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Resumo. Com a publicação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, a questão relativa à 

imparcialidade passou a ser vista com maior importância, incluindo-se a necessidade de 

identificação de riscos. Nesse contexto, torna-se imprescindível uma abordagem de riscos 

relativos ao processo de auditorias realizadas no âmbito do Sistema de Metrologia Aeroespacial. 

Este trabalho propõe a aplicação de uma pesquisa-ação de forma a se analisarem as interações 

sociais inerentes a essas auditorias com base em modelagem de sistemas complexos. 
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1.  Introdução 

A nova versão da ABNT NBR ISO/IEC 17025 especifica os requisitos gerais para a competência, 

imparcialidade e operação consistente de laboratórios, e requer o planejamento e a implementação de ações 

para abordar riscos e oportunidades, estabelecendo, assim, uma base para aumentar a eficácia do sistema 

de gestão, alcançar resultados melhores e prevenir efeitos negativos [1]. Risco é definido como “efeito da 

incerteza”. Um efeito é um desvio do esperado (positivo ou negativo) e incerteza é o estado, ainda que 

parcial, de deficiência de informação, de compreensão ou de conhecimento relacionado a um evento, sua 

consequência ou sua probabilidade [2]. Isto é um aspecto relativamente novo em relação à versão anterior 

dessa norma, substituindo o conceito de ação preventiva, requerido no item 4.12 da ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2005, que tratava de ações para prevenir a ocorrência de não conformidades, ações estas que eram 

muitas vezes decorrentes de análise de riscos feitas pelo laboratório [3]. 

Um dos aspectos que passaram a ser vistos com maior importância na atual versão dessa norma foi 

o relativo à imparcialidade, definida como “presença de objetividade”, que pode ser entendida, também, 

como ausência de conflitos de interesse, ausência de tendências, não discriminação, neutralidade, 

equidade, mente aberta, justiça, desprendimento, equilíbrio [4]. De fato, os requisitos específicos sobre 

imparcialidade presentes na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, assim como em outras normas 

internacionais aplicáveis a organismos de avaliação de conformidade, foram considerados como 

obrigatórios pelo Comitê de Avaliação de Conformidade da Organização Internacional para 

Padronização – ISO/CASCO [5]. 

Ameaças à imparcialidade incluem tendências que podem surgir de interesse próprio, autoavaliação, 

advocacia, excesso de familiaridade, intimidação ou competição [6]. 
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Embora o laboratório seja responsável por decidir quais riscos e oportunidades necessitam ser 

abordados, é importante salientar que, no caso da imparcialidade, são permitidas apenas duas ações de 

tratamento: eliminar ou minimizar os riscos. Quanto aos demais riscos associados às atividades de 

laboratório e à validade dos resultados dessas atividades, é permitido também assumir, compartilhar ou 

decidir reter os riscos, com base em informações adequadas [7]. 

A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 especifica que o laboratório planeje ações para abordar 

riscos, porém, não exige a implementação de métodos formais para gestão de riscos ou um processo de 

gestão de risco documentado. Cabe ao laboratório, ou à Organização à qual pertença, decidir 

desenvolver uma metodologia de gestão de risco mais extensiva. 

Conforme visto em [8], gestão de riscos é o conjunto de “atividades coordenadas para dirigir e 

controlar uma organização no que se refere a riscos”. Ela é iterativa e auxilia as organizações no 

estabelecimento de estratégias, no alcance de objetivos e na tomada de decisões fundamentadas. A 

gestão de riscos faz parte da governança e liderança, tornando-se fundamental para o gerenciamento da 

organização em todos os níveis, contribuindo para a melhoria dos sistemas de gestão. Gerenciar riscos 

é parte de todas as atividades associadas com uma organização e inclui interação com as partes 

interessadas. A fim de atingir sua eficácia, necessita-se que a gestão de riscos seja baseada nos seguintes 

princípios: ser integrada, possuir uma abordagem estruturada e abrangente, ser personalizada, inclusiva 

e dinâmica, fundamentar-se na melhor informação disponível, considerar fatores humanos e culturais e 

buscar a melhoria contínua [9]. 

