nível (p. exemplo, capacidades de 

medição/incertezas e situação de acreditação) dos laboratórios usados pelos provedores é 

equiparável ou melhor que suas próprias condições e se atendem minimamente aos mesmos 

requisitos que o participante está submetido enquanto laboratório. Requisitos de 

rastreabilidade metrológica aos laboratórios são estabelecidos na norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025 (ABNT, 2005d), na norma específica da Cgcre NIT-DICLA-030 (INMETRO, 2012a) e 

na política da ILAC definida no documento ILAC P10 (ILAC, 2013b). Já a ABNT NBR 

ISO/IEC 17043 requer que os procedimentos para determinação dos valores designados 

considerem a rastreabilidade metrológica (ABNT, 2011). 

O sétimo critério de seleção apontado pela pesquisa na Tabela 11 foi quanto à 

frequência de rodadas prevista para os programas de ensaios de proficiência, indicado por 

39,7% dos laboratórios. A atenção a este critério está fortemente relacionada à necessidade de 

atender a política da Cgcre (INMETRO, 2011), que estabelece uma quantidade mínima e 
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regular de participação em ensaios de proficiência. Na verdade, a política da ILAC requer aos 

organismos de acreditação definir critérios de participação mínima dos seus laboratórios em 

ensaios de proficiência (ILAC, 2010a). Programas com maior frequência de rodadas são 

desejáveis também no caso de obtenção de resultados insatisfatórios, para que o participante 

possa ter a oportunidade de obter mais ou novas informações para investigação de causas e 

tomadas de ações, além de posteriormente avaliar a eficácia das ações tomadas.  

Os aspectos relacionados ao planejamento estatístico dos programas de ensaio de 

proficiência, incluindo a informação prévia sobre o modelo previsto, os procedimentos para 

avaliação de homogeneidade e estabilidade de itens e para determinação do desvio padrão do 

ensaio de proficiência, tiveram indicação de 36,5% até 39% dos laboratórios, aparecendo 

apenas na 8ª, 11ª e 12ª posições dentre os critérios para seleção de programas. Segundo 

Eurachem (2011), um dos critérios a se considerar na seleção e na avaliação de adequação ao 

uso de um programa de ensaio de proficiência é a descrição do modelo estatístico. A pesquisa 

aponta, no entanto, uma baixa relevância dada pelos laboratórios a esses fatores. 

Como os laboratórios necessitam selecionar programas de ensaio de proficiência que 

sejam apropriados ao seu escopo e que se equiparem aos tipos de ensaios ou calibrações que 

realizam (ABNT, 2011), foram incluídos na pesquisa dois critérios de seleção para apontar 

esse tipo de avaliação. Entretanto, esses não tiveram uma indicação relevante pelos 

laboratórios, ficando na 13ª e 14ª colocação, conforme Tabela 11. Apenas 34% informaram 

considerar a especificação (por exemplo, exatidão e resolução), limites de quantificação ou 

detecção e incertezas esperadas para os itens ou amostras dos ensaios de proficiência. Outros 

32%, ou seja, 183 laboratórios consideram os mensurandos, matrizes, itens, parâmetros, 

métodos e faixas dos programas para sua seleção. Dentre estes 183 respondentes, 61% 

consideram quaisquer itens dos programas (mensurandos, matrizes, itens, parâmetros, 

métodos e faixas) que estejam no seu escopo, 52% consideram itens críticos para o laboratório 

e 40% consideram itens rotineiros para os laboratórios.  

Como os resultados em programas de ensaio de proficiência podem confirmar o 

desempenho satisfatório do laboratório ou indicar potenciais problemas e necessidade de 

implementar ações no caso de resultados insatisfatórios (EURACHEM, 2011), seria relevante 

considerar na seleção dos programas se há condições estabelecidas que contribuam com o 

participante nessas medidas após a sua participação, caso necessárias. A questão 9 incluiu  

duas alternativas de resposta para investigar o grau de importância dado pelos laboratórios 

quanto esse aspecto. 
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Somente 28,9% dos laboratórios indicou que considera para fins de seleção de 

programas de ensaio de proficiência se o provedor oferece assistência em caso de resultados 

insatisfatórios, classificando esse critério na 17ª posição da Tabela 11. Já na 20ª posição 

dentre os 22 critérios e com 22% de respostas foi considerado se o provedor fornece amostras 

excedentes (ou itens ou novas rodadas) no caso de necessidade de ações corretivas posteriores 

pelo laboratório. Foi uma detectada uma preocupação baixa, considerando que há requisitos 

para tomada de ações para resultados insatisfatórios em ensaios de proficiência na norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2005d) e na política da Cgcre enquanto o organismo de 

acreditação (INMETRO, 2011). Inclusive se deve garantir que as ações corretivas tomadas 

sejam eficazes (ABNT, 2005d), o que pode requerer a participação em outro programa de 

ensaio de proficiência. 

Finalmente, o critério considerado menos relevante pelos laboratórios na seleção de 

ensaios de proficiência foi o número mínimo e máximo de participantes esperados para o 

programa, indicado por 15% dos laboratórios. Sob o ponto de vista da organização de um 

programa de ensaio de proficiência, este dado deve fazer parte do seu planejamento e um 

número mínimo de participantes deve ser considerado para atender aos objetivos do modelo 

estatístico e produzir uma análise resultados significante (ABNT, 2011). Esse fator é 

especialmente importante para programas com poucos participantes (N < 30), uma vez que as 

análises pelos métodos estatísticos tornam-se cada vez mais duvidosas, principalmente para N 

< 20, comprometendo uma estimativa segura de valores designados por consenso entre a 

média dos resultados dos participantes (KUSELMAN; FAJGELJ, 2010; LAUK, 2010). O 

conhecimento prévio dos participantes quanto a essas implicações seria desejado para seleção 

de programas de ensaio de proficiência, uma vez que sua avaliação de desempenho pode ser 

afetada. 

De uma forma geral, ficou demonstrado que aspectos inerentes ao planejamento dos 

programas de ensaios de proficiência, principalmente ao modelo estatístico, são pouco 

relevados pelos laboratórios na seleção de programas para sua participação. Entre 15% e 40% 

dos laboratórios aproximadamente apontaram considerar tais aspectos, ainda assim com 

indícios de limitações quanto a seu entendimento. Por outro lado, os laboratórios requerem 

em sua maioria a acreditação dos provedores de ensaios de proficiência para os programas 

que selecionam. Esta condição é uma indicação de competência do provedor e de que os 

programas são operados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011), 

cobrindo os aspectos de planejamento, modelo estatístico, dentre outros, pouco verificados 

pelos laboratórios. De qualquer forma, cabe ressaltar que a acreditação não é exclusivamente 



112 

a garantia de que a participação do laboratório nos programas de ensaio de proficiência 

selecionados é adequada ao uso. 

 

 

4.8 Conhecimento sobre os documentos relacionados aos ensaios de proficiência 

 

Segundo Eurachem (2011), os laboratórios precisam ter um bom entendimento sobre 

os ensaios de proficiência, quais os objetivos dos programas, como os dados são avaliados 

pelos provedores e como os dados resultantes dos programas podem ser internamente 

avaliados e utilizados. Assim o nível de conhecimento dos laboratórios quanto aos aspectos 

envolvidos nos ensaios de proficiência tem uma influência desde a etapa de seleção dos 

programas até a interpretação e uso dos seus resultados. 

Para investigar esse nível de conhecimento dos laboratórios, a questão 10 dos 

questionários solicitou que assinalassem os documentos pertinentes a ensaios de proficiência e 

métodos estatísticos para ensaios de proficiência que eram de seu conhecimento, mesmo que 

geral. A questão permitia múltiplas respostas e apresentava como opções os principais 

documentos identificados e considerados no âmbito dessa pesquisa, que incluem: 

a) Norma ABNT NBR ISO/ IEC 17043, que contêm os requisitos gerais para 

competência de provedores de ensaio de proficiência e para o desenvolvimento e 

operação de programas de ensaio de proficiência (ABNT, 2011); 

b) Norma ISO 13528, que contempla uma descrição detalhada de métodos estatísticos 

para uso em ensaios de proficiência (ISO, 2005); 

c) Protocolo Internacional Harmonizado para ensaios de proficiência de laboratórios 

químicos analíticos (IUPAC), que aborda a organização e a implementação prática 

de programas de ensaio de proficiência, incluindo métodos estatísticos e até 

informações sobre como os participantes devem responder aos resultados dos 

ensaios de proficiência e esclarecimentos para usuários finais dos dados 

(THOMPSON; ELLISON; WOOD, 2006); 

d) Guia IUPAC/ CITAC para seleção e uso de programas de ensaios de proficiência 

para laboratórios químicos analíticos para um número limitado de participantes, 

que é um guia para a implementação de programas de ensaios de proficiência de 

participação simultânea quando o número de laboratórios é menor que 30, 

incluindo abordagem estatística (KUSELMAN; FAJGELJ, 2010); 



e) Guia Eurachem

contendo informações direcionadas aos laboratór

interessadas, sobre os princi

(Eurachem, 2011)

 

O Gráfico 27 apresenta os percentuais de laboratórios que indicaram cada doc

As opções “outros” e “nenhum

documentos foram identificados por seus códigos ou por um título resumido.

 

Gráfico 27 – Documentos para ensaios de proficiência indica
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seleção, uso e interpretação de ensaios de proficiência, 

ios participantes ou outras partes 

pais aspectos relacionados aos ensaios de proficiência 

apresenta os percentuais de laboratórios que indicaram cada documento. 
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desde informações voltadas para o entendimento dos ensaios de proficiência, passando pela 

seleção dos programas, até análise e uso dos resultados de desempenho. 

A pesquisa mostrou ainda que 19% não conhecem “nenhum” documento relacionado, 

o que é preocupante em uma amostra de pesquisa de apenas 8% de laboratórios em 

acreditação inicial em fase, aos quais poderia se supor limitações de entendimento, contra 

92% de laboratórios já acreditados como visto no capítulo 3, ou seja, submetidos à política da 

Cgcre para participação em ensaios de proficiência. 

Um percentual de 9% de laboratórios indicou nessa questão conhecer “outros” 

documentos, sendo citados majoritariamente a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 

2005d) e o documento NIT-DICLA-026 que contem a política da Cgcre (INMETRO, 2011), 

porém são referências que constituem basicamente requisitos de participação em ensaios de 

proficiência para os laboratórios, não necessariamente aspectos que os auxiliem a entender 

essa atividade. Um número ínfimo de 3 respondentes (0,5% dos laboratórios) citou livremente 

pelo menos um dentre os dois documentos a seguir, que podem ser considerados como 

relevantes, mas não estavam dentre as opções de resposta da questão: 

a) Norma ISO 5725 “Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 

results”, que é dividida em seis partes (normas) que contemplam princípios e 

métodos estatísticos relacionados a métodos de medição (ISO, 1994). Em especial 

a 5725-2 apresenta duas técnicas de detecção de valores dispersos (outliers) 

comumente utilizadas no tratamento dados de ensaio de proficiência: os testes de 

Cochran e o de Grubbs. O planejamento da análise estatística dos programas de 

ensaios de proficiência deve incluir procedimentos para identificar e tratar outliers 

(ABNT, 2011); 

b) Norma ABNT ISO Guia 35 “Materiais de referência – Princípios gerais e 

estatísticos para certificação”, que fornece princípios estatísticos para o 

desenvolvimento de métodos para atribuir valores às propriedades de um material 

de referência, incluindo avaliação de incertezas, preparação de amostras, estudos 

de homogeneidade e estabilidade (ABNT, 2012). Tais abordagens são justamente 

as mesmas requeridas para os itens de ensaio de proficiência (ABNT, 2011). Além 

disso, o desenvolvimento de programas com valores designados por meio de 

valores de referência certificados (i.e., por MRC) passa pelo emprego desse Guia. 

 

Embora não esperado dos laboratórios um conhecimento mais profundo sobre o 

conteúdo dos documentos normativos ou guias pertinentes aos ensaios de proficiência, uma 
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vez que isto cabe aos provedores, os baixos percentuais entre 9% e 24% de “conhecimento 

geral”, além dos 19% que não conhecem, sugerem uma dificuldade ou mesmo risco aos 

laboratórios para alcançar a adequação ao uso dos ensaios de proficiência e seus resultados de 

desempenho utilizados. Esse indício também foi reforçado pela baixa indicação, entre 5% e 

40%, atribuída pelos laboratórios a importantes critérios na seleção dos programas de ensaio 

de proficiência, como visto anteriormente. 
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5 OFERTAS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA 

 

Para o levantamento e a caracterização das ofertas de programas de ensaio de 

proficiência no Brasil foram consideradas as seguintes fontes: 

a) provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre; 

b) laboratórios de calibração e ensaio acreditados ou com acreditação inicial em fase 

pela Cgcre, que organizam ensaios de proficiência; 

c) provedores brasileiros cadastrados na base de dados EPTIS. 

 

Embora existam outras organizações provedoras de programas de ensaio de 

proficiência no país, a escolha acima delimitou o estudo ao contexto da acreditação de 

laboratórios e de provedores de ensaio de proficiência, bem como a entidades consideradas 

chaves dentro da política de participação em ensaios de proficiência da Cgcre constante na 

NIT-DICLA-026 (INMETRO, 2011). A prospecção realizada considerou ofertas existentes e 

potenciais dessas organizações. 

 

 

5.1 Provedores de ensaio de proficiência acreditados 

 

A partir dos dados da pesquisa realizada em abril de 2013 junto aos 12 provedores de 

ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre na época foi possível traçar um perfil dos 

programas de ensaios de proficiência ofertados por estas organizações. A questão 24 do 

questionário aplicado aos provedores solicitou que relacionassem os programas de ensaio de 

proficiência acreditados, discriminando os nomes dos programas e detalhes dos itens de 

ensaio de proficiência, dentre outras informações. Originalmente, esses dados foram 

confirmados com os escopos de acreditação dos provedores de ensaio de proficiência 

disponíveis no website da Cgcre até abril de 2013 e posteriormente complementados com base 

nos escopos atualizados até fevereiro de 2014 (INMETRO, 2014). 

A primeira característica investigada foi quanto aos tipos de programas de ensaio de 

proficiência ofertados, ou seja, se para calibração e/ou para ensaio. O Gráfico 28 mostra a 

distribuição dos provedores acreditados quanto ao tipo de programas de ensaio de proficiência 

acreditados que ofertam. Foram considerados os dados obtidos e os escopos dos 12 



provedores participantes da pesquisa

período da pesquisa, totalizando assim 13 provedores de ensaio de proficiência.

 

Gráfico 28 – Provedores acreditados quanto ao tipo de programas

 

Constatou-se uma similaridade na distribuição dos provedores de ensaio de 

proficiência e laboratórios quanto ao tipo. Como visto no capítulo 3, a amostra da pesquisa de 

laboratórios que representa os demandantes por ensaios de proficiência, apontou 

laboratórios de ensaio e 34% 

proficiência acreditados, representada 

pela Cgcre, também foram

contra 15% para calibração 

e para calibração. 

Para um estudo mais abrangente e prospectivo, 

aos provedores acreditados pela Cgcre

a) se já ofereciam outros programas de ensaio de proficiência 

b) se planejavam oferecer outros programas nos próximos três anos

dos programas já em operação 

c) se planejavam solicitar a extensão de seu escopo de acreditação junto a Cgcre

também dentro de três anos para esses outros programas

ou não) ou que planejavam ofertar.

 

provedores participantes da pesquisa, além do escopo de um novo provedor acreditado 

período da pesquisa, totalizando assim 13 provedores de ensaio de proficiência.

Provedores acreditados quanto ao tipo de programas de ensaio de proficiênc

PROVEDORES ACREDITADOS: 13 (FEV/14) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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novo provedor acreditado após o 

período da pesquisa, totalizando assim 13 provedores de ensaio de proficiência. 

de ensaio de proficiência. 

 

se uma similaridade na distribuição dos provedores de ensaio de 

quanto ao tipo. Como visto no capítulo 3, a amostra da pesquisa de 

representa os demandantes por ensaios de proficiência, apontou 66% de 

. Enquanto as ofertas de programas de ensaio de 

de ensaio de proficiência acreditados 

, isto é, 10 provedores, 

provedor (8%) com programas para ensaio 

s questões 21, 22 e 23 perguntaram 

ainda não acreditados; 

am oferecer outros programas nos próximos três anos, até 2016, além 

solicitar a extensão de seu escopo de acreditação junto a Cgcre, 

já ofertados (acreditados 



O Gráfico 29 apresenta os percentuais de respostas “sim” e “não” dos 12 provedores 

de ensaio de proficiência participantes da pesquisa para estas questões.

 

Gráfico 29 – Possível extensão do escopo de acreditação dos provedores de ensaio de proficiência

 

Os dados obtidos mostram importante potencial de ampliação da ofert

de ensaio de proficiência acreditados nos próximos três anos. Todos os 12 provedores 

acreditados (100%) à época da pesquisa 
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apresenta os percentuais de respostas “sim” e “não” dos 12 provedores 

 

Possível extensão do escopo de acreditação dos provedores de ensaio de proficiência. 
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comparar as ofertas de programas de ensaios de proficiência pelos provedores acreditados 

pela Cgcre com a demanda dos laboratórios de calibração e ensaio por tais programas, 

conforme a pesquisa relatada no capítulo 4. 

Cabe observar que a pesquisa junto aos provedores acreditados não considerou a 

identificação dos programas de ensaio de proficiência quanto às classes de ensaios, pois os 

escopos de acreditação dos provedores de ensaio de proficiência acreditados até fevereiro de 

2014 ainda não se encontravam totalmente harmonizados quanto a essa descrição e as 

informações obtidas não foram consideradas suficientes para se classificar de forma segura 

todos os programas listados pelos provedores para essas classes, existindo risco de inferências 

incorretas. A Cgcre já solicita em seu documento de elaboração de escopo, a NIT-DICLA-

016, a “referência à área de atividade e/ou classe de ensaio aplicável” no nome do programa 

de ensaio de proficiência no escopo, porém nos formulários de proposta de escopo e escopo 

final, assim como no exemplo de escopo do anexo VI da NIT-DICLA-016 não há citação da 

classe de ensaio, apenas do “grupo de calibração ou área de atividade” (INMETRO, 2013k). 

Também é importante comentar que para fins de quantificação da oferta os programas 

de ensaio de proficiência, diferentes programas de um mesmo provedor de ensaio de 

proficiência, por exemplo, para itens ou métodos de medição distintos, porém dentro de uma 

mesma área de atividade ou grupo de serviço de calibração, foram contados uma única vez. 

 

 

5.1.1 Oferta de programas de ensaio de proficiência por grupos de serviço de 

calibração 

 

O Gráfico 30 a seguir apresenta número de provedores de ensaio de proficiência que 

oferecem programas de ensaio de proficiência para cada grupo de serviço onde existe oferta 

ou potencial oferta. Também foram discriminados os programas de ensaio de proficiência já 

acreditados, os que os provedores indicaram que planejam solicitar a extensão da acreditação 

nos próximos três anos e também àqueles programas que já operam ou planejam ofertar, mas 

que responderam que não planejam acreditar pelo menos nos próximos três anos ou ainda que 

não apresentaram resposta a esse respeito no questionário. 

