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I. INTRODUÇÃO 
O processo acelerado de globalização atual, embora necessário e imprescindível para as relações de comércio 
internacionais, traz aspectos estratégicos que devem ser permanentemente avaliados. Em termos industriais, o 
processo de globalização é tangido pelos grandes conglomerados, sediados quase sempre, nas maiores potências 
econômicas do planeta que, vendo se esgotar os seus mercados tradicionais, voltam-se para outros, desenvolvendo 
estratégias que objetivam fundamentalmente o aumento das escalas de produção e o acesso a recursos, 
particularmente matérias primas e mão-de-obra, a baixos custos, procurando assim, garantir uma constante melhoria 
da competitividade e a presença crescente no mercado. 
Na verdade, o processo de globalização é, por natureza, ao mesmo tempo includente e excludente. Includente, 
porque traz para o contexto mundial, países até então não participantes da produção de inúmeros itens. Excludente, 
porque a distribuição das oportunidades e encargos de produção cabe, preferencialmente, àqueles países que reúnem 
as melhores condições de infra-estrutura para a obtenção de maiores níveis de competitividade. 
Sem sombra de dúvida, entre os fatores imprescindíveis, o conhecimento científico e tecnológico e a capacidade de 
inovação são os insumos principais para o sucesso econômico consistente e auto-sustentado e que, no cenário que se 
descortina, estará cada vez mais apoiado no desenvolvimento tecnológico com base no conhecimento científico e na 
capacidade tecnológica e industrial, ou seja, o país que não tiver competência científica e capacidade tecnológica e 
industrial, ainda que disponha do capital, da mão-de-obra e das matérias-primas, estará condenado a gravitar em 
torno dos países mais competentes. Urge, portanto, que os países procurem, cada vez mais, alcançar auto-suficiência 
tecnológica e industrial que torne possível desenvolver os níveis de qualidade e competitividade, garantindo a 
permanência e/ou inserção das nações que estão inseridas no processo de globalização. 
Neste contexto de qualidade e competitividade, onde a questão técnica torna-se, também, uma questão estratégica, 
situa-se o tema denominado Avaliação da Conformidade, definida na norma ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005 
como a “demonstração de que os requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou 
organismo são atendidos”. Portanto, a estratégia competitiva para a participação de um país no comércio 
internacional tem que, obrigatoriamente, considerar a infra-estrutura tecnológica disponível na área de avaliação da 
conformidade fator decisivo na aceleração ou redução da velocidade do desenvolvimento econômico, facilitando ou 
impedindo a participação destes países em mercados internacionais.  
Assim, o país deve dispor de uma infra-estrutura tecnológica capaz de atender as demandas das empresas, que 
necessitam submeter os seus produtos a um processo de avaliação de conformidade, para verificar se os mesmos 
atendem a requisitos pré-estabelecidos em normas ou regulamentos técnicos. Tal estrutura possui adicionalmente a 
função de proteção do Estado à entrada de produtos potencialmente perigosos à saúde e segurança de sua população, 
ou ao meio ambiente do país, constituindo-se deste modo como importante ferramenta estratégica de segurança 
nacional. 
Para garantir a competência dos organismos que realizam serviços de avaliação da conformidade para os 
consumidores, governos e empresas surge a figura da acreditação, sempre desempenhada por uma terceira empresa, 
diferente das demais, denominada “organismo de acreditação”. No Brasil, o único organismo de acreditação, 
reconhecido pelo governo federal, é o Inmetro. O Inmetro, por meio da Coordenação-geral de Acreditação (Cgcre), 
é responsável pela acreditação de organismos de avaliação da conformidade que atuam, ou venham a atuar, no 
mercado brasileiro.  
A acreditação é conferida pela Cgcre com base em normas internacionalmente aceitas, propiciando uma base sólida 
para a aceitação, nos mercados-destino, dos produtos das empresas que se utilizam dos serviços dos organismos de 
avaliação da conformidade acreditados. Deste modo, não apenas os consumidores, mas as empresas e os governos 
cada vez mais confiam em produtos que tenham sido previamente avaliados por organismos acreditados.  
 
II. A CGCRE COMO ACREDITADOR DE ORGANISMOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE. 
Entre as competências de atuação do Inmetro, de acordo com o regimento interno estabelecido pelo Decreto 
6.275/2007, consta o ato de planejar e executar as atividades de acreditação de laboratórios de calibração e de 
ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de organismos de avaliação da conformidade e de outros 
necessários ao desenvolvimento da infra-estrutura de serviços tecnológicos no País.  
Faz-se necessário definir o termo acreditação. De acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005, 
acreditação é a “atestação realizada por terceira parte relativa a um organismo de avaliação da conformidade, 



exprimindo demonstração formal de sua competência para realizar tarefas específicas de avaliação da 
conformidade.” Segundo o Decreto 6.275/2007, é competência da Coordenação-geral de Acreditação (Cgcre) do 
Inmetro: 