As auditorias internas se prestam a prover informações sobre a conformidade de seu sistema de 

gestão com os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e do próprio laboratório, incluindo as 

atividades do laboratório, bem como sobre sua devida implementação e manutenção eficaz [10]. 

A fim de que essas auditorias se tornem uma ferramenta eficaz e confiável, é preciso que elas se 

caracterizem pela confiança em alguns princípios: integridade, apresentação justa, devido cuidado 

profissional, confidencialidade, independência, abordagem baseada em evidência e abordagem baseada 

em risco. Convém que os auditores e as pessoas que gerenciam um programa de auditoria realizem seu 

trabalho de maneira imparcial, mantendo-se justos e sem tendências em todas as suas interações [11]. 

O desempenho de uma auditoria, seja interna ou externa, envolve uma interação entre pessoas no 

sistema de gestão auditado e a tecnologia utilizada para conduzir a auditoria. Os métodos de auditoria com 

interação humana incluem condução de entrevistas, preenchimento de listas de verificação e questionários 

e análise crítica documental com a participação do auditado, presencial ou remotamente [12]. 

As interações entre pessoas no sistema de gestão configuram sistemas sociais, os quais podem ser 

descritos como uma coleção de agentes heterogêneos, cujos estados influenciam e/ou são influenciados 

pelos estados dos outros e cujas interações produzem as propriedades globais do sistema, as quais são 

maiores que a soma dos comportamentos individuais. Esses aspectos caracterizam sistemas sociais como 

complexos [13]. 

De fato, as interações entre as pessoas envolvidas num sistema de gestão, quer estejam em funções 

gerenciais ou técnicas, como auditoras ou auditadas, desencadeiam reações que podem levar ao sucesso 

ou ao fracasso de qualquer tipo de organização. Por exemplo, uma auditoria realizada de forma parcial, 

sem objetividade, pode apresentar resultados equivocados ao auditado, provocando a tomada de 

decisões inadequadas, com dispêndio de recursos que poderiam ser mais bem aproveitados em questões 

que realmente careçam de atenção. Nisso reside um grande desafio: o auditor precisa avaliar a eficácia 

do sistema de gestão de uma dada organização, incluindo os aspectos relativos à abordagem de riscos, 

e ele próprio se apresenta como um fator de risco ao sistema de gestão dessa organização, quer seja 

numa auditoria interna ou externa. No tocante às questões de imparcialidade, ele pode, dentro do 

processo de auditoria, analisar o nível das interações e influências sociais entre os indivíduos da 

organização auditada, e ele próprio é influenciado por essas interações. 

Ademais, questões interpessoais mal resolvidas entre auditores e auditado podem, também, tornar-

se um fator de risco (negativo) à eficácia dessas auditorias. Em consequência, o pessoal que gerencia o 

programa de auditorias pode enfrentar alguma resistência por parte do auditado devido à imagem 

negativa que ainda persiste após a saída dos envolvidos nessas questões. 



 

 

 

 

 

 

Os aspectos apresentados acima constituem a motivação para a pesquisa proposta neste trabalho, 

cujo objetivo é definir um processo de modelagem em sistemas complexos que permita predizer 

possíveis riscos à imparcialidade relativa ao processo de auditorias em laboratórios pertencentes ao 

Sistema de Metrologia Aeroespacial (SISMETRA), executadas pelo Instituto de Fomento e 

Coordenação Industrial do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA/IFI), 

considerando-se as interações sociais entre os auditores, o Órgão Central do SISMETRA e o pessoal 

(técnico e gerencial) desses laboratórios. Especificamente neste caso, foram estabelecidos os princípios 

e as diretrizes gerais, a estrutura e a organização processual para a gestão de riscos organizacionais, de 

projetos e de atividades dentro do DCTA, seguindo a orientação dada pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e pela Controladoria Geral da União a todos os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, objetivando a adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à 

gestão de riscos, aos controles internos e à governança [14]. 