  



Gráfico 30 – Programas de ensaio de proficiência 

 

Os provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre ofertam ao todo 

programas acreditados e não acreditados 
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cinco grupos (36%), incluindo dimensional, eletricidade, massa, pressão e volume e massa 
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próximos três anos, esse percentual chega a 
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acreditação até 2016. O Gráfico 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

Os provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre ofertam ao todo 

acreditados e não acreditados para dez (71%) dos 14 grupos de serviço de 

calibração. Dentre esse total, existem programas de ensaio de proficiência já acreditados

, incluindo dimensional, eletricidade, massa, pressão e volume e massa 

específica. Se computadas as indicações de extensão dos escopos de acreditação para os 

próximos três anos, esse percentual chega a 64%, ou seja, nove grupos de s

calibração com programas de ensaio de proficiência acreditados ou com indicação de 

Gráfico 30 confirmou que os cinco grupos de serviço de calibração 

com maiores ofertas ou potenciais ofertas de programas de ensaio de proficiência 

provedores acreditados foram os mesmos mais demandados pelos laboratórios, conforme 
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ofertados pelos provedores 

 

Os provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre ofertam ao todo 

para dez (71%) dos 14 grupos de serviço de 

calibração. Dentre esse total, existem programas de ensaio de proficiência já acreditados para 

, incluindo dimensional, eletricidade, massa, pressão e volume e massa 

específica. Se computadas as indicações de extensão dos escopos de acreditação para os 

64%, ou seja, nove grupos de serviços de 

calibração com programas de ensaio de proficiência acreditados ou com indicação de 

que os cinco grupos de serviço de calibração 

ais ofertas de programas de ensaio de proficiência pelos 

mais demandados pelos laboratórios, conforme 

dimensional, eletricidade, massa, pressão e temperatura e 

relaciona os grupos de serviço de calibração onde não há oferta 
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Quadro 10 – Grupos de serviços de calibração sem oferta de programas de ensaio de proficiência pelos 
provedores acreditados. 

Grupos de serviços de calibração 

Acústica e vibrações 

Alta frequência e telecomunicações 

Óptica 

Viscosidade 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

As lacunas de oferta de programas de ensaio de proficiência identificadas foram 

condizentes com a pesquisa de demanda junto aos laboratórios, uma vez que os quatro grupos 

de serviço listados no Quadro 10 correspondem exatamente aos grupos apontados com menor 

demanda e maior indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência pelos laboratórios, 

de acordo com o capítulo 4. Por outro lado, essas lacunas podem ser podem vistas como 

oportunidades ao desenvolvimento de novos programas de ensaio de proficiência, pois os 

grupos de acústica e vibrações e alta frequência e telecomunicações tem demandas em torno 

de 4% dos laboratórios de calibração. 

É importante notar que quatro dentre os 14 grupos de serviço de calibração, ou seja, 

29%, não são cobertos por programas de ensaio de proficiência (acreditados ou não) dos 

provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre, porém se considerados apenas os 

programas já acreditados, identifica-se uma lacuna ainda maior de nove grupos (64%) para os 

quais não há no momento programas de ensaio de proficiência acreditados no Brasil. Além 

dos quatro grupos citados no Quadro 10, estão nessa condição temperatura e umidade, tempo 

e frequência, físico-química, força, torque e dureza e vazão. 

Esses grupos tiveram relevante demanda por ensaios de proficiência apontada na 

pesquisa junto aos laboratórios conforme descrito no capítulo 4, por exemplo, 27% para 

temperatura e umidade e 19% para força, torque e dureza. Ao computar os programas de 

ensaio de proficiência para os quais os provedores indicaram planejar extensão do escopo de 

acreditação nos próximos três anos, essa lacuna diminui para cinco grupos (36%) não 

cobertos por programas de ensaio de proficiência acreditados e/ou com possível extensão da 

acreditação pelos provedores. Ainda assim, como pode ser visto no Gráfico 30, para o grupo 

de serviço de calibração força, torque e dureza, onde há oferta de programa de ensaio de 

proficiência não acreditado por um provedor, não há indicativo para a acreditação do 

programa até 2016, mesmo com uma considerável demanda apontada. 

 

 



5.1.2 Oferta de programas de en

 

O Gráfico 31 a seguir

que oferecem programas de ensaio de proficiência para cada área de atividade relaci

laboratórios de ensaio, onde existe oferta ou potencial oferta. Esse estudo seguiu a mesma 

metodologia e considerações relatadas para os grupos de serviço de calibração.

 

Gráfico 31 – Programas de ensaio de proficiência 
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se que os provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre 
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saio de proficiência por áreas de atividades 

e provedores de ensaio de proficiência 

oferecem programas de ensaio de proficiência para cada área de atividade relacionada aos 

laboratórios de ensaio, onde existe oferta ou potencial oferta. Esse estudo seguiu a mesma 

metodologia e considerações relatadas para os grupos de serviço de calibração. 

ofertados pelos provedores 

 

se que os provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre 

, ou seja, 47% dessas, sendo 

programas de ensaio de proficiência já acreditados para 

meio ambiente, saúde animal, 

celulose, papel e produtos de papel, minerais 

. Quando contabilizados as indicações de 

extensão dos escopos de acreditação para os próximos três anos, esse quantitativo alcança 
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ensaio de proficiência pelos provedores acreditados estão dentre as cinco áreas mais 

demandados pelos laboratórios, conforme descrito no capítulo 4, que são: alimentos e bebidas, 

produtos químicos, meio ambiente e saúde humana. 

O Quadro 11 a seguir relaciona as áreas de atividades onde não há oferta ou potencial 

oferta de programas de ensaio de proficiência (acreditados ou não) indicada pelos provedores 

de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre. 

 

Quadro 11 – Áreas de atividades sem oferta de programas de ensaio de proficiência pelos provedores 
acreditados. 

Áreas de atividades 

Automotiva e outros equipamentos de transporte 

Brinquedos, produtos infantis e artigos para festas 

Construção civil 

Couros, calçados e artigos afins 

Eletrodomésticos e similares 

Equipamentos bélicos e armas de fogo 

Equipamentos e instrumentos médico-hospitalar e odontológico 

Equipamentos e tecnologia da informação 

Máquinas e equipamentos 

Máquinas e equipamentos de medição e controle 

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 

Minerais metálicos 

Motores, equipamentos e materiais elétricos 

Pesca e aquicultura 

Produtos biológicos 

Produtos de madeira em geral (exceto móveis) 

Produtos de minerais não metálicos 

Sanidade vegetal 

Silvicultura e exploração florestal 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

De uma forma geral, as lacunas de oferta de programas de ensaio de proficiência 

identificadas no Quadro 11 correspondem às áreas de atividades cuja demanda apontada na 

pesquisa junto aos laboratórios foi inferior a 5%, conforme dados do capítulo 4. A exceção da 

área de atividades construção civil, que foi a quarta mais demandada pelos laboratórios de 

ensaios (8,8%) e para a qual não há programas de ensaio de proficiência, nem perspectiva de 

oferta pelos provedores de ensaio de proficiência acreditados. Uma possível causa para a falta 

de interesse na oferta de programas de ensaio de proficiência para a construção civil é a 

regular organização de programas nessa área pela comissão técnica da Cgcre CT-01, como 
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apontado no capítulo 4, que suprem tais demandas, além de ter caráter obrigatório segundo a 

política da Cgcre para a participação dos laboratórios em ensaios de proficiência (INMETRO, 

2011). 

Constatou-se pelo Quadro 11 que 53% das áreas de atividades, ou seja, 19 dentre as 

36, não são cobertos por programas de ensaio de proficiência (acreditados ou não) dos 

provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre, porém se considerados apenas os 

programas já acreditados, essa lacuna é ainda maior, com 78% ou 28 das áreas para as quais 

não há no momento programas brasileiros de ensaio de proficiência acreditados. Além das 

áreas listadas no Quadro 11, estão nessa condição agricultura e pecuária, embalagens, 

metalurgia, móveis, petróleo e derivados, gás natural, álcool e combustíveis em geral, 

produtos de metal, produtos do fumo, produtos químicos, produtos relacionados à saúde e 

segurança humana. Algumas dessas áreas apresentaram demanda significativa por ensaios de 

proficiência de acordo com a pesquisa junto aos laboratórios relatada no capítulo 4, por 

exemplo, produtos químicos foi a terceira área mais demandada, por 10% dos laboratórios. 

Ao contabilizar os programas de ensaio de proficiência para os quais os provedores indicaram 

planejar extensão do escopo de acreditação nos próximos três anos, essa lacuna diminui para 

69% ou 25 áreas não cobertas por programas de ensaio de proficiência acreditados e/ou com 

possível extensão da acreditação pelos provedores. 

O Gráfico 31 mostra ainda seis áreas de atividade onde há a oferta de programa de 

ensaio de proficiência não acreditado pelos provedores, porém não há indicativo para a 

acreditação desses programas dentro de três anos, os quais incluem agricultura e pecuária, 

metalurgia, móveis, petróleo e derivados, gás natural, álcool e combustíveis em geral, 

produtos de metal e produtos do fumo. As áreas de atividades de metalurgia e agricultura e 

pecuária tiveram uma demanda por programas de ensaio de proficiência representativa junto 

aos laboratórios, superior a 5%, constituindo assim áreas potenciais para o desenvolvimento 

desses programas, em especial a área de agricultura e pecuária onde o órgão regulador, o 

Mapa, requer a acreditação de laboratórios impulsionando a demanda por ensaio de 

proficiência, como visto no capítulo 4. 

 

 

5.2 Laboratórios que organizam ensaios de proficiência 

 

Os laboratórios de calibração e ensaio acreditados ou com acreditação inicial em fase 

pela Cgcre também foram considerados como importantes e potenciais provedores de 



programas de ensaio de proficiência no contexto pesquisado,

principais demandantes por esses programas conforme já estudado no capítulo 4. 

consideração se deve principalmente 

aceitar a participação em 

laboratórios acreditados (INMETRO, 2011

provedores de ensaios de proficiência acreditados pela Cgcre em abril de 2013 (

2013a) mostrava que dos 

acreditados pela Cgcre até o mesmo período

acreditados (INMETRO, 2013n

buscarem também a atuação como provedores de ensaio

Para investigar esse aspecto, a questão 7 e suas subquestões 

questionários aplicados aos laboratórios de calibração e ensaio, 

os laboratórios já atuavam

provedores de ensaio de proficiência nos próximos três

ou “não” dadas pelos 575 laboratórios respondentes da pesquisa foi elaborado o 

seguir. 

 

Gráfico 32 – Atuação dos laboratórios 

 

Em números absolut

de calibração e ensaio, sendo 38 

programas de ensaio de proficiência no contexto pesquisado, além de se

principais demandantes por esses programas conforme já estudado no capítulo 4. 

ncipalmente ao fato da política da Cgcre descrita na NIT

 programas de ensaio de ensaio de proficiência organizados por 

INMETRO, 2011). Além disso, uma verificação na relação de 

provedores de ensaios de proficiência acreditados pela Cgcre em abril de 2013 (

mostrava que dos 12 provedores acreditados, 11 também possuíam laboratórios 

até o mesmo período, conforme consulta ao catálogo 

(INMETRO, 2013n), indicando uma tendência natural dos laboratórios em 

também a atuação como provedores de ensaio de proficiência.

Para investigar esse aspecto, a questão 7 e suas subquestões 

questionários aplicados aos laboratórios de calibração e ensaio, perguntaram inicialmente se 

os laboratórios já atuavam (questão 7) e/ou se planejavam atuar (quest

roficiência nos próximos três anos. Com base nas respostas “sim” 

laboratórios respondentes da pesquisa foi elaborado o 

Atuação dos laboratórios como provedores de ensaio de proficiência

AMOSTRA DE LABORATÓRIOS: 575 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Em números absolutos, houve uma expressiva a indicação positiva de 93 

, sendo 38 informando que já atuam e 55 que 

38; 7%

55; 9%

482;  
84%

ATUA COMO PROVEDOR

PLANEJA ATUAR COMO PROVEDOR

NÃO PLANEJA ATUAR COMO PROVEDOR
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e serem tratados como os 

principais demandantes por esses programas conforme já estudado no capítulo 4. Essa 

fato da política da Cgcre descrita na NIT-DICLA-026 

o de proficiência organizados por 

). Além disso, uma verificação na relação de 

provedores de ensaios de proficiência acreditados pela Cgcre em abril de 2013 (INMETRO, 

também possuíam laboratórios 

, conforme consulta ao catálogo de laboratórios 

tendência natural dos laboratórios em 

de proficiência. 

Para investigar esse aspecto, a questão 7 e suas subquestões presentes nos 

perguntaram inicialmente se 

(questão 7.1-B) como 

anos. Com base nas respostas “sim” 

laboratórios respondentes da pesquisa foi elaborado o Gráfico 32 a 

de ensaio de proficiência. 

os, houve uma expressiva a indicação positiva de 93 laboratórios 

e 55 que planejam atuar como 



provedores de ensaio de proficiência

laboratórios acreditados e apenas seis 

Cgcre. Também para este

laboratório já era um provedor 

solicitar sua acreditação como provedor dentro de três anos. O 

respostas a essas questões. 

 

Gráfico 33 – Situação dos laboratórios acreditados 

 

Os dados obtidos indicaram que dez laboratórios já atuavam como provedores de 

ensaio de proficiência acreditado pela Cgcre, 

atendiam a essa condição, sendo confirmados então set

respondentes, observando que 

Cgcre. Outra informação relevante foi a resposta de 56% ou 52 laboratórios 

planejam atuar como provedores

até 2016. Embora esse dado 

estimativa potencial de novas solicitações de acreditação,

cautela, pois como descrito no capítulo 4

detalhado dos laboratórios a respeito dos requisitos e 

desenvolvimento e operação dos programas de ensaios de proficiência

provedores de ensaio de proficiência. Cabe ressaltar que destes 93 laboratórios, 87 eram 

laboratórios acreditados e apenas seis ainda estavam com acreditação inicial em fase pela 

es 93 laboratórios foi perguntado nas questões 7.1

laboratório já era um provedor de ensaio de proficiência acreditado pela Cgcre ou se 

solicitar sua acreditação como provedor dentro de três anos. O Gráfico 

 

laboratórios acreditados quanto à acreditação como provedores
proficiência. 

LABORATÓRIOS RESPONDENTES: 93 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os dados obtidos indicaram que dez laboratórios já atuavam como provedores de 

ensaio de proficiência acreditado pela Cgcre, porém identificou-se que três respondentes não 

atendiam a essa condição, sendo confirmados então sete laboratórios

observando que à época da pesquisa existiam 12 provedores acreditados

. Outra informação relevante foi a resposta de 56% ou 52 laboratórios 

planejam atuar como provedores e que pretendem solicitar a acreditação

dado seja promissor e possa ser entendido pela Cgcre como uma 

estimativa potencial de novas solicitações de acreditação, precisa ser considerado com 

cautela, pois como descrito no capítulo 4, existem indícios de uma falta de 

dos laboratórios a respeito dos requisitos e do contexto necessários ao 

desenvolvimento e operação dos programas de ensaios de proficiência. 

10; 11%

52; 56%

31; 33%
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PRETENDE ACREDITAR
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stes 93 laboratórios, 87 eram 

ainda estavam com acreditação inicial em fase pela 

foi perguntado nas questões 7.1-A e 7.2 se o 

acreditado pela Cgcre ou se pretendia 

Gráfico 33 apresenta as 

como provedores de ensaio de 

Os dados obtidos indicaram que dez laboratórios já atuavam como provedores de 

se que três respondentes não 

e laboratórios-provedores 

à época da pesquisa existiam 12 provedores acreditados pela 

. Outra informação relevante foi a resposta de 56% ou 52 laboratórios que já atuam ou 

ção para essa atividade 

e possa ser entendido pela Cgcre como uma 

precisa ser considerado com 

xistem indícios de uma falta de conhecimento 

contexto necessários ao 

 



Tais respostas pode

provedor e não estar sufici

para implementar programas 

adequados a ABNT NBR ISO

disso, o documento da Cgcre de aplicação dos requisitos para acreditação de p

ensaios de proficiência, a NIT

provedor deve ter concluído pelo menos uma rodada de

respectivo relatório final, para cada programa de ensaio de proficiência apresentado no 

escopo de acreditação solicitado

A primeira análise das 

ofertados ou com potencial oferta

de calibração ou de ensaio. 

esteja na maioria dos casos fortemente 

as respostas dos 93 laboratórios que 

foram separadas por laboratórios de calibração e 

distribuição de programas 

seguir. 

 

Gráfico 34 – Tipos de laborató

 

Novamente, se confirmou uma distribuição 

entre os laboratórios que atuam ou planejam atuar como provedores de ensaio de proficiência 

podem refletir mais o interesse dos laboratórios nessa atuação como 

cientemente fundamentada em termos de viabilidade a curto prazo 

para implementar programas de ensaio de proficiência suficientemente estruturados e 

a ABNT NBR ISO/IEC 17043, para fins de sua acreditação

disso, o documento da Cgcre de aplicação dos requisitos para acreditação de p

a NIT-DICLA-059, estabelece que para solicitar a acreditação, 

deve ter concluído pelo menos uma rodada de ensaio de proficiência, com o 

respectivo relatório final, para cada programa de ensaio de proficiência apresentado no 

escopo de acreditação solicitado (INMETRO, 2013m). 

análise das características dos programas de ensaio de proficiência 

rtados ou com potencial oferta pelos laboratórios foi quanto ao tipo d

ensaio. É possível supor que o tipo de programa de ensaio de proficiência 

na maioria dos casos fortemente relacionado ao tipo de laboratório respondente

as respostas dos 93 laboratórios que já atuavam ou que planejavam atuar

laboratórios de calibração e de ensaio como sendo 

 de ensaio de proficiência por tipo resultando no 

laboratórios que indicaram oferta ou potencial oferta de programas de ensaio de 
proficiência. 

LABORATÓRIOS RESPONDENTES: 93 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

se confirmou uma distribuição percentual muito similar 

entre os laboratórios que atuam ou planejam atuar como provedores de ensaio de proficiência 

30; 32%

63; 68%
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ios nessa atuação como 

fundamentada em termos de viabilidade a curto prazo 

suficientemente estruturados e 

ação junto a Cgcre. Além 

disso, o documento da Cgcre de aplicação dos requisitos para acreditação de provedores de 

para solicitar a acreditação, o 

ensaio de proficiência, com o 

respectivo relatório final, para cada programa de ensaio de proficiência apresentado no seu 

s dos programas de ensaio de proficiência 

tipo dos laboratórios, isto é, 

o tipo de programa de ensaio de proficiência 

atório respondente. Assim, 

m atuar como provedor 

sendo um indicativo da 

resultando no Gráfico 34 a 

rogramas de ensaio de 

muito similar nesse aspecto 

entre os laboratórios que atuam ou planejam atuar como provedores de ensaio de proficiência 



e perfil dos laboratórios demandantes por ensaios 

aproximadamente 70% para ensaios e 30% para calibração

Para uma melhor caracterização dos programas de ensaios de proficiência organizados 

pelos laboratórios, a questão 

serviços de calibração, das 36 áreas de atividades e das 10 classes de ensaio os laboratórios já 

ofertavam e ou planejavam 

seleção de múltiplas respostas pelos laboratórios 

Dessa forma, foi possível comparar as ofertas de programas de ensaios de proficiência pelos 

laboratórios, consideradas 

contra as demandas por tais progra

aos laboratórios que atuavam ou planejavam atuar como provedores

exceto aos dez laboratórios que afirmaram 

83 laboratórios respondentes.

