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Acreditação 

 A acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar 

confiança na atuação de organizações que executam atividades de avaliação da 

conformidade. 

Acreditar, significa reconhecer formalmente que um organismo 

de Avaliação da Conformidade - OAC, que pode ser um 

laboratório, um organismo de certificação ou organismo de 

inspeção, demonstra ser competente para realizar as tarefas de 

Avaliação da conformidade com confiança, pois atende a 

requisitos previamente definidos. 

Esses requisitos são baseados em guias   e normas internacionais, em especial os guias 

e normas ISO para Avaliação da Conformidade.  

De forma geral, os organismos de Acreditação utilizam estas referências de maneira a 

assegurar um elevado grau de consistência e competência nas atividades de Avaliação 

da Conformidade com o objetivo de possibilitar e promover o reconhecimento 

internacional das avaliações efetuadas. 

O comitê de desenvolvimento da política de avaliação da conformidade ISO/CASCO é 

responsável pelo desenvolvimento de normas e guias de avaliação da conformidade. 

As Normas e guias mais utilizados 

são: 
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Os organismos de Avaliação da Conformidade que podem submeter-se a Acreditação 

são: 

 Laboratórios de calibração e ensaio; 

 Organismos de Certificação; 

 Organismos de Inspeção. 

Como a Acreditação possui caráter voluntário, cabe ao organismo de Avaliação da 

Conformidade decidir se busca, ou não, ser acreditado junto ao organismo 

responsável, assim sendo, nem todos os organismos de Avaliação da Conformidade 

são acreditados. 

Cabe lembrar que apenas os Organismos de Certificação Acreditados, podem certificar 

um objeto. 

Curiosidade 

 O Fórum Internacional de Acreditação - IAF, definiu o 

dia 9 junho de 2008 como o primeiro Dia Internacional 

da Acreditação. 

A importância da acreditação tem sido amplamente 

reconhecida e aprovada pelas economias e sociedades 

em todo o mundo. 

O tema do primeiro Dia Internacional da Acreditação, foi 

confiança. Esse tema foi escolhido para destacar a forma 

como as práticas de acreditação estão harmonizadas no âmbito mundial, apoiando o 

livre comércio global de produtos e serviços em conformidade com os requisitos dos 

clientes e com as exigências legais relativas à saúde e segurança e proteção dos 

interesses públicos em geral. 

 

 