Na próxima seção, é apresentada uma revisão teórica sobre alguns conceitos e modelos pertinentes a 

esta pesquisa. 

2.  Revisão bibliográfica inicial 

2.1.  Sistemas sociais como sistemas complexos 

Os principais elementos de sistemas sociais que fazem deles sistemas aptos a serem abordados como 

sistemas complexos são apresentados a seguir [15]. 

2.1.1.  Tamanho finito. Em ciências sociais, considera-se o fato de que o número de agentes 

observados nunca pode ser tão grande. Dependendo do contexto, esses agentes podem ser chamados 

também de indivíduos, eleitores, nós, etc., e podem representar investidores, empresas, países, etc. Na 

maioria das vezes, valores realísticos do número de componentes variam entre centenas, milhares ou 

poucos milhões, no máximo. O limite termodinâmico (conceito utilizado no campo da física estatística 

em que o número de componentes tende ao infinito) pode não ser válido nesse caso, pois, no sistema 

finito, uma aleatoriedade inerente permanece (chamado de ruído demográfico). Além disso, 

fenômenos novos e interessantes podem surgir, dependendo do número de indivíduos e agentes 

considerados, como uma forte reação não linear a um pequeno sinal externo ou um comportamento 

oscilatório em modelos cooperativos. 

2.1.2.  Heterogeneidade. Em sistemas sociais, os elementos não são idênticos, ao contrário, podem ser 

bastante diversos. Essa heterogeneidade torna-se um aspecto imprescindível na modelagem desses 

tipos de sistema, uma vez que ela é uma parte integrante dos agentes. Em modelos quantitativos, uma 

simples substituição das características de um agente por uma média ou por outro valor representativo 

pode diminuir excessivamente o poder descritivo do modelo, tornando-se, em alguns casos, duvidosa 

ou ambígua. No processo de modelagem, deve-se levar em conta o impacto da heterogeneidade sobre 

as propriedades observadas do sistema, pois ela pode ser a origem de fenômenos a princípio 

inesperados em sistemas socioeconômicos. Dependendo do sistema investigado, a heterogeneidade 

pode ser resultante de uma propriedade intrínseca do agente (ou previamente adquirida) ou se 

desenvolver durante a evolução do sistema. 

2.1.3.  Rede de interação. Para se obter um entendimento adequado do sistema em investigação, deve-

se ter em mente que seus componentes não atuam isoladamente, eles interagem com outros agentes. 

Cabe, neste caso, analisar os elementos interagentes, a forma como essas interações afetam as 

propriedades globais do sistema e as características dessas interações. Dependendo dos casos 

analisados, um agente pode interagir com todos os outros agentes ou unicamente com um subgrupo de 

agentes (essas interações podem ser decompostas em trocas diádicas). Nesses casos, essas relações 

podem ser descritas como redes, cujos nós são agentes do sistema e as ligações (ou arestas) entre os 

agentes retratam as interações. 



 

 

 

 

 

 

A influência social determina como as opiniões e decisões formadas pelos indivíduos são afetadas 

por opiniões e decisões presentes no ambiente, o que pode ser facilmente observado em processos 

comuns de decisão coletiva. Algumas dessas decisões coletivas podem conduzir o sistema a direções 

negativas, como no caso de bolhas financeiras, ou a positivas, como o aumento dos índices de 

conformidade fiscal. A fim de que se compreenda como são formadas as decisões coletivas e, 

possivelmente, se direcionem os resultados, é necessária a mensuração de como as pessoas percebem e 

reagem à influência social [16]. 

Nas próximas subseções, são descritos alguns modelos e ferramentas que estabelecem o ponto de 

partida para a investigação proposta nesta pesquisa. 