O Gráfico 35 a seguir

planejam oferecer programas de ensaio de proficiência para cada grupo de serviço de 

calibração. 

 

Gráfico 35 – Programas de ensaio de proficiência ofertados pel
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e perfil dos laboratórios demandantes por ensaios de proficiência citado no capítulo 3

aproximadamente 70% para ensaios e 30% para calibração.  

r caracterização dos programas de ensaios de proficiência organizados 

, a questão 7.3 solicitou que assinalassem para quais 

, das 36 áreas de atividades e das 10 classes de ensaio os laboratórios já 

vam ofertar programas de ensaios de proficiência

seleção de múltiplas respostas pelos laboratórios e ainda apresentava a 

foi possível comparar as ofertas de programas de ensaios de proficiência pelos 

 como complementares a oferta pelos provedores acreditados, 

por tais programas identificadas no capítulo 4. Essa questão se aplicou 

aos laboratórios que atuavam ou planejavam atuar como provedores de ensaio de proficiência

dez laboratórios que afirmaram já serem provedores acreditados, totalizando assim 

s respondentes. 

a seguir apresenta a quantidade de laboratórios

planejam oferecer programas de ensaio de proficiência para cada grupo de serviço de 

amas de ensaio de proficiência ofertados pelos laboratórios por grupos de serviço de 
calibração. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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de proficiência citado no capítulo 3, com 

r caracterização dos programas de ensaios de proficiência organizados 

quais dos 14 grupos de 

, das 36 áreas de atividades e das 10 classes de ensaio os laboratórios já 

programas de ensaios de proficiência. A questão permitia a 

 opção “não definido”. 

foi possível comparar as ofertas de programas de ensaios de proficiência pelos 

s provedores acreditados, 

Essa questão se aplicou 

de ensaio de proficiência, 

provedores acreditados, totalizando assim 

boratórios que oferecem ou 

planejam oferecer programas de ensaio de proficiência para cada grupo de serviço de 

os laboratórios por grupos de serviço de 
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Os dados apontam uma maior cobertura 

programas de ensaio de profic

ainda há uma concentra

dimensional, eletricidade e pressão. 

programas em grupos com dema

demanda pelos laboratórios e sem oferta pelos provedores de ensaio de proficiência 

acreditados, como visto anteriormente no 

óptica e alta frequência e telecomunicações. 

calibração que se manteve

proficiência foi viscosidade. Cabe observar que esse grupo teve 67% de ind

disponibilidade de programas de ensaio de proficiência

porém se tratava de um universo de apenas três laboratórios acreditados

e todos responderam a pesquisa.

O Gráfico 36 apresenta 

programas de ensaio de proficiência para cada 

 

Gráfico 36 – Programas de ensaio de proficiência 
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Os dados apontam uma maior cobertura dos grupos de serviço calibração p

programas de ensaio de proficiência que os laboratórios ofertam ou planejam oferecer, porém 

concentração desses programas em grupos mais demandado

e pressão. Por outro lado, também há um indicativo de oferta 

s com demandas intermediárias e também para grupos 

demanda pelos laboratórios e sem oferta pelos provedores de ensaio de proficiência 

como visto anteriormente no Quadro 10, onde se incluem acústica e

óptica e alta frequência e telecomunicações. O único dentre os 14 

eve sem qualquer indicativo de oferta de prog

viscosidade. Cabe observar que esse grupo teve 67% de ind

disponibilidade de programas de ensaio de proficiência, de acordo com dados do capítulo 4, 

de um universo de apenas três laboratórios acreditados

a pesquisa. 

apresenta o número de laboratórios que oferecem ou planejam oferecer 

ensaio de proficiência para cada área de atividade. 

Programas de ensaio de proficiência ofertados pelos laboratórios por área de atividade

Fonte: elaborado pelo autor. 
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dos grupos de serviço calibração pelos 

iência que os laboratórios ofertam ou planejam oferecer, porém 

grupos mais demandados, como 

um indicativo de oferta de 

ndas intermediárias e também para grupos com baixa 

demanda pelos laboratórios e sem oferta pelos provedores de ensaio de proficiência 

onde se incluem acústica e vibrações, 

dentre os 14 grupos de serviço de 

qualquer indicativo de oferta de programa de ensaio de 

viscosidade. Cabe observar que esse grupo teve 67% de indicação de 

de acordo com dados do capítulo 4, 

de um universo de apenas três laboratórios acreditados na época da pesquisa 

laboratórios que oferecem ou planejam oferecer 

atórios por área de atividade. 
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Foi constatada a indicação de programas de ensaio de proficiência que os laboratórios 

oferecem ou planejam oferecer para uma quantidade maior de áreas de atividades, foram 28 

(78%) dentre as 36 áreas. Novamente se notou uma concentração desses programas para áreas 

mais demandadas, como alimentos e bebidas e meio ambiente, porém a maior quantidade de 

respostas foi para a área de construção civil, que embora representativa em termos de 

demanda pelos laboratórios, como visto no capítulo 4, não teve oferta indicada pelos 

provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre. 

Percebeu-se também uma redução do número de áreas de atividades para as quais não 

há indicativo de oferta ou potencial oferta de programas de ensaio de proficiência, que 

segundo o Quadro 11 era de 19 áreas (53%) não indicadas pelos provedores de ensaio de 

proficiência acreditados e passou para apenas oito áreas (22%), sem qualquer indicativo de 

programas também pelos laboratórios. Tais áreas incluem: brinquedos, produtos infantis e 

artigos para festas, couros, calçados e artigos afins, equipamentos bélicos e armas de fogo, 

máquinas para escritório e equipamentos de informática, motores, equipamentos e materiais 

elétricos, pesca e aquicultura, produtos de minerais não metálicos, silvicultura e exploração 

florestal. Deve-se ressaltar que todas essas oito áreas tiveram demandas por programas de 

ensaio de proficiência inferiores a 3%, conforme apontado no capítulo 4, além disso, duas 

dessas áreas, pesca e aquicultura e silvicultura e exploração florestal não possuíam demandas, 

pois não haviam laboratórios acreditados ou com acreditação inicial em fase até o momento 

da pesquisa. Se descontadas tais áreas, a lacuna de oferta ou potencial oferta de programas de 

ensaio de proficiência se reduz para seis áreas (18%).  

Por fim, o Gráfico 37 a seguir apresenta o número de laboratórios que oferecem ou 

planejam oferecer programas de ensaio de proficiência para cada classe de ensaio.  

  



Gráfico 37 – Programas de ensaio de proficiência 

 

Os laboratórios informaram que oferecem ou planejam oferecer programas 

de proficiência para nove (90%) das 10 classes de ensaio. O 

classes de ensaio com maiores ofertas ou potenciais ofe

laboratórios foram as mesma

ensaio mecânico, ensaio químico, ensaio biológico e ensaio elétrico e magnético

Apenas a classe análises clínicas e patológicas

oferta de programas de ensaios de proficiência. 

por um universo de apenas três laboratórios acreditados na época da pesquisa, sendo que

todos responderam a pesquisa

de ensaio de proficiência, ou seja, 100% de disponibilidade de programas, conforme relatado 

no capítulo 4. Embora não discriminados os programas dos provedores 

proficiência acreditados 

especificamente para a classe de 

dos escopos acreditados dos p

identificar três provedores 

(INMETRO, 2014), o que confirmou

laboratórios. 
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os laboratórios por classes de ensaio. 
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5.3 Provedores brasileiros de ensaio de proficiência cadastrados no EPTIS 

 

A última fonte considerada para fins do estudo sobre as ofertas de programas 

brasileiros de ensaio de proficiência foi a base de dados internacional de ensaios de 

proficiência EPTIS, descrita no capítulo 2, cujos provedores de ensaio de proficiência 

cadastrados no mesma são considerados válidos para atendimento à política da Cgcre, NIT-

DICLA-026, referente à participação dos laboratórios em atividades de ensaio de proficiência 

(INMETRO, 2011). 

Uma análise do diretório de provedores de ensaio proficiência do EPTIS revisado em 

setembro de 2013 (EPTIS, 2013a) mostrou a significativa adesão de 31 provedores 

brasileiros, com 138 programas cadastrados, o que representava, respectivamente, 11% e 7% 

do total da base de dados na época. Com estes dados, o Brasil assume posição relevante em 

termos de quantidade de programas e principalmente em número de provedores cadastrados 

no EPTIS, como pode ser visto na Tabela 12 a seguir. 

 

Tabela 12 – Lista de países em função da quantidade de provedores e programas no EPTIS. 

Posição País Nº Provedores País Nº Programas 
1 Alemanha 47 Alemanha 321 
2 Brasil 31 Estados Unidos da América 270 
3 Reino Unido 26 Holanda 230 
4 França 24 França 219 
5 Espanha 24 Reino Unido 154 
6 Itália 17 Espanha 139 
7 Holanda 15 Brasil 138 
8 Estados Unidos da América 13 Argentina 82 
9 Canadá 6 Itália 72 
10 Austrália 6 Austrália 69 

Fonte: elaborado pelo autor com base em EPTIS (2013a). 
 

Cabe destacar ainda que segundo dados da coordenação da IAAC para o EPTIS, 

exercida no Brasil pelo Inmetro, em 2006 o país contava com apenas 23 programas 

cadastrados no EPTIS. Isso demonstra um crescimento de 500% ao longo de sete anos, até 

alcançar os 138 programas de ensaio de proficiência em 2013, como mencionado no capítulo 

1. O crescimento de programas brasileiros no EPTIS é um fator que aumenta sua visibilidade 

dentro do país, o que justifica a posição relevante do Brasil como o quinto país com o maior 

número de acessos no EPTIS, conforme visto no capítulo 4. 

Os dados apresentados confirmam o EPTIS como uma ferramenta valiosa na 

disponibilização de informações sobre a oferta de programas brasileiros de ensaios de 

proficiência. Por esta razão, a questão 2 do questionário para os provedores de ensaios de 



proficiência perguntou se o

EPTIS. Dentre os 12 provedores

nove (75%) responderam “sim” e três (25%) “não”. Para se confirmar e atualizar os dados 

quanto a esse aspecto, foi realiza

brasileiros inseridos até 20 de 

provedor de ensaio de proficiência acreditado pela Cgcre após o período da p

elaborado o Gráfico 38 a seguir
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Gráfico 38 – Provedores acreditados com programas no EPTIS.

PROVEDORES ACREDITADOS: 13 (FEV/14) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Gráfico 39 – Principais áreas de ensaio dos programas de ensaio de proficiência 
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dos laboratórios que demandaram a classe ensaio biológico. Enquanto os 10% de oferta de 

programas do EPTIS para análises clínicas pode ser relacionada à classe de ensaio análises 

clínicas e patológicas da Cgcre, que teve demanda de aproximadamente 1% apenas, com 

indicação de 100% quanto à disponibilidade de programas de ensaios de proficiência . Essa 

baixa demanda se refere ao contexto limitado de laboratórios acreditados ou postulantes a 

acreditação, que reflete a baixa adesão a acreditação desses laboratórios no Brasil, existindo 

laboratórios não acreditados pela Cgcre e demandantes de ensaios de proficiência nessa 

classe. 

Dias (2013) apresentou um estudo comparativo da demanda nacional do setor químico 

com a oferta de programas brasileiros de ensaio de proficiência cadastrados no EPTIS para as 

matrizes, propriedades e/ou analitos demandados, indicando que 56% dessas demandas não 

são atendidas, 28% são “plenamente atendidas” e 16% “potencialmente pode vir a ser 

atendida pelos ensaios de proficiência disponíveis no Brasil”, ou seja, há um indicação de 

44% de disponibilidade de ensaios de proficiência brasileiros no EPTIS para a demanda 

prospectada do setor químico. É possível relacionar esses dados com a pesquisa realizada, que 

indicou 89% de disponibilidade de programas brasileiros de ensaio de proficiência para a 

classe de ensaio químico, segundo respostas dos laboratórios acreditados ou em fase de 

acreditação pela Cgcre. 

Essa diferença significativa pode ser justificada pela diferença de abordagens entre as 

pesquisas e conforme mencionado no capítulo 4, o indicador de disponibilidade deve ser 

entendida como a existência de programas para pelo menos um item (amostra ou produto) 

ensaiado na referida classe de ensaio, conforme enunciado. Além disso, as respostas à 

pesquisa consideravam outras fontes de ensaios de proficiência, não somente àqueles 

constantes no EPTIS, o que se verificou em outros indicadores pesquisados quanto ao acesso 

e ao tipo de programas de ensaio de proficiência empregado. Isso também foi confirmado pelo 

alto percentual de desconhecimento do EPTIS indicado (42%), mostrando que existem outros 

programas de ensaio de proficiência computados na disponibilidade apontada. 

Um último aspecto relacionado ao EPTIS diz respeito a busca pela harmonização de 

práticas entre diferentes programas de ensaio de proficiência disponíveis (ou ofertados) para 

os mesmos escopos. Segundo Veen e Hafkenscheid (2004) e Boley et al. (2006), a 

harmonização na operação e aspectos dos programas poderia melhorar a comparabilidade 

entre os dados de medição. No âmbito do EPTIS podem ser destacadas duas iniciativas para 

essa harmonização, a primeira referente ao projeto European Proficiency Testing Network 

(EPTN) e a segunda quanto ao projeto Comparability of the Operation and Evaluation 
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Protocols of European Proficiency Testing Schemes (CoEPT), que teve como objetivo 

explorar as equivalências entre os diferentes programas de ensaio de proficiência disponíveis 

e viabilizar ferramentas para a avaliação e o reconhecimento da competência técnica dos 

provedores de ensaio de proficiência (VEEN; HAFKENSCHEID, 2004). 

Essas atividades estão diretamente relacionadas à pesquisa realizada, principalmente 

quanto aos aspectos e a caracterização dos programas brasileiros de ensaio de proficiência 

ofertados pelos provedores acreditados pela Cgcre. Estudar e identificar os aspectos técnicos 

envolvidos nesses programas é condição essencial para se avaliar a sua comparabilidade e 

identificar medidas necessárias para uma maior harmonização. Por exemplo, a Cgcre pode 

empregar esse conhecimento em ações para a capacitação dos avaliadores e especialistas 

envolvidos no processo de avaliação dos provedores de ensaio de proficiência. 

 

 

5.4 Aspectos relacionados aos programas de ensaio de proficiência acreditados 

 

Para uma avaliação completa das características dos programas de ensaio de 

proficiência acreditados, ofertados pelos provedores de ensaio de proficiência acreditados pela 

Cgcre, foram investigados diferentes aspectos técnicos, operacionais e outras informações de 

interesse relacionadas a esses programas, tomando como base principalmente os requisitos 

das normas ABNT NBR ISO/IEC 17043 e ISO 13528, os requisitos de acreditação da Cgcre, 

dentre outros documentos. Buscou-se correlacionar os dados obtidos na pesquisa junto aos 

provedores, com os aspectos das demandas por ensaios proficiência identificados na pesquisa 

com os laboratórios, descrita no capítulo 4. 

 

 

5.4.1 Participantes dos programas de ensaio de proficiência acreditados 

 

Primeiramente, para se verificar o nível de utilização dos programas de ensaio de 

proficiência acreditados pelos laboratórios acreditados pela Cgcre, a questão 3 do questionário 

aos provedores de ensaio de proficiência solicitou que indicasse qual o percentual estimado de 

participantes dos seus programas acreditados que correspondia a laboratórios acreditados. O 

Gráfico 40 ilustra esse perfil. 

  



Gráfico 40 – Percentual de participantes dos programas de ensaio de proficiência que são laboratórios 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
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dos participantes em seus programas de ensaios de proficiência ofertados 

ensaio ou calibração acreditados pela Cgcre. Esse resultado demonstra um baixo percentual de 

laboratórios acreditados participando dos programas de ensaio de proficiência acreditados, 

segundo informação dos próprios provedores, o que pode ser relacionado 

capítulo 4, que indicaram que dentre os laboratórios respondentes 

utiliza os provedores acreditados pela Cgcre para garantia e controle 

da qualidade dos seus resultados de medição. A partir do Gráfico 40 é possível ainda estimar 

um percentual médio de participantes nos programas acreditados de ensaio de proficiência 

que são laboratórios acreditados. Tomando os dados como uma distribuição de frequência, 

%, o que confirma o indicativo da pesquisa junto aos laboratórios.
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Percentual de participantes dos programas de ensaio de proficiência que são laboratórios 
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aos provedores perguntou se tinham conhecimento de participantes dos seus programas 

acreditados que atendiam a exigências de autoridades reguladoras para essa participação. Foi 

constatado que 58% ou 7 provedores afirmaram que “sim” e outros 5 provedores (42%) não 

conheciam tais exigências. A questão solicitava ainda que citassem essas autoridades 

reguladoras, sendo indicada três pelos provedores respondentes: Anvisa, Mapa e Ministério da 

Saúde, os quais também foram relacionados pelos laboratórios respondentes quando foram 

solicitadas informações sobre as principais partes interessadas em relação aos programas de 

ensaio de proficiência, no capítulo 4. 

Como discutido anteriormente, tanto a Anvisa quanto o Mapa estabeleceram 

regulamentos técnicos exigindo a acreditação prévia dos laboratórios junto a Cgcre para o 

credenciamento em suas próprias redes laboratoriais. Enquanto o Ministério da Saúde 

apresenta legislação que requer que os laboratórios comprovem a implementação de um 

sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos especificados na ABNT NBR 

ISO/IEC 17025. Esses fatos possivelmente levaram os provedores, assim como os 

laboratórios, a informarem determinada exigência das autoridades reguladoras. 

 

 

5.4.3 Modelo dos programas de ensaio de proficiência acreditados 

 

O estabelecimento e implementação de um modelo para o desenvolvimento e operação 

dos programas de ensaio de proficiência é um requisito da ABNT NBR ISO/IEC 17043. Esse 

modelo engloba o planejamento, preparação, homogeneidade e estabilidade dos itens de 

ensaio de proficiência, o modelo estatístico e a designação de valores para os itens dos 

programas (ABNT, 2011). Pode-se afirmar que o modelo estatístico é o principal aspecto a ser 

considerado no desenvolvimento dos ensaios de proficiência afetando diretamente desde o 

planejamento até os resultados de desempenho dos programas. O anexo B da ABNT NBR 

ISO/IEC 17043 e principalmente a norma ISO 13528 descrevem tais métodos, que podem 

variar desde os mais simples aos mais complexos pressupostos estatísticos, conforme a 

natureza e áreas dos programas de ensaio de proficiência (ABNT, 2011). Por esta razão a 

pesquisa junto aos provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre buscou 

investigar esses aspectos. Antes, entretanto, foi necessário entender as principais diretrizes 

contidas nesses documentos, em complemento ao que já foi descrito a esse respeito nos 

capítulos 2 e 4.  
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Em relação à norma ISO 13528 publicada em 2005, pode ser apresentado de forma 

bem simplificada na Figura 4 a seguir, o fluxo de atividades requeridas para o uso de métodos 

estatísticos quando operando programas de ensaio de proficiência (ISO, 2005). 