I - planejar, dirigir, orientar, coordenar e executar as atividades de acreditação; 
II - atuar como órgão acreditador de organismos de avaliação da conformidade e de outros organismos necessários ao 
desenvolvimento da infra-estrutura de serviços tecnológicos no País, em conformidade com as normas, guias e 
regulamentos internacionalmente reconhecidos; 
III - capacitar profissionais para sua atuação nas atividades de acreditação; 
IV - credenciar avaliadores e especialistas para a execução das atividades técnicas, materiais e acessórias aos serviços 
de avaliação de organismos de avaliação da conformidade; 
V - coordenar as ações de reconhecimento internacional e regional relacionadas às atividades de acreditação; 
VI - coordenar a interação com os foros relacionados às atividades de sua área de atuação, em âmbitos nacional, 
regional e internacional, acompanhando e avaliando as tendências mundiais; 
VII - participar de foros internacionais e regionais relacionados às atividades de acreditação; e 
VIII - identificar oportunidades e captar recursos junto às instituições de fomento, para financiamento de programas de 
acreditação. 

A Cgcre é reconhecida internacionalmente como o organismo de acreditação brasileiro de organismos de 
certificação para sistemas de gestão da qualidade e ambiental, produtos, laboratórios de ensaio e de calibração. A 
Cgcre é signatária dos acordos de reconhecimento mútuo dos fóruns internacionais de acreditação, quais sejam: 
International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), European 
Accreditation (EA) e Interamerican Accreditation for Cooperation (IAAC). Com isso, elimina-se a necessidade da 
recertificação ou reensaio, no exterior, de produtos, processos ou serviços de empresas que possuam a garantia 
atestada por organismos de certificação ou laboratórios acreditados pela Cgcre, aumentando a competitividade das 
empresas brasileiras pela não-criação de barreiras técnicas ao comércio por parte dos países importadores.  
Figura, deste modo, a importância estratégica da acreditação como promotora da confiança à sociedade brasileira 
nas medições e nos produtos, através da atestação formal da competência de organismos de avaliação da 
conformidade, proporcionando a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do país. 
 
III. APRIMORAMENTO DA ACREDITAÇÃO PELA CGCRE: O PROJETO ACREDITA. 
Com objetivo de ampliar a relevância e a qualidade de seus serviços, bem como a incessante busca por excelência 
técnica, científica e de gestão pelo apoio à inovação tecnológica, com amplo reconhecimento internacional, a 
interação da Cgcre com organismos internacionais, regionais e estrangeiros congêneres, dentro da lógica do 
“continuous improvement” do desempenho de seus processos, evidencia-se particularmente importante. Para este 
mister, precisa possuir toda a infra-estrutura que o capacite a ocupar esta posição.  
Deste modo, foram identificados (quatro) grandes temas, relativos a esta infra-estrutura, considerados pela Direção 
do Organismo Nacional de Acreditação como fatores críticos para o sucesso de suas atividades: Aprimoramento em 
Tecnologia da Informação, Captação e Qualificação de Avaliadores Externos, Participação em Eventos 
Nacionais e Internacionais e Manutenção dos Acordos Internacionais e Prospecção de Novos Acordos. Para 
executar estas atividades, foi submetida à Finep uma proposta de financiamento elaborada no âmbito da Cgcre, 
resultado de articulações entre o Inmetro e o MCT. Dita proposta de financiamento foi construída com base em 
anteprojeto elaborado pelo autor deste artigo.  
Ainda em 2010, após análises técnico-econômicas, a Finep aprovou a proposta de financiamento supramencionada, 
que transformou-se no Projeto ACREDITA – “Acreditação como Ferramenta da Sustentabilidade Tecnológica e 
Industrial do Brasil”, com recursos financeiros de R$ 4.549.600,00, a ser executado pela Cgcre em parceria com a 
Faurgs no período de 3 anos. Espera-se que ao final do projeto, a Cgcre obtenha como principais resultados o 
aumento do número de avaliadores externos (de 339 para 700), do número de organismos acreditados (de 1085 para 
2200) e a redução no tempo médio para concessão da acreditação (de 8 meses para 6 meses), além da redução na 
burocracia nos processos de acreditação, dentre outros.  
 
IV. CONCLUSÃO. 
Diante do exposto, a acreditação possui um papel estratégico no acesso a mercados pelos produtos brasileiros, 
figurando como uma ferramenta de sustentabilidade tecnológica e industrial para o País. Tendo como base normas 
internacionais, a acreditação reveste-se de elevada importância na confiabilidade relativa à avaliação da 
conformidade. Com a constante mudança tecnológica e sua inerente complexidade, constituindo-se pela inovação e 
difusão de novos produtos ou processos, faz-se necessário que haja uma infra-estrutura em acreditação dinâmica, 
capaz de atender com rapidez, com competência e precisão às demandas do mercado. Portanto, justifica-se a 
realização do Projeto ACREDITA no âmbito da Cgcre, algo inédito desde sua criação enquanto Unidade Principal e 
envolverá entre 90-100% do staff da Coordenação, e que possibilitará a Cgcre continuar oferecendo à sociedade um 
serviço de acreditação com excelência tecnológica e em gestão. 
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