  

Figura 4 - Apresentação esquemática da metodologia descrita na norma ISO 13528. 

 

Fonte: Adaptação do exposto na norma ISO 13528 (ISO, 2005). 

 

A referida norma ressalta no Anexo B a metodologia a ser seguida para a análise da 

homogeneidade e posterior estabilidade, do item de ensaio de proficiência produzido para o 

propósito do ensaio de proficiência. Além dos estudos de homogeneidade e de estabilidade 

das amostras a serem utilizadas em um ensaio de proficiência, que constituem etapas prévias, 

há a necessidade ao final de se avaliar o desempenho dos laboratórios participantes, que é o 

objetivo do ensaio de proficiência. Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento do valor 

designado (assigned value) e da incerteza de medição associada a este valor, podendo-se 

adotar diferentes metodologias. A primeira dessas está relacionada a processos de formulação, 

a utilização de materiais de referência ou até mesmo de materiais de referência certificados 

(ISO, 2005). 
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No caso da utilização de formulação, o item de ensaio de proficiência é preparado 

através da mistura de constituintes em proporções especificadas ou pela adição de uma 

especificada proporção de um único constituinte em uma matriz base. Para o estabelecimento 

do valor designado deve-se realizar o cálculo das massas utilizadas para o preparo do item, 

havendo, desta forma, a necessidade de se estabelecer uma metodologia para a preparação do 

mesmo. Esta abordagem é bastante interessante quando se prepara amostras individuais, não 

havendo a necessidade de se estabelecer uma metodologia para avaliar a homogeneidade da 

batelada de material preparada, pois cada rótulo da embalagem do material apresentará um 

valor designado e a incerteza associada a tal valor. 

Entretanto, caso haja a necessidade do preparo de uma maior quantidade de amostras e 

a garantia de que não haja perda de massa dos constituintes, convém que outra abordagem 

seja seguida. A norma ainda ressalta que, para a utilização do processo de formulação, o 

provedor de ensaio de proficiência deve assegurar que a matriz base deve estar livre dos 

constituintes, que os mesmos serão adicionados e mantidos de forma homogênea no recipiente 

em que foram condicionados, que não haja interações entre os constituintes e a matriz base e, 

principalmente, que todas as contribuições para a estimativa da incerteza de medição do 

mensurando sejam consideradas (ISO, 13528).  

Caso o provedor opte pela utilização de um material de referência certificado, a norma 

afirma que o valor designado e a incerteza associada estarão disponibilizados no certificado 

de análise do determinado material (ISO, 13528), porém como fator negativo à utilização de 

tais materiais se tem o custo da aquisição. A compra e distribuição de tais materiais, em 

quantidade suficiente a todos os participantes, pode tornar o ensaio de proficiência inviável. 

Dessa forma, a norma cita que o provedor pode optar em utilizar o valor designado calculado 

a partir dos dados levantados com o preparo de um determinado material de referência (ISO, 

13528). 

A norma também enfatiza que após a preparação de uma batelada do material de 

referência, disponibilizando-o em recipientes rotulados com a correta identificação do lote 

produzido, deve-se escolher aleatoriamente um número de amostras (recipientes) e realizar as 

determinações do mensurando em um único laboratório em condições de repetibilidade (ISO, 

13528). O valor designado do material de referência é, então, obtido através de uma 

comparação com um material de referência certificado. Cabe salientar que tal material deve 

apresentar uma matriz similar a do material de referência produzido pelo provedor do ensaio 

de proficiência, visando minimizar efeitos da matriz na determinação do mensurando. Essas 
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metodologias demonstram a relevância da estrutura laboratorial a ser empregada pelo 

provedor de ensaio de proficiência, que pode ser própria ou ainda subcontratada. 

Já a segunda abordagem está relacionada com os resultados de medição dos 

laboratórios participantes. Há a possibilidade de se utilizar os resultados de laboratórios 

especialistas (participantes ou não) previamente selecionados por sua reconhecida 

competência técnica em uma determinada metodologia analítica ou considerar os dados de 

todos os laboratórios participantes do ensaio de proficiência (ISO, 2005). Ambas as situações 

estão diretamente relacionadas com o número de laboratórios participantes, cabendo um 

planejamento prévio visando minimizar possíveis tendências no resultado de um ensaio de 

proficiência. 

A norma ISO 13528 permite o cálculo do valor designado através da estatística 

robusta ou através do método clássico. As técnicas de estatística robusta consistem em 

técnicas utilizadas para minimizar a influência que resultados extremos podem ter sobre 

estimativas de média e desvio-padrão, ou seja, ao invés de eliminar tais valores extremos de 

toda a análise estatística de um ensaio de proficiência, apenas admite-se um menor peso para 

tais resultados (ISO, 2005). Para o caso das técnicas estatísticas clássicas, aplicam-se testes 

específicos para a remoção dos valores extremos conforme descrito na norma ISO 5725-2 

(ISO, 1994), por exemplo. Essa abordagem apresentada mostra forte influência nos resultados 

da avaliação de desempenho, que podem ser comprometidos se não tomados devidos cuidados 

quanto a limitações no número de participantes e/ou grandes variações interlaboratoriais. 

 

 

5.4.4 Estrutura laboratorial 

 

A partir das questões 5 e 6 do questionário aos provedores investigou-se a respeito da 

estrutura laboratorial dos provedores acreditados pela Cgcre. Foi observado frente às 

respostas dos provedores que 11 (ou 92%) deles possuíam estrutura laboratorial própria para 

executar os ensaios e medições necessários à condução dos programas de ensaios de 

proficiência. Cabe ressaltar que os provedores ou seus subcontratados devem ter competência 

na medição das propriedades a ser determinadas, assim como considerar a rastreabilidade 

metrológica20 dessas medições, o que pode ser demonstrado pela acreditação dos laboratórios 

                                                           
20 Rastreabilidade metrológica é definida como a “propriedade dum resultado de medição pela qual tal resultado 
pode ser relacionado a uma referência através duma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma 
contribuindo para a incerteza de medição” (INMETRO, 2012b). 
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O Gráfico 41 a seguir 
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5.4.5 Atividades subcontratadas 

 

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 (ABNT, 2011), subcontratado é uma 

“organização ou indivíduo que tem o compromisso com o provedor de ensaio de proficiência 

para desempenhar atividades especificadas nesta norma e que afetam a qualidade do programa 

de ensaio de proficiência”. O provedor não pode subcontratar as seguintes etapas/atividades 

dos seus programas de ensaio de proficiência: o planejamento, a avaliação de desempenho e a 

autorização do relatório final (ABNT, 2011). Um caso típico de subcontratação está 

relacionado ao laboratório para a realização das medições necessárias aos estudos de 

estabilidade, homogeneidade e para determinação dos valores designados. 

Como visto anteriormente, houve um provedor que indicou não possuir laboratório 

próprio na questão 6 e esse mesmo provedor, na questão 8, também foi o único que indicou 

que já subcontratou laboratórios não acreditados para a execução das medições nas diferentes 

fases dos programas de ensaio de proficiência. Foi relatado pelo provedor na pesquisa que a 

competência técnica do subcontratado é avaliada por meio de verificação quanto à adequação 

do laboratório à norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e/ou por análise do desempenho do 

laboratório em programas de ensaios de proficiência previamente executados. Tal atividade 

está prevista na norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 e se configura em uma estratégia 

importante para garantir a disponibilidade de programas de ensaios de proficiência, mesmo 

que não existam laboratórios acreditados previamente para a execução de determinadas 

medições.  

A partir da questão 7, cada provedor de ensaio de proficiência pôde identificar quais 

atividades relacionadas aos programas de ensaio de proficiência subcontrata ou já 

subcontratou. O Gráfico 42 resume as respostas dadas pelos 12 provedores, sendo que a 

questão permitia selecionar múltiplas opções. 
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Gráfico 42 – Atividades subcontratadas pelos provedores. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.4.6 Homogeneidade e estabilidade
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Gráfico 43 – Procedimentos para estabilidade e homogeneidade utilizados pelos provedores
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conhecimento e experiência dos avaliadores em métodos estatísticos se torna crucial à 

manutenção da acreditação dos provedores de ensaios de proficiência pela Cgcre. 

É importante notar que as metodologias abordadas em todas essas referências são 

voltadas para itens ou amostras de ensaio e não de calibração. O percentual de 75% dos 

provedores que indicaram a ISO 13528 pode ser relacionado ao fato de aproximadamente 

80% dos provedores de ensaio de proficiência atuar em programas que envolvem ensaios, 

como apontado na pesquisa. De qualquer forma, os requisitos e a necessidade de avaliação da 

homogeneidade e estabilidade dos itens de ensaio de proficiência para calibração são válidos e 

essenciais. 

Gust (2007) reforça essa lacuna quanto a referências sobre homogeneidade e 

estabilidade aplicáveis a calibração, mas destaca esses parâmetros como condição para se ter 

um ensaio de proficiência tecnicamente válido, inclusive a necessidade de se estimar os 

componentes de incerteza associados à homogeneidade e estabilidade dos itens de calibração 

para composição da incerteza do valor designado. Também discute e exemplifica importantes 

aspectos envolvidos, como a definição do mensurando para assegurar que o item de ensaio de 

proficiência será calibrado nas mesmas propriedades e sob as mesmas condições por todos os 

participantes, efeitos ambientais, de posicionamento para medição, de transporte e 

considerações para estimativa da estabilidade antes e após a conclusão da rodada de ensaio de 

proficiência (GUST, 2007). 

Cabe informar ainda que um provedor assinalou a opção “outros” na questão 9 e citou 

o documento da Guia Eurachem que trata da seleção, interpretação e uso de ensaios de 

proficiência, já descrito no capítulo 4, entretanto, não aborda procedimentos para avaliação da 

estabilidade e homogeneidade de itens de ensaio de proficiência. 

Discutindo mais profundamente a aplicação das diretrizes dispostas nos diferentes 

documentos internacionais, a pesquisa buscou na questão 10 a informação sobre o número 

mínimo de itens de ensaios de proficiência selecionados para a avaliação da homogeneidade 

dos mesmos. Houve 10 provedores de ensaio de proficiência (ou 83%) que responderam 

definir esse número mínimo, contra uma resposta “não” e uma “não aplicável”, o que era 

esperado, considerando que dois provedores oferecem somente programas de ensaio de 

proficiência para calibração, onde de fato não se aplica tal critério. O Gráfico 44 apresenta a 

faixa indicada pelos provedores acreditados, na qual se encontra a quantidade mínima de itens 

de ensaios de proficiência selecionados para a avaliação da homogeneidade desses itens em 

seus programas de ensaio de proficiência. 

  



Gráfico 44 – Número mínimo de itens de ensaio de proficiência selecionados para avaliar homogeneidade.
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Número mínimo de itens de ensaio de proficiência selecionados para avaliar homogeneidade. 
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de avaliação estatística dos programas de 

torna fundamental quando os critérios descritos em 

norma não são seguidos rigorosamente pelos provedores, cabendo o julgamento por parte da 



5.4.7 Valores designados

 

A partir da questão 

provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre

valores designados em seus progra

metodologias já descritas, pre

13528 (ISO, 2005). O perfil das respostas dos 12 provedores foi ilustrado 

45. 

 

Gráfico 45 – Procedimentos para 
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distribuição de provedores com programas para ensaio e calibração, em tor

20% respectivamente. Como descrito 

entre participantes no contexto de ensaios e de valores de referência obtidos em um 

laboratório de referência para programas voltados para calibraç

ressaltar que na pesquisa junto aos laboratórios sobre os critérios para seleção de

proficiência, 62% dos laboratórios 

referência, contra 33% por valores de consenso. É im

proficiência considerar essa tendência.

“outros”, conforme Gráfico 

definição de seus valores designados, pois essa metodologia não estava dentre as opções de 

resposta. 
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designados para os itens de ensaio de proficiência 

A partir da questão 12 foram verificado quais os procedimentos empregados pelos 

provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre para fins de determinação dos 

valores designados em seus programas de ensaio de proficiência, dentre as principais 

preconizadas na ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2011) e ISO 

. O perfil das respostas dos 12 provedores foi ilustrado 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
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distribuição de provedores com programas para ensaio e calibração, em tor

Como descrito no capítulo 4 é mais típico o uso de valores de consenso 

entre participantes no contexto de ensaios e de valores de referência obtidos em um 

laboratório de referência para programas voltados para calibração. Por outro lado, cabe 

ressaltar que na pesquisa junto aos laboratórios sobre os critérios para seleção de

dos laboratórios indicou preferência por programas com valores de 

referência, contra 33% por valores de consenso. É importante para os provedores de ensaio de 

proficiência considerar essa tendência. Quanto aos 8% ou um dos provedores que respondeu 

Gráfico 45, é possível que se refira ao emprego da formulação par
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verificado quais os procedimentos empregados pelos 

para fins de determinação dos 

, dentre as principais 

na ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2011) e ISO 

. O perfil das respostas dos 12 provedores foi ilustrado a seguir no Gráfico 

utilizados pelos provedores. 

 

dos provedores acreditados utilizam valor de consenso 

de valores designados para seus programas de ensaio de proficiência, enquanto 

ência. Novamente, essa proporção se assemelha a 

distribuição de provedores com programas para ensaio e calibração, em torno de 80% contra 

o uso de valores de consenso 

entre participantes no contexto de ensaios e de valores de referência obtidos em um 

ão. Por outro lado, cabe 

ressaltar que na pesquisa junto aos laboratórios sobre os critérios para seleção de ensaios de 

preferência por programas com valores de 

portante para os provedores de ensaio de 

Quanto aos 8% ou um dos provedores que respondeu 

que se refira ao emprego da formulação para 

definição de seus valores designados, pois essa metodologia não estava dentre as opções de 

75%
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Para uma investigação mais detalhada sobre a determinação dos valores designados 

nos programas de ensaio de proficiência acreditados, a questão 

que utilizavam estatísticas por consenso definiam 

operação dos seus programas.

e indicaram a faixa na qual se encontra esse número mínimo

seguir. 

 

Gráfico 46 – Número mínimo de laboratórios para designação de valor por consenso indicado pelos provedores.

 

Seguindo as orientações da norma ISO 13528, não se pode atingir o critério 

estabelecido para fins de designação de valores por consenso 

participantes (ISO, 2005). 

desempenho dos participantes.

sugerindo que esse número de

sendo que para um número menor, principalmente menor

duvidosas, como citado no capítulo 4. 

provedores informaram que utilizam valor de consenso com menos 

participantes. Isso se reflete em outros provedores de ensaios de proficiência acreditados por 

vários organismos de acreditação como, por exemplo, o 

Authorities, Australia (NATA)

(NMI) como provedor. Esse

por consenso dos resultados 

participantes (NMI, 2014)

Para uma investigação mais detalhada sobre a determinação dos valores designados 

nos programas de ensaio de proficiência acreditados, a questão 13 pergun

m estatísticas por consenso definiam um número mínimo de laboratórios para 

programas. Todos os nove provedores nesse contexto afirmaram que 

ndicaram a faixa na qual se encontra esse número mínimo, de acordo 

Número mínimo de laboratórios para designação de valor por consenso indicado pelos provedores.

PROVEDORES RESPONDENTES: 9 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Seguindo as orientações da norma ISO 13528, não se pode atingir o critério 

para fins de designação de valores por consenso com menos de 11 laboratórios 
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no capítulo 4. Entretanto, o Gráfico 46 mostrou que 

provedores informaram que utilizam valor de consenso com menos ou até 

ntes. Isso se reflete em outros provedores de ensaios de proficiência acreditados por 

vários organismos de acreditação como, por exemplo, o National Association of Testing 

ATA) que acreditou o National Measurement Institute, Austra
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Para uma investigação mais detalhada sobre a determinação dos valores designados 

13 perguntou se os provedores 

um número mínimo de laboratórios para 

Todos os nove provedores nesse contexto afirmaram que “sim” 

, de acordo com o Gráfico 46 a 

Número mínimo de laboratórios para designação de valor por consenso indicado pelos provedores. 

Seguindo as orientações da norma ISO 13528, não se pode atingir o critério 

com menos de 11 laboratórios 

onfiança ou mesmo a validade dos cálculos de 

e Lauk (2010) são mais restritivos, 

idealmente deveria ser igual ou maior que 30, 

que 20, as análises se tornam mais 

mostrou que 78% dos 

ou até 10 laboratórios 

ntes. Isso se reflete em outros provedores de ensaios de proficiência acreditados por 

National Association of Testing 

National Measurement Institute, Australia 

provedor utiliza a abordagem de estimativa do valor designado 

resultados de laboratórios 

. A justificativa muitas vezes empregada pelos provedores está 
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relacionada ao custo do programa e/ou a inexistência de um número maior de laboratórios 

aptos a participar. 

Novamente, é um aspecto que deve ser relevado pela Cgcre quanto ao estabelecimento 

de diretrizes e/ou orientações para seu quadro de avaliadores e especialistas. Uma iniciativa 

importante já adotada pela Cgcre foi a inclusão de campo no escopo de acreditação de 

provedores de ensaio de proficiência para a descrição do método utilizado para determinação 

do valor designado e sua incerteza associada, para cada programa de ensaio de proficiência 

acreditado. A Cgcre seguiu os requisitos internacionais da IAAC constantes no documento 

MD 038/13 (IAAC, 2013b), publicado em agosto de 2013, para fins da implantação de um 

acordo regional na região das Américas para a acreditação de provedores de ensaio de 

proficiência. Essa informação nos escopos subsidia a Cgcre na seleção de equipe de avaliação 

e mesmo à própria equipe na preparação prévia para a avaliação de um provedor. Cabe 

informar, entretanto, que até fevereiro de 2014, alguns escopos de provedores acreditados 

ainda não estavam revisados a esse respeito (INMETRO, 2014). 

 

 

5.4.8 Avaliação de desempenho dos participantes 

 

A partir da questão 14 foram verificadas as técnicas estatísticas usadas pelos 

provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre para a avaliação do desempenho 

dos participantes baseado nos resultados obtidos no programa. As opções dadas na questão 

consistiram nas três metodologias descritas no capítulo 4, os escores z, zeta (ζ) e os números 

En, além das seguintes previstas na ISO 13528 (ISO, 2005): 

a) os escores z’ ou z’-scores, calculado pela equação (5): 

�$ = � − �
���� + ���

 (5) 

onde x é o resultado do participante, X é o valor designado, �� é o desvio padrão do 

ensaio de proficiência e ux é a incerteza padrão do valor designado. 

b) os escores Ez ou Ez score, calculados pelas equações (6) e : 

�%& = � − �� − ��	
��  (6) 

�%' = � − �� + ��	
��  (7) 



onde Ux é a incerteza expandida d

expandida do valor designado.

 

Quanto aos critérios 

utilizados os mesmos valores críticos dos 

análise da influência da incerteza padrão do valor designado 

negligenciada em comparação a

limitação dessa incerteza (ISO, 13528).

apresenta os seguintes critérios: 

a) quando Ez- e Ez+

satisfatório; 

b) quando Ez- ou E

questionável; 

c) quando Ez- e Ez+

insatisfatório. 

 

Assim, as respostas dos 12 provedores 

quantificadas no Gráfico 47

metodologia. 

 

Gráfico 47 – Métodos de avaliação de desempenho indicado
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limitação dessa incerteza (ISO, 13528). Para os escores Ez, a ISO 13528 (ISO, 2005) 
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+ ficam dentro da faixa -1,0 até 1,0, o desempenho do participante é 

Ez+ fica fora da faixa -1,0 até 1,0, o desempenho do participante é 

+ ficam fora da faixa -1,0 até 1,0, o desempenho d

s respostas dos 12 provedores de ensaio de proficiência 

47 a seguir, considerando que foi permitido assinalar mais de uma 

Métodos de avaliação de desempenho indicados pelos provedores

Fonte: elaborado pelo autor. 
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o resultado do participante e UX é a incerteza 

os escores z’ podem ser 

vistos no capítulo 4, porém, cabe uma 
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, a ISO 13528 (ISO, 2005) 

o desempenho do participante é 
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1,0 até 1,0, o desempenho do participante é 

iciência acreditados foram 

assinalar mais de uma 

pelos provedores. 
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Os resultados para essa questão mostraram um perfil polarizado entre os escores z e os 

números En (ou erro normalizado), sendo que 75% ou nove provedores indicaram os escores 

z, contra 25% ou três que indicaram os números En. Essa distribuição de respostas foi 

perfeitamente condizente com os percentuais de provedores por tipo de programa (ensaio e 

calibração) e por procedimento para definição dos valores designados (consenso e referência), 

sempre em torno de 80% contra 20%. Cabe lembrar que na pesquisa com os laboratórios 

sobre os critérios para seleção de programas de ensaio de proficiência, 66% dos mesmos 

indicou preferência pelos escores z e 48% pelos números En. 

O Gráfico 47 mostrou também que cinco provedores (ou 42%) informaram utilizar 

“outros” métodos para a avaliação de desempenho. É possível supor a utilização da diferença 

(D) ou diferença percentual (D%), entre o resultado do participante e o valor designado, pois 

foram as duas únicas estatísticas previstas nas normas ABNT NBR ISO/IEC 17043 e ISO 

13528 não contempladas nas opções da questão 14. Outra possibilidade seria o emprego de 

adaptações aos métodos de avaliação de desempenho das normas, o desenvolvimento de 

critérios próprios e/ou baseados em outras abordagens estatísticas. 

Em se tratando do desempenho dos laboratórios participantes em ensaios de 

proficiência, já foi descrito no capítulo 4 a necessidade e as exigências/requisitos para a 

implementação de ações corretivas quando obtidos resultados insatisfatórios frente aos 

critérios de desempenho, seja para atendimento a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e/ou à 

política da Cgcre. Ações preventivas também são esperadas mediante “sinais de alerta” 

decorrentes de resultados questionáveis em alguns escores de desempenho (ISO, 2005) ou a 

detecção de tendências nos resultados. 

Embora sejam ações de responsabilidade dos participantes, a interação com o provedor 

de ensaio de proficiência e o acesso às informações dos programas é fundamental para 

subsidiar o participante na investigação das causas raiz dos resultados insatisfatórios 

percebidos para fins de tomada de ações apropriadas. É relevante informar que segundo Silva 

(2009) e Silva et al. (2013), as principais causas raiz para resultados insatisfatórios dos 

laboratórios acreditados pela Cgcre em ensaios de proficiência são relacionadas a pessoal, 

equipamentos e calibração de padrões e métodos de medição, além disso sugere fortemente 

também considerar as condições ambientais na investigação de causas. 

Dessa forma, as respostas à questão 16 da pesquisa junto aos provedores de ensaio de 

proficiência indicou que 11 ou 92% desses oferecem algum tipo de assistência aos 

participantes em caso de resultados insatisfatórios em seus programas, dentre os quais foram 

citados: envio de novas amostras ou material excedente, reenvio de itens e realização de 
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rodada extra para novas medições pelo participante, orientações, discussões, consultoria e 

realimentação educativa aos participantes, por exemplo, por meio da realização de evento ao 

final do programa de ensaio de proficiência. 

Outro aspecto relacionado a esse contexto é a possibilidade de apelação dos 

participantes contra aos resultados insatisfatórios relatados pelos provedores de ensaio de 

proficiência (ABNT, 2011). De acordo com a questão 19 da pesquisa, 50% dos 12 provedores 

acreditados já receberam apelação dos participantes em seus programas de ensaio de 

proficiência. Como se trata de uma medida coberta pelos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 

17043, a identificação desses casos é aceitável, porém esse percentual significativo indica a 

necessidade dos provedores em estar preparados e disponíveis a atender de forma apropriada 

tais casos, seguindo procedimentos previstos (ABNT, 2011). Por outro lado, reforça a 

necessidade da Cgcre em manter seus avaliadores e especialistas informados e treinados para 

identificar e avaliar essa questão.  

Por meio da pesquisa ainda foi avaliada a identificação e o tratamento dado pelos 

provedores de ensaio de proficiência para situações de conluio (combinação) entre 

participantes ou falsificação de resultados nos seus programas acreditados junto a Cgcre. Tais 

situações afetam o desempenho nos ensaios de proficiência dos laboratórios participantes 

envolvidos e consequentemente o uso e julgamento desses resultados pelas partes 

interessadas. De acordo com a questão 18, apenas um ou 8% dos provedores acreditados já 

identificou conluio e/ou falsificação de resultados entre os participantes de seus programas. 

Embora baixa a detecção, é uma possibilidade que não deve ser negligenciada, pois a 

norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 requer que os provedores de ensaio de proficiência 

considerem formalmente em seu planejamento precauções razoáveis para a prevenção da 

ocorrência desses casos e devem existir procedimentos a serem utilizados quando houver 

suspeita a esse respeito (ABNT, 2011). A questão 17 investigou as medidas já adotadas pelos 

provedores para prevenção de conluio ou falsificação de resultados entre os participantes de 

seus programas acreditados. Alguns procedimentos citados envolveram: 

a) sigilo e/ou proteção da identificação dos participantes e itens durante todo o 

andamento e em todas as informações divulgadas do programa, por exemplo, pela 

adoção de codificações e senhas de acesso a informações online. O objetivo é 

evitar que os participantes saibam entre si quem está participando e que item cada 

um está medindo; 

b) produção ou seleção de diferentes itens de ensaio de proficiência a cada rodada, 

assegurando variação entre os mesmos dentro das faixas esperadas. O objetivo é 
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evitar que o conhecimento de resultados de rodadas anteriores seja empregado para 

qualquer vantagem nos programas em andamento; 

c) solicitação e análise dos registros como os dados brutos de medição dos 

participantes para confirmar a realização dessas medições; 

d) orientações ou diretrizes em manuais de inscrição, protocolos ou termos de 

compromisso de participação. 

 

Uma situação já percebida com base nos registros de avaliação da Cgcre está 

relacionada a itens de ensaio de proficiência para calibração, por exemplo, instrumentos ou 

padrões de medição empregados em várias rodadas de programas. A reutilização 

indiscriminada em novas rodadas de um item de rodadas concluídas, com resultados 

divulgados anteriormente e identificação exposta, inclusive às vezes em relatórios livremente 

disponíveis online, mantendo-se os mesmos pontos de medição e valores designados sem ou 

com variações pouco significativas ou de tendência facilmente identificada, pode constituir 

evidência da falta de precaução suficiente do provedor para prevenir conluio ou falsificação 

de resultados entre participantes. Cabe ressaltar que a norma requer a apresentação dos 

valores designados nos relatórios finais de cada rodada de programa de ensaio de proficiência 

(ABNT, 2011). Essas circunstâncias devem ser consideradas pelos provedores de ensaio de 

proficiência e observadas pela Cgcre para fins de conhecimento dos seus avaliadores. 

 

 

5.4.9 Transporte de itens de ensaio de proficiência 

 

Os aspectos relacionados ao transporte dos itens de ensaio de proficiência são 

relevantes ao planejamento e operação dos programas pelos provedores. Tais aspectos 

incluem a preparação dos itens, prevendo as implicações de armazenamento e manuseio, os 

cuidados para que os itens permaneçam estáveis durante o tempo de sua circulação, o 

monitoramento e a influência das condições ambientais durante o transporte, se pertinente e o 

fornecimento de instruções documentadas para o transporte quando os participantes são 

requisitados a transportar itens (ABNT, 2011).  

A questão 11 da pesquisa solicitou aos provedores acreditados pela Cgcre informar 

quem é responsável pelo transporte dos itens de ensaios de proficiência nos seus programas. O 

Gráfico 48 apresenta o perfil das respostas. 

  



 

Gráfico 
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participantes, uma vez que se evita o contato e conhecimento dos participantes entre si. Cabe 
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de ensaio de proficiência que se responsabilizam pelo transporte dos itens

relevância dos prazos dos programas, o que é afetado pela logística de transporte. 

 

 

5.4.10 Documentos de referência

 

De forma a complementar 

provedores de ensaio de proficiência indicassem quais documentos de referência utilizam para 

o desenvolvimento e operação

ISO/IEC 17043. O Gráfico 

 

Gráfico 48 – Responsabilidade pelo transporte de itens. 

PROVEDORES RESPONDENTES: 12 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os dados indicaram majoritariamente que os provedores de ensai

acreditados realizam ou tem a responsabilidade integral pelo transporte dos itens em seus 

programas. Esta característica é importante, pois permite um maior controle para

todos os aspectos descritos anteriormente, essenciais a viabilidade dos

pode ser considerada uma medida de prevenção de conluio ou falsificações entre 

participantes, uma vez que se evita o contato e conhecimento dos participantes entre si. Cabe 

lembrar que na pesquisa com os laboratórios, 38% indicou considerar a seleção de provedores 

de ensaio de proficiência que se responsabilizam pelo transporte dos itens

relevância dos prazos dos programas, o que é afetado pela logística de transporte. 

Documentos de referência relacionados aos ensaios de proficiência

De forma a complementar os aspectos investigados foi solicitado na questão

provedores de ensaio de proficiência indicassem quais documentos de referência utilizam para 

o desenvolvimento e operação dos seus programas acreditados, além da norma ABNT NBR 

Gráfico 49 sumariza as respostas dadas pelos 12 provedores.
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majoritariamente que os provedores de ensaio de proficiência 

pelo transporte dos itens em seus 

um maior controle para assegurar 

s programas. Também 

pode ser considerada uma medida de prevenção de conluio ou falsificações entre 

participantes, uma vez que se evita o contato e conhecimento dos participantes entre si. Cabe 

ndicou considerar a seleção de provedores 

de ensaio de proficiência que se responsabilizam pelo transporte dos itens e 42% informou a 

relevância dos prazos dos programas, o que é afetado pela logística de transporte.  

s aos ensaios de proficiência  

solicitado na questão15 que os 

provedores de ensaio de proficiência indicassem quais documentos de referência utilizam para 

acreditados, além da norma ABNT NBR 

sumariza as respostas dadas pelos 12 provedores. 



 

Gráfico 49 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

esperado, os provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre 

ram em grande parte utilizar a ISO 13528 e o Protocolo Internacional da IUPAC, uma 

dois documentos de referência explicitamente recomendados pela

ABNT NBR ISO/IEC 17043, em especial no que diz respeito aos métodos estatísticos para 

O guia Eurachem para seleção, interpretação e uso de programas de 

foi pouco indicado pelos provedores, por apenas quatro

como descrito no capítulo 4, sua abordagem é mais voltada para os usuários de ensaio

proficiência. Pode ser relevante aos provedores conhecer as orientações para seleção de 

ensaios de proficiência que sugere. 

m dado preocupante foi a baixa indicação de uso do guia IUPAC CITAC

por quatro provedores (33%), considerando que este documento 

gem quanto aos métodos estatísticos para ensaios de proficiência com um número 

, como visto no capítulo 4. Seria oportuno o conhecimento e 

aplicação dessa e outras referências específicas sobre esse tema, já que cerca de 80% dos 

provedores acreditados pela Cgcre indicaram o uso de um número limitado de participantes 

aplicação das estatísticas de consenso, assim como o número de itens para os estudos de 

menores ou iguais a 10. 

Para a opção “outros” documentos, os provedores citaram referências relacionadas a 

métodos de medição e estimativa de incerteza, não diretamente sobre ensaios de proficiência, 

33%

33%

42%

67%
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Documentos de referência empregados pelos provedores. 
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recomendados pela norma 

no que diz respeito aos métodos estatísticos para 

para seleção, interpretação e uso de programas de 

, por apenas quatro (33%), porém 

, sua abordagem é mais voltada para os usuários de ensaios de 

conhecer as orientações para seleção de 

IUPAC CITAC, também 

considerando que este documento apresenta importante 

gem quanto aos métodos estatísticos para ensaios de proficiência com um número 

Seria oportuno o conhecimento e 

aplicação dessa e outras referências específicas sobre esse tema, já que cerca de 80% dos 

número limitado de participantes 

de itens para os estudos de 

Para a opção “outros” documentos, os provedores citaram referências relacionadas a 

diretamente sobre ensaios de proficiência, 

92%
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embora possivelmente empregados nas medições necessárias ao desenvolvimento dos 

programas. 

 

 

5.4.11 Informações disponibilizadas sobre os programas de ensaio de proficiência 

 

A questão 20 da pesquisa junto aos provedores de ensaio de proficiência acreditados 

solicitou que assinalassem quais as informações que comunicam previamente aos potenciais 

participantes de seus programas, isto é, ainda na etapa de divulgação. As opções de respostas 

dessa questão enumeraram exatamente os critérios de seleção de programas de ensaio de 

proficiência pesquisados junto aos laboratórios. Dessa forma foi possível avaliar os aspectos 

de comunicação entre provedor e laboratório, bem como identificar se as informações ou 

características consideradas essenciais pelos laboratórios para decidir sobre sua participação 

em um ensaio de proficiência, são suficientemente disponibilizadas pelos provedores. A 

Tabela 13 apresenta a seguir o percentual de respondentes dentre os 12 provedores para cada 

informação pesquisada. 
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Tabela 13 – Informações disponibilizadas pelos provedores de ensaios de proficiência. 

Cód. Critérios de seleção 
Respondentes 

N° (%) 

1 Informações sobre o modelo estatístico previsto para o programa. 12 100% 

2 Métodos para avaliação de desempenho dos participantes. 12 100% 

3 Se o provedor disponibiliza formulários, relatórios e documentos online (websites). 11 92% 

4 A frequência de rodadas prevista para o programa. 10 83% 

5 Custos. 10 83% 

6 Descrição detalhada dos mensurandos, matrizes, itens, parâmetros, métodos e faixas do programa. 10 83% 

7 Metodologia para determinação do desvio padrão para avaliação da proficiência. 10 83% 

8 Procedimentos para determinação dos valores designados. 10 83% 

9 Se o provedor e programa são acreditados pela Cgcre. 10 83% 

10 
Prazos previstos: para realização das medições, de duração do programa ou rodada e para 
divulgação dos resultados. 

9 75% 

11 
Procedimentos e critérios para determinação da homogeneidade e estabilidade dos itens ou 
amostras. 

9 75% 

12 Responsabilidade e critérios para transporte dos itens. 9 75% 

13 Número mínimo e máximo de participantes aceitos para o programa. 6 50% 

14 Se o provedor e programa são cadastrados no EPTIS. 5 42% 

15 Se o provedor oferece assistência em caso de resultados insatisfatórios. 5 42% 

16 
Informação sobre o nível do(s) laboratório(s) de referência utilizado(s) ou subcontratado(s) para o 
programa. 

4 33% 

17 
Se o provedor fornece amostras excedentes em caso de necessidade de ações corretivas posteriores 
pelo laboratório. 

4 33% 

18 
Especificação (por ex.: exatidão, resolução), limites de quantificação ou detecção e incertezas 
esperadas para os itens ou amostras. 

2 17% 

19 Se há rastreabilidade metrológica do valor designado. 2 17% 

20 Se os programas declaram e consideram a incerteza do(s) valor(es) designado(s). 2 17% 

21 Se os programas requerem e consideram as incertezas dos participantes nas análises estatísticas. 1 8% 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

De uma forma geral, os provedores declararam divulgar de forma significativa 

informações sobre o planejamento de seus programas de ensaio de proficiência, incluindo os 

métodos estatísticos. Destacam-se índices a partir de 75% para informações sobre 

homogeneidade, estabilidade, desvio padrão do ensaio de proficiência, designação de valores 

e descrição do item de ensaio de proficiência, alcançando-se 100% para o modelo estatístico. 

Esse perfil de disponibilização de informações dos programas é benéfico aos laboratórios, 

embora na pesquisa junto aos mesmos, tenha sido indicada baixa relevância nesse tipo de 

informação para fins de seleção dos ensaios de proficiência, entre 15% e 40%, conforme 

relato no capítulo 4. Todos os provedores (100%) alegaram divulgar sobre os métodos de 
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desempenho utilizados, sendo esse também o terceiro critério mais indicado na pesquisa junto 

aos laboratórios. 

Informações que podem ser consideradas importantes como rastreabilidade 

metrológica e incertezas tiveram as mais baixas indicações pelos provedores, por 17% deles. 

No caso da rastreabilidade, chegou a ser indicada por 40% os laboratórios, o que mostrou 

maior consideração pelos demandantes. Aspectos mais operacionais como frequência das 

rodadas, custos e prazos tiveram de 75% até 83% de indicações pelos provedores, o que foi 

condizente com os altos percentuais de respostas dos laboratórios para esses pontos. 

Foi observado ainda que existem provedores que não divulgam a respeito de sua 

acreditação e de seus programas, visto que esta uma foi uma indicação de 83% deles. Cabe 

lembrar, no entanto, que a acreditação dos provedores e programas de ensaio de proficiência 

foi o principal critério de seleção afirmado pelos laboratórios, embora o percentual também 

não tenha sido unanime, chegando a 73%. Isso indica uma necessidade de maior disseminação 

pela Cgcre a respeito da importância da modalidade de acreditação de provedores de ensaio 

de proficiência. Outro dado interessante foi a baixa indicação de 42% provedores quanto a 

divulgação de que seus programas estão na base de dados EPTIS, mesmo frente a 77% dos 

provedores que responderam nessa mesma pesquisa ter programas cadastrados no EPTIS. Por 

outro lado, como visto capítulo 4, esse critério para fins de seleção de programas ainda não é 

expressivo, sendo indicado por apenas 36,9% dos laboratórios, que também demonstraram 

não conhecer amplamente o EPTIS, o que foi indicado por somente 53% desse público. 

Finalmente, os dados apresentados na Tabela 13 mostram, segundo declarações dos 

próprios provedores, uma divulgação suficiente das características da oferta de programas de 

ensaio de proficiência acreditados frente aos critérios de interesse para seleção desses 

programas, apontados pelos laboratórios demandantes dessa atividade, conforme Tabela 13 do 

capítulo 4. Inclusive, 92% dos provedores afirmaram disponibilizar tais informações online 

em websites, tornando mais acessível à caracterização dessa oferta. A Cgcre também tem seu 

papel nesse contexto, uma vez que disponibiliza os escopos de acreditação dos provedores de 

ensaio de proficiência com informações técnicas chaves a respeito dos programas de ensaio de 

proficiência acreditados, incluindo: nome do programa, área de atividades ou grupo de serviço 

de calibração, frequência, descrição dos itens e métodos de avaliação de desempenho, até o 

momento dessa pesquisa. Os dados pesquisados podem subsidiar a Cgcre em futuras 

adequações da estrutura e informações desses escopos dos provedores, porém com foco no 

usuário de ensaios de proficiência, isto é, laboratórios e partes interessadas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Foi concluído um mapeamento completo das demandas e ofertas por programas 

brasileiros de ensaio de proficiência aliado a uma identificação e investigação minuciosa de 

aspectos relacionados a esses programas, a partir de uma pesquisa abrangente junto aos 

laboratórios de calibração e ensaio e aos provedores de ensaio de proficiência, no contexto da 

acreditação desses OAC pela Cgcre. Os resultados obtidos constituem uma fonte de 

informação que poderá ser utilizada principalmente: 

a) pela Cgcre, no aperfeiçoamento e desenvolvimento de seu processo de acreditação 

de provedores de ensaio de proficiência e/ou na adequação de sua política de 

participação em ensaios de proficiência, aplicável aos laboratórios que acredita; 

b) pelos provedores de ensaios de proficiência acreditados ou postulantes a 

acreditação ou ainda outros provedores (não acreditados), na implementação de 

melhorias ou adequações de seus programas de ensaio de proficiência e na 

identificação de áreas de potencial demanda para desenvolvimento e oferta de 

novos programas; 

c) pelos laboratórios de calibração e ensaio acreditados ou postulantes a acreditação, 

para um maior entendimento dos aspectos relacionados aos ensaios de proficiência, 

para a identificação de aspectos relevantes a considerar na seleção de provedores e 

programas de ensaio de proficiência adequados ao seu propósito, incluindo para o 

correto atendimento à política da Cgcre e por fim, o apropriado emprego e 

interpretação dos seus resultados de desempenho nos programas. 

 

Os dados da pesquisa junto aos laboratórios permitiram confirmar uma relação direta 

entre a demanda e a indicação de disponibilidade de programas de ensaio de proficiência para 

os grupos de serviço de calibração, áreas de atividade e classes de ensaio, nas quais se 

concentram os laboratórios de calibração e ensaio, que são: 

a) dimensional, pressão, massa, temperatura e umidade e eletricidade; 

b) meio ambiente, alimentos e bebidas, produtos químicos, construção civil e saúde 

humana; 

c) ensaio químico, ensaio biológico e ensaio mecânico. 
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Ficou demonstrado que, de uma forma geral, grupos, áreas ou classes com maiores 

demandas induzem uma maior disponibilização de programas de ensaio de proficiência, 

embora mesmo nesses casos, também houve alguma indicação de indisponibilidade de 

programas por parte dos laboratórios. Considerando toda a amostra da pesquisa, 30% dos 

laboratórios de calibração indicaram indisponibilidade de programas de ensaio de proficiência 

para os grupos de serviço de calibração, 23% dos laboratórios de ensaio para as áreas de 

atividades e 33% para as classes de ensaio. 

Por outro lado, houve indicação de um alto percentual de disponibilidade global de 

ensaios de proficiência para grupos de serviço, classes de ensaio e áreas de atividades, em 

torno de 70%, com base nas respostas dos laboratórios. Esse dado precisa ser interpretado 

com cautela, pois de acordo com o enunciado da pesquisa deve ser entendido como a 

existência de programas de ensaio de proficiência para pelo menos um item (serviço de 

calibração, amostra ou produto ensaiado) dentro de um determinado grupo, classe ou área, 

podendo existir outros itens nessas categorias com indisponibilidade de programas. Uma 

indicação mais específica da demanda e da disponibilidade de ensaios de proficiência para os 

principais subgrupos de calibração, subáreas de atividades, matrizes e produtos foi 

apresentada nos Apêndices D e E. Essas informações precisam ser utilizadas conjuntamente 

com os dados de oferta de programas de ensaios de proficiência pesquisados e apresentados. 

Relacionando a pesquisa de demanda com o mapeamento da oferta de programas de 

ensaio de proficiência, foram identificados grupos de serviço de calibração e áreas de 

atividades com demanda representativa, porém com baixa indicação de oferta e/ou 

planejamento de oferta de programas (acreditados ou não) pelos provedores acreditados pela 

Cgcre, por exemplo: 

a) temperatura e umidade, força, torque e dureza e volume e massa específica; 

b) agricultura e pecuária e metalurgia. 

 

Houve também outros grupos e áreas onde se constatou pouca oferta ou intenção de 

oferta de programas de ensaio de proficiência (acreditados ou não) pelos provedores 

acreditados pela Cgcre, mas com demanda intermediária, por exemplo: 

a) físico-química, tempo e frequência e vazão; 

b) produtos relacionados à saúde e segurança humana, petróleo e derivados, gás 

natural, álcool e combustíveis em geral. 
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Os resultados mostraram ainda a existência de lacunas na oferta e potencial oferta de 

programas de ensaio de proficiência (acreditados ou não) pelos provedores acreditados pela 

Cgcre. Foram quatro (29%) dos grupos de serviço de calibração e 19 (53%) das áreas de 

atividade, sem indicativo de oferta a curto prazo, dentre estes quais cabe destacar: 

a) acústica e vibrações, óptica e viscosidade; 

b) automotiva e outros equipamentos de transporte, construção civil e 

eletrodomésticos e similares. 

 

Pode-se concluir que todos esses grupos de serviços e áreas de atividades relacionados 

são potenciais ao desenvolvimento e/ou acreditação de novos programas de ensaio de 

proficiência. 

A pesquisa junto aos provedores de ensaio de proficiência acreditados pela Cgcre 

também mostrou que até fevereiro de 2014 existiam programas acreditados para cinco grupos 

de serviço de calibração (36%) e oito áreas de atividades (22%). Embora baixos os 

percentuais, podem ser considerados significativos por se tratar de uma modalidade de 

acreditação implantada em 2011 e contar com apenas 13 provedores acreditados até essa data. 

Além disso, foi observado que os grupos e áreas com maiores demandas estão contemplados. 

Outro dado relevante se refere à indicação dos provedores quanto a possível extensão 

da acreditação de seus escopos até 2016 em quatro novos grupos de serviço de calibração e 

três novas áreas de atividades, para as quais ainda não há programas de ensaio de proficiência 

acreditados. Caso se concretize esse indicativo, a Cgcre alcançaria a curto prazo 64% (nove) 

dos grupos de serviço de calibração e 31% (11) das áreas de atividades com programas de 

ensaio de proficiência acreditados. Esses dados demonstram à Cgcre a necessidade de 

viabilizar a estrutura para atendimento a essas potenciais solicitações de extensão da 

acreditação dos escopos dos provedores de ensaio de proficiência, principalmente quanto à 

capacitação de avaliadores e especialistas. Os provedores também indicaram na pesquisa 

programas em outros grupos e áreas que não planejam acreditar no período de três anos. Se 

contabilizados, os percentuais citados anteriormente se elevariam para 71% (dez grupos) e 

47% (17 áreas), respectivamente. 

Outro aspecto relacionado à oferta de programas de ensaio de proficiência identificado 

na pesquisa com os laboratórios foi uma potencial complementação dessa oferta pelos 

próprios laboratórios, sendo que 93 deles indicaram que atuam ou planejam atuar como 

provedores de ensaios de proficiência. Constatou-se que essa oferta reduz as lacunas de 

programas de ensaio de proficiência, que se mantém em apenas um grupo de serviço de 
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calibração (7%) e seis áreas de atividades (18%), onde não há qualquer indicativo de oferta ou 

potencial oferta de programas de ensaio de proficiência, seja pelos laboratórios, seja pelos 

provedores pesquisados. 

Dentre os laboratórios, 52 declararam intenção de se acreditar junto a Cgcre como 

provedores de ensaio de proficiência até 2016, o que é promissor, mas deve ser observado 

com cautela em termos de viabilidade de se concretizar. De qualquer forma, a Cgcre deve 

monitorar essa perspectiva para sua eventual preparação. O mapeamento das demandas por 

ensaios de proficiência realizado, aliado ao mapeamento das ofertas dos provedores de ensaio 

de proficiência apresentado, pode auxiliar os laboratórios que atuam ou pretendem atuar como 

provedores a delimitar áreas mais potenciais para concentrar os esforços na acreditação dessa 

atividade. 

Além dos provedores de ensaio de proficiência e laboratórios acreditados ou com 

acreditação inicial em fase pela Cgcre pesquisados, foi demonstrado que existem outros 19 

provedores brasileiros cadastrados na base de dados EPTIS ainda não acreditados, os quais 

compõe a oferta de programas de ensaios de proficiência no Brasil, assim como representam 

um grande potencial de novas solicitações de acreditação de provedores de ensaio de 

proficiência junto a Cgcre. 

Com relação às partes interessadas na participação e desempenho dos laboratórios 

brasileiros em ensaios de proficiência, que são importantes indutores da demanda por ensaios 

de proficiência, a pesquisa confirmou que o organismo de acreditação, no caso a Cgcre, tem 

reconhecidamente maior força, sendo indicado por 548 ou 95% dos laboratórios. Embora 

autoridades reguladoras tenham sido apontadas por 111 ou 19% dos laboratórios, dentre as 

principais o Mapa, a Anvisa, a ANP e a CETESB, foram identificadas exigências dessas 

autoridades majoritariamente relacionadas à necessidade de acreditação dos laboratórios junto 

a Cgcre, o que leva indiretamente à necessidade de participação em programas de ensaio de 

proficiência, dada a política da Cgcre formalizada na NIT-DICLA-026, que de fato constitui 

uma exigência nesse sentido. A pesquisa detectou somente a ANP com diretrizes para a 

participação obrigatória em ensaio de proficiência aplicável aos laboratórios que contrata para 

seu programa de monitoramento de combustíveis, conforme sua Resolução ANP n° 8 de 

2011. 

Quanto à política da Cgcre para a participação dos laboratórios que acredita em 

programas de ensaio de proficiência, a pesquisa mostrou indícios que o seu atendimento tem 

se dado majoritariamente por controles internos da qualidade e por comparações bilaterais, 

indicados respectivamente por 410 laboratórios (71%) e por 324 (56%), quando há 
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indisponibilidade de programas de ensaios de proficiência. Por outro lado, outras informações 

apresentadas pelos 575 laboratórios da pesquisa apontaram que menos de 40% utilizam 

programas dos provedores de ensaio de proficiência acreditados, entre 20% a 30% já 

participaram de programas da própria Cgcre e do Inmetro, bem como em torno de 50% 

conhecem a base de dados EPTIS, sendo estas as principais fontes aceitas para atendimento à 

política da Cgcre. Esse dado é relevante à Cgcre para uma análise dos requisitos de sua 

política e dos mecanismos de avaliação empregados para se assegurar seu cumprimento pelos 

laboratórios. 

Como contribuição final é possível sugerir diretrizes à Cgcre que podem auxiliar no 

aperfeiçoamento da sua modalidade de acreditação de provedores de ensaio de proficiência e 

também da sua política para participação dos laboratórios que acredita em ensaios de 

proficiência, que incluem: 

a) acompanhar regularmente os programas inseridos na base de dados EPTIS, de 

modo a identificar áreas potenciais para acreditação de programas de ensaio de 

proficiência e perfis de avaliadores e especialistas; 

b) monitorar o crescimento da acreditação de laboratórios em determinadas áreas, 

como um indicativo de potenciais áreas para solicitações de acreditação de novos 

provedores e/ou programas de ensaio de proficiência; 

c) verificar periodicamente regulamentos técnicos que possam demandar a 

obrigatoriedade da acreditação de laboratórios ou de provedores de ensaio de 

proficiência, bem como conter exigências diretas ou indiretas por ensaios de 

proficiência;  

d) verificar sistematicamente o desenvolvimento das modalidades de acreditação de 

laboratórios e provedores de ensaio de proficiência, de forma a manter atualizada, 

harmonizada e disseminada a documentação de seu sistema de gestão; 

e) onde pertinente, desenvolver e publicar diretrizes e/ou orientações aos provedores 

de ensaio de proficiência e aos avaliadores e especialistas da Cgcre nessa área. Os 

principais aspectos a serem abordados incluem questões relacionadas à avaliação 

da homogeneidade, estabilidade e designação de valor aos itens de ensaio de 

proficiência, abordagens estatísticas comumente utilizadas e outras abordagens 

válidas internacionalmente, porém ainda não tratadas pelas normas técnicas de 

referência. Deve-se considerar as diferentes áreas do conhecimento, incluindo 

ensaios de proficiência para calibração, que raramente é contemplado nas 

referências documentais existentes. Um caminho viável sugerido é o 
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estabelecimento de uma comissão técnica de assessoramento na acreditação de 

provedores de ensaio de proficiência; 

f) estabelecer um programa específico de treinamento de avaliadores e especialistas 

de provedores de ensaio de proficiência, incluindo discussões técnicas sobre o 

planejamento dos programas de ensaio de proficiência e as abordagens estatísticas, 

além do compartilhamento de exemplos já vivenciados por outros organismos de 

acreditação que disponibilizam tal modalidade. Especial atenção deve ser dada a 

discussões sobre programas de ensaios de proficiência voltados para ensaios 

químicos e biológicos, onde os critérios de estabilidade e homogeneidade são 

críticos, bem como a áreas de atividade e grupos de serviço de calibração com 

maior demanda para acreditação; 

g) estabelecer e/ou ampliar canais de acesso e troca de informações sobre práticas e 

diretrizes estabelecidas por outros organismos de acreditação que já 

desenvolveram a modalidade de acreditação de provedores; 

h) maior disseminação aos laboratórios e aos provedores de ensaio de proficiência 

acreditados sobre o potencial da ferramenta EPTIS, visando ampliar a visibilidade 

dos programas brasileiros de ensaio de proficiência ofertados, assim como 

potencializar a busca de programas nacionais e internacionais pelos laboratórios 

para atendimento às suas demandas e à política da Cgcre. Sugere-se o 

estabelecimento de uma diretriz da Cgcre requerendo aos provedores inserir os 

programas de ensaio de proficiência acreditados no EPTIS, incluindo uma 

informação padronizada sobre sua acreditação no campo de avaliação 

independente; 

i) reforçar a disseminação/divulgação sobre a modalidade de acreditação de 

provedores de ensaio de proficiência, por exemplo, no Encontro de Organismos de 

Avaliação da Conformidade (Enoac) que ocorre anualmente e/ou em outros 

seminários, congressos e oficinas com envolvimento das diferentes partes 

interessadas. Expandir essa divulgação por meio de material promocional, 

divulgação em mídias e presença mais constante em fóruns de partes interessadas, 

reforçando assim o papel educativo no contexto da acreditação. 

 

 

  



166 

REFERÊNCIAS 

 
ALVES, Márcia. Mesa Redonda: Desafios para implementação de uma Rede de 
Metrologia Química. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7˚: Workshop 
de Estruturação da Rede de Metrologia Química do Inmetro (Remeq-I), Ouro Preto, nov. 
2013. Disponível em: <http://www2.inmetro.gov.br/remeq-i/wp-
content/uploads/2013/11/Apresentação-Mesa-Redonda-ANPx.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2014. 
 
ASIA PACIFIC LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION (APLAC). APLAC 
MR 001: Procedures for establishing and maintaining the APLAC mutual recognition 
arrangement amongst accreditation bodies (Issue No. 20). [S.I.], Mar. 2013a. Disponível em: 
<https://www.aplac.org/documents/mr/aplac_mr_001_issue_20.pdf>. Acesso em: 15 de 
outubro de 2013.  
 
______. APLAC MR 002: Mutual recognition arrangement (rev. 3). [S.I.], Mar. 2013b. 
Disponível em: 
<https://www.aplac.org/documents/mr/aplac_mr_002_rev_3_march_2013.pdf>. Acesso em: 
15 out 2013. 
 
______. APLAC SEC 039: APLAC MRA signatories – Summary (Issue No. 34). [S.I.], Oct. 
2013c. Disponível em: <https://www.aplac.org/documents/sec/aplac_sec_039_issue_34.pdf>. 
Acesso em: 26 out. 2013.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA 
E COSMÉTICOS (ABIHPEC). Pesquisa sobre qualificação de laboratórios para o setor 
de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos – Relatório Final. [S.I.], 2011. Disponível em: 
<http://www.laboratorioshppc.org.br/insResultadoDaPesquisaHPPC.aspx>. Acesso em: 25 
fev. 2013. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT ISO GUIA 35: 
Materiais de referência – Princípios gerais e estatísticos para a certificação. Rio de Janeiro, 
2012. 
 
______. ABNT NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e 
vocabulário. Rio de Janeiro, 2005a. 
 
______. ABNT NBR ISO/IEC 17000: Avaliação de conformidade – Vocabulário e 
princípios gerais. Rio de Janeiro, 2005b. 
 
______. ABNT NBR ISO/IEC 17011: Avaliação de conformidade – Requisitos gerais para 
os organismos de acreditação que realizam acreditação de organismos de avaliação de 
conformidade. Rio de Janeiro, 2005c. 
 
______. ABNT NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios 
de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2005d. 
 
______. ABNT NBR ISO/IEC 17043: Avaliação de conformidade – Requisitos gerais para 
ensaios de proficiência. Rio de Janeiro, 2011. 
 



167 

______. ABNT NBR NM ISO 15189: Laboratórios de análises clínicas – Requisitos 
especiais de qualidade e competência. Rio de Janeiro, 2008. 
BERKEL, Petronella Mathilda van. Accreditation of proficiency-testing schemes in The 
Netherlands. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 6, p. 210-213, 2001. ISSN: 1432-0517 
(electronic version). 
 
AUSTRALIAN GOVERNMENT, NATIONAL MEASUREMENT INSTITUTE (NMI). 
Statistical Manual – Chemical Proficiency Testing – NMI North Ryde (Issue No. 3.5). [S.I.], 
Feb. 2014. Disponível em: 
<http://www.measurement.gov.au/Services/Documents/CPTStatisticalManual.pdf>. Acesso 
em: 9 abr. 2014. 
 
BOLEY, N.P. Do we need to accredit proficiency testing schemes? Accred. Qual. Assur., 
[Heidelberg], v. 4, p. 347-349, 1999. ISSN: 1432-0517 (electronic version). 
 
BOLEY, N.P. et al. Comparability of PT schemes – what did we learn from COEPT? 
Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 11, p. 391–399, 2006. ISSN: 1432-0517 (electronic 
version). 
 
BORGES, Renata Martins Horta. Nota Técnica emitida pela CGCRE: Número: 
Cgcre/Dicla/000/2008: Levantamento da demanda de provedores de ensaios de 
proficiência com ênfase em ensaios químicos. Rio de Janeiro: Inmetro, 2008. 
 
BORGES, Renata Martins Horta; MOURA, Suzana Saboia de. Cgcre lança duas novas 
modalidades de acreditação: Produtores de Materiais de Referência e Provedores de Ensaios 
de Proficiência. IAAC Regional Talk, n. 12, p. 13-15, out. 2011a. 
 
BORGES, Renata Martins Horta; MOURA, Suzana Saboia de. Nota Técnica emitida pela 
CGCRE: Número: Cgcre/Didac/019/2011: Projetos-piloto de acreditação de Produtores 
de Materiais de Referência (PMR) e Provedores de Ensaios de Proficiência (PEP) - 
Memória. Rio de Janeiro: Inmetro, 31 mai. 2011b. 
 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC n° 12 de 16 
de fevereiro de 2012. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/17853e804b571c30bb15bbaf8fded4db/RDC12
+de+2012.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 22 mar. 2014. 
 
______. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natura e Biocombustíveis (ANP). Resolução 
ANP n° 8 de 9 de fevereiro de 2011. Brasília, 2011a. Disponível em: 
<http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2011/fevereiro/ranp%208%20-
%202011.xml>. Acesso em: 22 mar. 2014. 
 
______. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natura e Biocombustíveis (ANP). Resolução 
ANP n° 6 de 5 de fevereiro de 2014. Brasília, 2014. Disponível em: 
<http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2014/fevereiro/ranp%206%20-
%202014.xml?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0>. Acesso em: 22 mar. 2014. 
  



168 

______. Ministério da Saúde. Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011. Brasília, 2011b. 
Disponível em: <http://saude.mg.gov.br/images/documentos/PORTARIA%20No-
%202.914,%20DE%2012%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202011.pdf>. Acesso em: 22 
mar. 2014. 
 
______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Instrução Normativa 
n° 57 de 11 de dezembro de 2013. Brasília, 2013a. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=13
78567.PDF>. Acesso em: 22 mar. 2014. 
 
______. Presidência da República. Casa Civil. Decreto n° 6.275 de 28 de novembro de 
2007. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Lei/L12545.htm>. Acesso em: 9 out. 2013. 
 
______. Presidência da República. Casa Civil. Decreto n° 7.938 de 19 de fevereiro de 2013. 
Brasília, 2013b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Decreto/D7938.htm>. Acesso em: 9 out. 2013. 
 
______. Presidência da República. Casa Civil. Lei n° 9.933 de 20 de dezembro de 1999. 
Brasília, 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9933.htm>. 
Acesso em: 9 out. 2013. 
 
______. Presidência da República. Casa Civil. Lei n° 12.545 de 14 de dezembro de 2011. 
Brasília, 2011c. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Lei/L12545.htm>. Acesso em: 9 out. 2013. 
 
BROOKMAN, Brian; THOLEN, Daniel W. Developments in ISO 13528 for proficiency 
testing. In: Meeting of the Proficiency Testing Consultative Group (PTCG), 14th., Rio de 
Janeiro, oct. 2012. Records… Rio de Janeiro, 20 Oct. 2012. 
 
CARNEVALLI, José Antonio; MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. Desenvolvimento da 
pesquisa de campo, amostra e questionário para realização de um estudo tipo survey 
sobre a aplicação do QFD no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO (ENEGEP 2001), Salvador, 2001. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: 
ABREPO, 2013. Disponível em: 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR21_0672.pdf>. Acesso em: 3 mar. 
2014. 
 
COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO (CGCRE). 31st ISO/REMCO Meeting. 
ILAC News, [S.I.], Issue 34, p.17-18, Oct. 2008. Disponível em: 
<https://www.ilac.org/documents/Ilac_News_sept08.pdf>. Acesso em: 17 out. 2013. 
 
DANTAS, Lais Santana. Mesa Redonda: Desafios para implementação de uma Rede de 
Metrologia Química. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7˚: Workshop 
de Estruturação da Rede de Metrologia Química do Inmetro (Remeq-I), Ouro Preto, nov. 
2013. Disponível em: <http://www2.inmetro.gov.br/remeq-i/wp-
content/uploads/2013/11/Apresentação-Mesa-Redonda-Anvisax.pdf>. Acesso em: 9 abr. 
2014. 
 



169 

DIAS, Rodnei Fagundes. 2º Estudo de prospecção de demanda por Material de 
Referência (MR), Material de Referência Certificado (MRC) e Ensaio de Proficiência 
(EP) junto ao setor químico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7˚: 
Workshop de Estruturação da Rede de Metrologia Química do Inmetro (Remeq-I), Ouro 
Preto, nov. 2013. Disponível em: <http://www2.inmetro.gov.br/remeq-i/wp-
content/uploads/2013/11/Apresentação-do-Estudo-de-Prospecção-Inmetrox1.pdf>. Acesso 
em: 9 abr. 2014. 
 
EURACHEM, A FOCUS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY IN EUROPE.  Selection, Use 
and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes. 2. ed. [S.I.], 2011. Disponível 
em: <http://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/Eurachem_PT_Guide_2011.pdf>. 
Acesso em: 3 mar. 2014. 
 
EURACHEM, A FOCUS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY IN EUROPE; EUROPEAN 
ORGANISATION FOR EXTERNAL QUALITY ASSURANCE PROVIDERS IN 
LABORATORY MEDICINE (EQALM).  Survey on the accreditation of EQA scheme 
organisers in laboratory medicine: Eurachem/EQALM Report. [S.I.], 17 Oct. 2005. 
Disponível em: 
<http://www.eqalm.org/sites/default/files/Eurachem_EQALM_report_EQAS_accreditation_s
urvey_2005.pdf >. Acesso em: 14 out 2013. 
 
EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION (EA). EA MLA Coverage. 
Disponível em: <http://www.european-accreditation.org/scopes>. Acesso em: 26 out. 2013. 
 
EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF MEASUREMENT, 
TESTING AND ANALYTICAL LABORATORIES (EUROLAB). EUROLAB Technical 
Report No. 1/2005: Survey on the accreditation of proficiency test providers. Berlin, Feb. 
2005. Disponível em: <http://www.eurolab.org/documents/1-2005.pdf>. Acesso em: 14 out. 
2013.  
 
EUROPEAN INFORMATION SYSTEM ON PROFICIENCY TESTING SCHEMES 
(EPTIS). EPTIS Database. Disponível em: <http://www.eptis.bam.de/en/index.htm>. Acesso 
em: 25 out. 2013a. 
 
______. EPTIS Database. Disponível em: <http://www.eptis.bam.de/en/index.htm>. Acesso 
em: 20 fev. 2014. 
 
______. Protocol for the maintenance and development of the European Proficiency 
Testing Information System. Berlin, Sep. 2001. Disponível em: 
<http://www.eptis.bam.de/en/eptis_medien/eptis_protocol.pdf>. Acesso em: 27 out. 2013. 
 
______. Some Figures 01/2013. Berlin, 2013b. Disponível 
em:<http://www.eptis.bam.de/en/eptis_medien/somefigures.pdf>. Acesso em: 27 out. 2013. 
 
 
FILHO, Dalson Britto Figueiredo; JÚNIOR, José Alexandre da Silva. Desvendando os 
mistérios do coeficiente de correlação de Pearson (r). Revista Política Hoje da UFPE, 
[S.I.], v. 18, n.1, 2009. Disponível em: < 

http://www.revista.ufpe.br/politicahoje/index.php/politica/article/download/6/6>. Acesso em: 
18 mar. 2014. 



170 

 
FRANCO, A. M. R. et al. Comparação de energia elétrica no Brasil. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE METROLOGIA, V, Salvador, nov. 2009. Disponível em: 
<http://repositorios.inmetro.gov.br/bitstream/10926/383/1/2009_francoDebatinribeiro.pdf.pdf
>. Acesso em: 23 mar. 2014. 
 
FREITAS, Henrique. O método de pesquisa survey. Revista de administração da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 105-112, set. 2000. Disponível em: 
<http://www.rausp.usp.br/busca/artigo.asp?num_artigo=269 . Acesso em: 03 mar. 2014. 
 
GOLZE, Manfred. Information system and qualifying criteria for proficiency testing 
schemes. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 6, p. 199-202, 2001. ISSN: 1432-0517 
(electronic version). 
 
GUN-MUNRO, Jane. The challenges and benefits of implementing the requirements of 
ISO/IEC 17043 by PT/EQA providers. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 17, p. 363-
370, 2012. ISSN: 1432-0517 (electronic version). 
 
GUST, Jeff C. A discussion of stability and homogeneity issues in Proficiency testing for 
calibration laboratories. In: Meeting of the Proficiency Testing Consultative Group (PTCG), 
4th.,Vienna, 2007. Disponível em: <https://www.ilac.org/documents/PTCG_07_8a.pdf>. 
Acesso em: 20 fev. 2014. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 
(INMETRO). Avaliação da Conformidade. 5. ed. Rio de Janeiro: Inmetro, 2007. 52 f. 
Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/acpq.pdf>. Acesso em: 29 
set. 2013. 
 
______. Acreditação de Provedores de Ensaios de Proficiência: Provedores de Ensaios de 
Proficiência Acreditados. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/acre_prod_ep.asp#produtores>. Acesso em: 1 
abr. 2013a. 
 
______. Acreditação de Provedores de Ensaios de Proficiência: Provedores de Ensaios de 
Proficiência Acreditados. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/acre_prod_ep.asp#produtores>. Acesso em: 28 
fev. 2014. 
 
______. Barreiras Técnicas às Exportações: o que são e como superá-las. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Inmetro, 2009. Disponível em: 
<http://inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/Manual_BarrTec2009.pdf>. Acesso em: 9 out. 
2013. 
 
______. Informações sobre o EPTIS: Base de Dados de Provedores de Ensaios de 
Proficiência. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/eptis.asp>. Acesso em: 
19 out. 2013b.  
 
______. DOQ-CGCRE-020: Definições de termos utilizados nos documentos relacionados à 
acreditação de laboratórios, produtores de materiais de referência e provedores de ensaios de 
proficiência (rev. 06). Rio de Janeiro, abr. 2013c. Disponível em: 



171 

<http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Cgcre/DOQ/DOQ-Cgcre-20_06.pdf>. Acesso 
em: 13 out. 2013. 
 
______. DOQ-CGCRE-041: Orientação para a elaboração dos escopos de acreditação 
voltados aos laboratórios de ensaios que atuam na área de atividade: Meio ambiente, subárea 
de atividade: Ar, gases e poluentes da atmosfera (rev. 00). Rio de Janeiro, abr. 2013d. 
Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Cgcre/DOQ/DOQ-Cgcre-
41_00.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013. 
 
______. DOQ-CGCRE-042: Orientação para a elaboração dos escopos de acreditação 
voltados aos laboratórios de ensaios que atuam na área de atividade: Brinquedos, produtos 
infantis e artigos de festas (rev. 00). Rio de Janeiro, mai. 2013e. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Cgcre/DOQ/DOQ-Cgcre-42_00.pdf>. Acesso 
em: 13 out. 2013. 
 
______. DOQ-CGCRE-043: Orientação para a elaboração dos escopos de acreditação 
voltados aos laboratórios de ensaios que atuam na área de atividade: Petróleo e derivados, gás 
natural, álcool e combustíveis em geral (rev. 01). Rio de Janeiro, dez. 2013f. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Cgcre/DOQ/DOQ-Cgcre-43_01.pdf>. Acesso 
em: 16 dez. 2013. 
 
______. DOQ-CGCRE-044: Orientação para a elaboração dos escopos de acreditação 
voltados aos laboratórios de ensaios que atuam na área de atividade: Meio ambiente, subáreas 
de atividade: Águas, solos e sedimentos - Ensaios Químicos (rev. 02). Rio de Janeiro, ago. 
2013g. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Cgcre/DOQ/DOQ-Cgcre-
44_02.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013. 
 
______. DOQ-CGCRE-045: Orientação para a elaboração dos escopos de acreditação 
voltados aos laboratórios de ensaios que atuam na área de atividade: Construção civil (rev. 
00). Rio de Janeiro, mai. 2013h. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Cgcre/DOQ/DOQ-Cgcre-45_00.pdf>. Acesso 
em: 13 out. 2013. 
 
______. DOQ-CGCRE-049: Orientação para a elaboração dos escopos de acreditação 
voltados aos laboratórios de ensaios que atuam nas áreas de atividade: Alimentos e bebidas e 
Meio ambiente, focando Ensaios Biológicos (rev. 00). Rio de Janeiro, set. 2013i. Disponível 
em: <http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Cgcre/DOQ/DOQ-Cgcre-49_00.pdf>. 
Acesso em: 13 out. 2013. 
 
______. NIT-DICLA-012: Relação padronizada de serviços acreditados para laboratórios de 
calibração (rev.15). Rio de Janeiro, fev. 2013j. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Dicla/NIT/NIT-Dicla-12_15.pdf>. Acesso em: 13 
out. 2013. 
 
______. NIT-DICLA-016: Elaboração de escopo de ensaios (rev. 05). Rio de Janeiro, abr. 
2013k. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Dicla/NIT/NIT-Dicla-
16_05.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013. 
 
______. NIT-DICLA-026: Requisitos sobre a participação dos laboratórios de ensaio e de 
calibração em atividades de ensaio de proficiência (rev. 08). Rio de Janeiro, out. 2011. 



172 

Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Dicla/NIT/NIT-Dicla-
26_08.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013.  
 
______. NIT-DICLA-030: Rastreabilidade metrológica ao sistema Internacional de unidades 
na acreditação de organismos de avaliação da conformidade e no reconhecimento da 
conformidade aos princípios das BPL (rev. 06). Rio de Janeiro, nov. 2012a. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Dicla/NIT/NIT-Dicla-30_06.pdf>. Acesso em: 24 
out. 2013. 
 
______. NIT-DICLA-031: Regulamento da acreditação de laboratório, de produtores de 
materiais de referência e de provedores de ensaios de proficiência (rev. 13). Rio de Janeiro, 
abr. 2013l. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Dicla/NIT/NIT-Dicla-
31_13.pdf>. Acesso em: 24 out. 2013.  
 
______. NIT-DICLA-059: Aplicação dos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 
17043:2011 (rev. 01). Rio de Janeiro, mar. 2013m. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/Dicla/NIT/NIT-Dicla-59_01.pdf>. Acesso em: 24 
out. 2013. 
 
______. Proposta de termo de referência Inmetro com as Associações Metrológicas 
Regionais. Rio de Janeiro, [2001?]. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/termoref.asp>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
 
______. Sistema de Controle de Acreditação de Laboratórios - RBC/RBLE. Versão 
2.3.0.22. Rio de Janeiro, 11 out. 2013n. Base de dados. 
 
______. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e 
termos associados (VIM 2012). Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2012b. 94 p. 
 
INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION (IAAC). IAAC Members. 
Disponível em: <http://www.iaac.org.mx/English/Members.php>. Acesso em: 28 out. 2013a. 
 
______. MD 038. IAAC applications for the assessment and accreditation of proficiency 
testing providers (Issue No. 01). [S.I.], Aug. 2013b. Disponível em: 
<http://www.iaac.org.mx/Documents/Controlled/Mandatory/MD%20038%20ACCREDITAT
ION%20OF%20PTP.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013. 
 
______. PR 019. IAAC participation in the EPTIS Database (Issue No. 01). [S.I.], Jan. 2006. 
Disponível em: 
<http://iaac.org.mx/Documents/Controlled/Procedures/PR%20019%20EPTIS%20Procedure.p
df>. Acesso em: 19 out. 2013. 

 
______. PU 001: El papel de ISO/IEC 17025 e ISO 9001 (rev.01). [S.I.], dic. 2001. 
Disponível em: 
<http://www.iaac.org.mx/Documents/Controlled/Publications/PU%20001%20Labs%20Certif
ication%20vs%20Accreditation/2007-04-09%20PU%20001-
01%2017025vs9001%20SPANISH.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013. 
 



173 

INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM (IAF). IAF Members & Signatories. 
Disponível em: <http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4>. Acesso em: 26 
out. 2013. 
 
INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION (ILAC). 
Adopted resolutions of the seventh ILAC General Assembly. Bratislava, 22 Sep. 2003. 
Disponível em: <https://www.ilac.org/documents/ga_res_7th_GA.pdf>. Acesso em: 17 apr. 
2014. 
 
______. Adopted resolutions of the thirteenth ILAC General Assembly. Vancouver, 20 
Oct. 2009. Disponível em: 
<https://www.ilac.org/documents/Adopted_resolutions_13th_GA.pdf>. Acesso em: 13 out. 
2013. 
 
______. Facts & Figures. Silverwater, 2013a. Disponível em: 
<https://ilac.org/facts_fig.html>. Acesso em: 26 set. 2013. 
 
______. ILAC B4: The advantages of being an accredited laboratory. Silverwater, May. 
2011a. Disponível em: 
<https://www.ilac.org/documents/Bro_english/The_advantages_of_being_acc.pdf>. Acesso 
em: 28 set. 2013.  
 
______. ILAC B6: Benefits for laboratories participating in proficiency testing programs. 
Silverwater, May. 2011b. Disponível em: 
<https://ilac.org/documents/Bro_english/ILAC_PT_Brochure.pdf>. Acesso em: 29 set. 2013. 
 
______. ILAC-P5: Mutual Recognition Arrangement (Arrangement). Silverwater, Nov. 
2011c. Disponível em: <https://www.ilac.org/documents/ILAC_P5_11_2011.pdf>. Acesso 
em: 13 out. 2013. 
 
______. ILAC-P9: ILAC policy for participation in proficiency testing activities. Silverwater, 
Nov. 2010a. Disponível em: <https://www.ilac.org/documents/ILAC_P9_11_2010.pdf>. 
Acesso em: 13 out. 2013. 
 
______. ILAC-P10: ILAC policy on traceability of measurement results. Silverwater, Jan. 
2013b. Disponível em: <http://www.ilac.org/documents/ILAC_P10_01_2013.pdf>. Acesso 
em: 10 fev. 2014. 
 
______. ILAC-P13: Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of proficiency  
testing providers. Silverwater, Oct. 2010b. Disponível em: 
<https://www.ilac.org/documents/ILAC_P13_10-2010.pdf>. Acesso em: 29 set. 2013. 
 
______. ILAC-R6: Structure of the ILAC Mutual Recognition Arrangement and procedure 
for expansion of the scope of the ILAC Arrangement. Silverwater, Feb. 2013c. Disponível 
em: <https://www.ilac.org/documents/ILAC_R6_02_2013.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013. 
 
______. MRA Signatories 84: Signatories to the ILAC Mutual Recognition Arrangement. 
Silverwater, 24 oct. 2013d. Disponível em: 
<https://www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf>. Acesso em: 25 out. 2013.  
 



174 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). Standards 
catalogue. Disponível em: <http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm>. Acesso 
em: 27 out. 2013. 
 
______. ISO 5725-2: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. 
Geneva – Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a 
standard measurement method. Geneva, 1994. 
 
______. ISO 13528: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory 
comparisons. Geneva, 2005. 
 
JUNIPER, Ian Robert. Quality issues in proficiency testing. Accred. Qual. Assur., 
[Heidelberg], v. 4, p. 336-341, 1999. ISSN: 1432-0517 (electronic version). 
 
KREEKE, Johannes van de. EPTIS update. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 8, p. 307, 
2003. ISSN: 1432-0517 (electronic version). 
 
KUSELMAN, Ilya; FAJGELJ, Aleš. IUPAC/CITAC Guide: Selection and use of 
proficiency testing schemes for a limited number of participants – chemical analytical 
laboratories: IUPAC Technical Report. Pure Appl. Chem., [Research Triangle Park], v. 82, n. 
5, p. 1099-1135, 2010. ISSN 1365-3075 (electronic). Disponível em: 
<http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/2010/pdf/8205x1099.pdf>. Acesso em: 3 mar. 
2014. 
 
LAUK, Kerli. Statistical methods for evaluation of data from interlaboratory 
comparisons with small number of participants, 2010, 46 f. Master’s Thesys – Institute of 
Chemistry of University of Tartu, Tartu, 2010. 
 
LEHMANN, Christian. Accrediting PT/EQA providers to ISO/IEC 17043. Accred. Qual. 
Assur., [Heidelberg], v. 17, p. 371-374, 2012. ISSN: 1432-0517 (electronic version). 
 
LIRA, Sachiko Araki. Análise de correlação: abordagem teórica e de construção dos 
coeficientes com aplicações, 2004, 196 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Curso de 
Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2004. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/dissertacao_sachiko.pdf>. Acesso em: 10 mar. 
2014. 
 
MONNERY, Katherine. Experiences from the assessment of proficiency testing providers. 
Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 11, p. 385-387, 2006. ISSN: 1432-0517 (electronic 
version). 
 
MORESI, Eduardo (Org.). Metodologia da Pesquisa. Brasília: UCB, 2003. Disponível em: 
<http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/metodologia_da_pesquisa..pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2013. 
 
MOURA, Mário Henrique de; BORGES, Renata Martins Horta. Análise do atendimento à 
demanda por ensaios de proficiência no Brasil por meio da acreditação de provedores 
pela Cgcre. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7˚, Ouro Preto, nov. 
2013.  



175 

OLIVARES, Igor Renato B. Mesa Redonda: Desafios para implementação de uma Rede 
de Metrologia Química. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7˚: 
Workshop de Estruturação da Rede de Metrologia Química do Inmetro (Remeq-I), Ouro 
Preto, nov. 2013. Disponível em: <http://www2.inmetro.gov.br/remeq-i/wp-
content/uploads/2013/11/Apresentação-Mesa-Redonda-MAPA.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2014. 
 
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS). Submódulo 12.5: 
Certificação de padrões de trabalho. 1. rev. [Rio de Janeiro], set. 2005. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Submodulo12[1].5_v8.0.pdf>. Acesso em: 23 mar. 
2014. 
 
PINSONNEAULT, Alain; KRAEMER, Kenneth L. Survey research methodology in 
management information systems: an assessment. Center for Research on Information 
Technology and Organizations, Irvine, Jan. 1993. Disponível em: 
<http://escholarship.org/uc/item/6cs4s5f0>. Acesso em: 03 mar. 2014. 
 
RODGERS, Joseph Lee; NICEWANDER, W. Alan. Thirteen ways to look at the 
correlation coefficient. The American Statistician, [S.I.], v. 42, n. 1., p. 59-66, Feb. 1988. 
Disponível em: <http://links.jstor.org/sici?sici=0003-
1305%28198802%2942%3A1%3C59%3ATWTLAT%3E2.0.CO%3B2-9>. Acesso em: 18 
mar. 2014. ISSN: 00031305. 
 
RUSSEL, Anthony J. et al. Accreditation of PT providers – is it worth the money? Accred. 
Qual. Assur., [Heidelberg], v. 11, p. 388-390, 2006. ISSN: 1432-0517 (electronic version). 
 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Meio Ambiente. . Resolução SMA n° 100 de 17 de 
outubro de 2013. São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-100-2013-2/>. 
Acesso em: 22 mar. 2014. 
 
SCHMIDT, Anita. et al. Surveys on the accreditation of providers of proficiency testing 
and external quality assessment schemes. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 11, p. 379-
384, 2006. ISSN: 1432-0517 (electronic version). 
 
SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e 
Elaboração de Dissertação. 4. ed. rev. atual. Florianópolis: UFSC, 2005. 138 p. Disponível 
em: <http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3439.pdf>. Acesso em: 20 out. 
2013. 
 
SILVA, M. A. F. Ensaios de proficiência na acreditação de laboratórios de calibração: 
investigação das causas-raiz de resultados insatisfatórios, 2009, 153 f. Dissertação 
(Mestrado em Sistemas de Gestão) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. 
 
SILVA, M. A. F. et al. Cause analysis for unsatisfactory results in proficiency testing 
activities: a case study of Brazilian calibration laboratories accredited under ISO/IEC 
17025:2005. Int. J. Metrol. Qual. Eng., [Cambridge], v. 4, p. 87–95, 2013. ISSN: 2107-6839. 
DOI: 10.1051/ijmqe/2013041. 
  



176 

SOARES, Mauricio Araujo; COSTA, Helder Gomes. Acordos de reconhecimento mútuo 
na acreditação de laboratórios. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
(SIMPEP), XI., Bauru, nov. 2004. Anais eletrônicos... Bauru: UNESP, 2004. Disponível em: 
<http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_11/anais_11.php>. Acesso em: 26 out. 2013. 
 
STUART, Maree; SQUIRRELL, Alan. Accreditation of providers of proficiency testing 
schemes. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 6, p. 203-205, 2001. ISSN: 1432-0517 
(electronic version). 
 
THOLEN, Daniel W. ISO/IEC 17043: the new International Standard for proficiency 
testing. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 13, p. 727-730, 2008. ISSN: 1432-0517 
(electronic version). 
 
THOLEN, Daniel W. Update on ISO/IEC 17043: The New International Standard for 
Proficiency Testing. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 14, p. 635-637, 2009. 
 
THOMPSON, Michael; ELLISON Stephen L. R., WOOD, Roger. The international 
harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories: 
IUPAC Technical Report. Pure Appl. Chem., [Research Triangle Park], v. 78, n. 1, p. 145-
196, 2006. ISSN 1365-3075 (electronic). Disponível em: 
<http://www.iupac.org/publications/pac/2006/pdf/7801x0145.pdf>. Acesso em: 14 out. 2013. 
 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO); 
INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION (ILAC). 
Laboratory accreditation in developing economies: Working paper No. 2. Viena, 2003. 
Disponível em: 
<https://www.ilac.org/documents/library_ILAC_UNIDO_publication_web.pdf>. Acesso em: 
28 set. 2013. 
 
VEEN, Adriaan M. H. van der; HAFKENSCHEID, Theo L. Harmonisation of proficiency 
testing schemes. Accred. Qual. Assur., [Heidelberg], v. 9, p. 657–661, 2004. ISSN: 1432-
0517 (electronic version). 
 
  



177 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LABORATÓRIOS 

DE CALIBRAÇÃO 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LABORATÓRIOS 

DE ENSAIO 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROVEDORES DE 

ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 
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APÊNDICE D – DEMANDA E DISPONIBILIDADE DE ENSAIOS DE 

PROFICIÊNCIA POR SUBGRUPOS DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO 

 

Subgrupos de serviço de calibração 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO 
(por subgrupo) 

 

Total / BASE 

(%) 

SIM / Total 

(%) 

NÃO / Total 

(%) 

DIMENSIONAL 
      

Padrões de comprimento 28 12 40 24% 70% 30% 

Instrumentos e gabaritos de medição de 
comprimento 

28 9 37 22% 76% 24% 

Instrumentos e gabaritos de medição de 
ângulo 

13 19 32 19% 41% 59% 

Máquinas de medição 2 29 31 18% 6% 94% 

Padrões de forma, posição e orientação 4 23 27 16% 15% 85% 

Medição de peças diversas e componentes 6 20 26 15,3% 23% 77% 

Padrões e gabaritos para rosca 7 19 26 15,3% 27% 73% 

Padrões de rugosidade 1 24 25 14,7% 4% 96% 

Padrões de ângulo 4 20 24 14,1% 17% 83% 

PRESSÃO 
      

Medição de pressão e vácuo - princípio 
relativo 

31 13 44 26% 70% 30% 

Padrões de pressão - princípio fundamental 12 19 31 18% 39% 61% 

Instrumentos de medição de alto vácuo 1 23 24 14,1% 4% 96% 

Instrumentos de medição de altitude 1 22 23 13,5% 4% 96% 

MASSA 
      

Instrumentos de medição de massa 42 7 49 29% 86% 14% 

Medidas de massa 20 14 34 20% 59% 41% 

Padrões de massa 27 7 34 20% 79% 21% 

TEMPERATURA E UMIDADE 
      

Termometria de contato 27 9 36 21,2% 75% 25% 

Indicadores/controladores/transmissores de 
temperatura 18 17 35 20,6% 51% 49% 

Simuladores (calibradores) 13 17 30 18% 43% 57% 

Meios térmicos 5 23 28 16,5% 18% 82% 

Instrumentos de medição de umidade 12 15 27 15,9% 44% 56% 

Termometria de radiação 4 20 24 14,1% 17% 83% 

ELETRICIDADE 
      

Medidas de tensão AC ou DC 30 3 33 19% 91% 9% 

Medidas de corrente AC ou DC 28 4 32 19% 88% 13% 

Medidas de resistência 28 4 32 19% 88% 13% 

Medidas de energia 4 21 25 15% 16% 84% 

Medidas de potência AC ou DC 4 17 21 12,4% 19% 81% 

Medidas de capacitância ou indutância 4 16 20 11,8% 20% 80% 

Medidas de distorção harmônica total 1 17 18 10,6% 6% 94% 

Medidas de transformadores 0 18 18 10,6% 0% 100% 

FORÇA, TORQUE E DUREZA 
      

Instrumentos de medição de torque 13 13 26 15% 50% 50% 
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Subgrupos de serviço de calibração 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO 
(por subgrupo) 

 

Total / BASE 

(%) 

SIM / Total 

(%) 

NÃO / Total 

(%) 

Instrumentos de medição de força de uso 
geral 8 14 22 12,9% 36% 64% 

Instrumentos de aplicação de torque 6 13 19 11,2% 32% 68% 

Escalas de máquinas de ensaios 3 15 18 10,6% 17% 83% 

Escalas de máquinas de medição de dureza 0 18 18 10,6% 0% 100% 

Instrumentos de medição de força 
adequados à calibração de escalas de 
máquina de ensaios 

2 14 16 9,4% 13% 88% 

Penetradores de dureza 0 16 16 9,4% 0% 100% 

Padrões de dureza 1 14 15 8,8% 7% 93% 

VOLUME E MASSA ESPECÍFICA 
      

Instrumentos de medição de volume de 
líquidos 21 5 26 15% 81% 19% 

Instrumentos de medição de massa 
específica/densidade 10 10 20 12% 50% 50% 

FÍSICO-QUÍMICA 
      

Instrumentos de medição (pH, 
condutividade) 

2 16 18 11% 11% 89% 

Monitores de gases 6 8 14 8,2% 43% 57% 

Padrões (simulador pH/mV) 4 8 12 7,1% 33% 67% 

TEMPO E FREQUÊNCIA 
      

Medidas de intervalo de tempo 5 10 15 8,8% 33% 67% 

Medidas de frequência 4 10 14 8,2% 29% 71% 

Medidas de tempo em relação ao UTC 1 11 12 7,1% 8% 92% 

Medidas de ruído de fase 0 10 10 5,9% 0% 100% 

VAZÃO 
      

Instrumentos de medição de vazão 
volumétrica 3 5 8 4,7% 38% 63% 

Instrumentos totalizadores de volume 3 5 8 4,7% 38% 63% 

Instrumentos de medição de vazão mássica 2 4 6 3,5% 33% 67% 

Instrumentos totalizadores de massa 1 5 6 3,5% 17% 83% 

Instrumentos de medição de velocidade de 
fluídos 0 4 4 2,4% 0% 100% 

Provadores de volume de líquidos 0 4 4 2,4% 0% 100% 

ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 
      

Instrumentos de medição em acústica 0 5 5 2,9% 0% 100% 

Transdutores acústicos 0 5 5 2,9% 0% 100% 

Equipamentos de áudio 0 4 4 2,4% 0% 100% 

Equipamentos eletromédicos 0 3 3 1,8% 0% 100% 

Instrumentos de medição em vibrações 0 3 3 1,8% 0% 100% 

Condicionamento de sinais 0 2 2 1,2% 0% 100% 

Instrumento de medição de ultrasom 0 2 2 1,2% 0% 100% 

Transdutores dinâmicos 0 2 2 1,2% 0% 100% 

ÓPTICA 
      

Comprimento de onda 0 2 2 1,2% 0% 100% 

Espectrofotometria 0 2 2 1,2% 0% 100% 

Instrumentos ópticos 0 2 2 1,2% 0% 100% 

Intensidade luminosa 0 2 2 1,2% 0% 100% 
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Subgrupos de serviço de calibração 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO 
(por subgrupo) 

 

Total / BASE 

(%) 

SIM / Total 

(%) 

NÃO / Total 

(%) 

Colorimetria 0 1 1 0,6% 0% 100% 

Espectroradiometria 0 1 1 0,6% 0% 100% 

Fibras ópticas 0 1 1 0,6% 0% 100% 

Fluxo luminoso 0 1 1 0,6% 0% 100% 

Iluminância 0 1 1 0,6% 0% 100% 

Refratometria 0 1 1 0,6% 0% 100% 

Detectores 0 0 0 0,0% 0% 0% 

Frequência 0 0 0 0,0% 0% 0% 

VISCOSIDADE 
      

Instrumentos de medição de viscosidade 
não newtoniana 

0 3 3 1,8% 0% 100% 

Instrumentos de medição de viscosidade 
newtoniana 

0 3 3 1,8% 0% 100% 

BASE (N° de respondentes) 
  

170 
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APÊNDICE E – DEMANDA E DISPONIBILIDADE DE ENSAIOS DE 

PROFICIÊNCIA POR SUBÁREAS DE ATIVIDADES, MATRIZES E 

PRODUTOS 

 

Subáreas de atividades, produtos e matrizes 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO 
(por subárea) 

 

Total / BASE 

(%) 

SIM / Total 

(%) 

NÃO / Total 

(%) 

MEIO AMBIENTE 
      

Água: bruta, tratada, salina/salobra e para 
consumo humano (exceto água mineral) 

98 7 105 38,2% 93% 7% 

Água residual: efluentes, esgoto, etc 95 9 104 37,8% 91% 9% 

Solos, sedimentos e rochas 21 27 48 17,5% 44% 56% 

Resíduos: sólidos, líquidos (lodos, etc) e especiais 
(hospitalares, baterias, etc) 

14 31 45 16,4% 31% 69% 

Ar, gases e poluentes da atmosfera (emissões) 6 35 41 14,9% 15% 85% 

Bioindicadores ambientais: organismos, plantas, 
etc 

10 19 29 11% 34% 66% 

ALIMENTOS E BEBIDAS 
      

Alimentos de origem animal (carnes, pescados, 
ovos, mel, etc) 

39 16 55 20% 71% 29% 

Alimentos de origem vegetal (hortaliças, frutas, 
cereais, etc) 

23 21 44 16,0% 52% 48% 

Lácteos (leite, queijos, etc) 34 10 44 16,0% 77% 23% 

Bebidas não alcoólicas (inclui água mineral) 30 8 38 13,8% 79% 21% 

Alimentos processados 27 10 37 13,5% 73% 27% 

Bebidas alcoólicas 15 12 27 10% 56% 44% 

Aditivos 4 15 19 7% 21% 79% 

PRODUTOS QUÍMICOS 
      

Cosméticos (inclui matérias primas) 2 13 15 5,5% 13% 87% 

Saneantes 2 10 12 4,4% 17% 83% 

Agrotóxicos 3 7 10 3,6% 30% 70% 

Fertilizantes 3 7 10 3,6% 30% 70% 

Medicamentos (inclui matérias primas) 1 8 9 3,3% 11% 89% 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
      

Materiais e componentes de vedação vertical 
(janelas, portas, etc) 

16 4 20 7,3% 80% 20% 

Elementos de construção estruturais (concreto, etc) 16 1 17 6,2% 94% 6% 

Materiais aglomerantes (cimento, gesso, etc) 13 3 16 5,8% 81% 19% 

Materiais e componentes de vedação horizontal 
(telha, tijolo, etc) 

13 3 16 5,8% 81% 19% 

Materiais e componentes de revestimento 
(argamassa, revestimentos, tintas, etc) 

11 4 15 5,5% 73% 27% 

Solos 9 3 12 4,4% 75% 25% 

Materiais e componentes de instalação elétrica 0 11 11 4,0% 0% 100% 

Materiais e componentes de instalação hidráulica 0 11 11 4,0% 0% 100% 

SAÚDE HUMANA 
      

Água: para hemodiálise, diálise e para injetáveis 9 6 15 5,5% 60% 40% 

Sangue 3 4 7 2,5% 43% 57% 

Soro humano 1 5 6 2,2% 17% 83% 
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Subáreas de atividades, produtos e matrizes 
N° Respostas Total Demanda Disponibilidade Indisponibilidade 

SIM NÃO 
(por subárea) 

 

Total / BASE 

(%) 

SIM / Total 

(%) 

NÃO / Total 

(%) 

Tecido humano 1 5 6 2,2% 17% 83% 

Urina 1 5 6 2,2% 17% 83% 

Saliva 0 4 4 1,5% 0% 100% 

PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL, ALCOOL E COMBUSTÍVEIS EM GERAL 

Biocombustíveis (biodiesel, álcool combustível, 
etc) 

6 2 8 2,9% 75% 25% 

Derivados de Petróleo (óleo diesel, gasolina, etc) 6 2 8 2,9% 75% 25% 

Gás liquefeito de petróleo 0 3 3 1,1% 0% 100% 

Gás natural 0 2 2 0,7% 0% 100% 

BRINQUEDOS, PRODUTOS INFANTIS E ARTIGOS PARA FESTAS 

Brinquedos 2 4 6 2,2% 33% 67% 

Artigos para festa 0 5 5 1,8% 0% 100% 

Produtos infantis (chupetas, mamadeiras, artigos 
escolares, etc) 

0 5 5 1,8% 0% 100% 

BASE (N° de respondentes) 
  

275 
   

 