2.2.  Dinâmicas de linguagem e traços culturais 

O modelo de geração e diversificação de diferentes culturas criado por Robert Axelrod surgiu da 

observação de que diferenças entre culturas não desaparecem de modo algum, apesar de as pessoas 

tenderem a se tornar mais parecidas em suas crenças, atitudes e comportamentos quando elas interagem 

[17]. Trata-se de uma outra forma de olhar para o processo dinâmico da influência social, que se 

preocupa em mostrar as consequências de algumas suposições simples sobre como as pessoas (ou 

grupos) são influenciadas por aqueles ao seu redor. Supõe-se que a cultura satisfaz duas premissas 

simples: as pessoas são mais propensas a interagir com outras que compartilham muitos de seus atributos 

culturais, e as interações entre duas pessoas tendem a aumentar o número de atributos que elas 

compartilham [18]. 

Cultura é definida como o conjunto de atributos individuais que estão sujeitos a influência social. 

Trata-se de um termo mais genérico, que engloba crenças, atitudes e comportamentos, além de 

linguagem, arte, normas técnicas e normas sociais, entre outros termos. Sobre esse aspecto, enfatiza-se 

que não há conotação de que exista uma cultura uniforme em uma única sociedade. De fato, a questão 

a ser investigada é como as pessoas influenciam-se umas às outras num dado conjunto de aspectos e 

porque essa influência não leva à homogeneidade [19]. 

A possibilidade de um dado aspecto cultural se espalhar de um indivíduo (ou grupo) a outro depende 

de quantos outros aspectos eles têm em comum. Similaridade leva a interação, e interação leva ainda a 

mais similaridade, o que não necessariamente pode levar à completa convergência. A forma como esse 

processo gera mais ou menos regiões culturais distintas depende do escopo das possibilidades culturais, 

do alcance das interações e do tamanho do território geográfico [20]. 

A metodologia proposta por Axelrod está baseada em três princípios: modelagem baseada em 

agentes, falta de uma autoridade central e agentes adaptativos em vez de racionais [21]. 

Como esse modelo pode ser abstrato sobre o conteúdo específico da cultura de um indivíduo, esta é 

descrita como uma lista de características ou dimensões. Para cada recurso, há um conjunto de 

características, que são os valores alternativos que o recurso pode ter. A formulação permite definir o 

grau de similaridade cultural entre dois indivíduos como a porcentagem de suas características que 

possuem o mesmo traço [22]. 

O modelo inclui uma distribuição geográfica de agentes individuais. Um exemplo simples seria um 

conjunto de 100 sites, dispostos em uma grade de 10 por 10. Como não há movimento no modelo, os 

próprios locais podem ser considerados como aldeias homogêneas. Esses sites são os atores básicos do 

modelo. Cada site pode interagir apenas com seus vizinhos imediatos. Um site típico tem quatro vizinhos 

(norte, leste, sul e oeste); os sites na borda do mapa têm apenas três vizinhos e os sites nos cantos têm 

apenas dois vizinhos. 

O processo de influência social nesse modelo pode ser descrito como uma série de eventos. A ideia 

básica é que os agentes que são semelhantes entre si provavelmente interagem e se tornam ainda mais 

parecidos. Isso é implementado assumindo que a chance de interação é proporcional à semelhança 

cultural que dois vizinhos já possuem. 

A dinâmica do modelo compreende as seguintes etapas, que podem ser repetidas para quantos 

eventos forem desejados: 

a) Etapa 1: Ao acaso, escolha um site para ser ativo e escolha um de seus vizinhos; 



 

 

 

 

 

 

b) Etapa 2: Com probabilidade igual à sua semelhança cultural, esses dois sites interagem. Uma 

interação consiste em selecionar aleatoriamente um recurso no qual o site ativo e seu vizinho 

diferem (se houver) e alterar o traço do site ativo para o atributo do vizinho nesse recurso. 

 

Possivelmente, a lição mais importante desse modelo de influência social seja que a intuição não é 

um guia razoável para prever os resultados, mesmo no caso de um modelo dinâmico muito simples. 

Embora o modelo de influência social seja, de fato, muito simples, é muito difícil prever como o número 

de regiões culturais estáveis varia em função dos parâmetros analisados. Dois dos resultados obtidos por 

Axelrod foram intuitivamente óbvios: o número de regiões estáveis aumenta com o número de 

características possíveis que cada aspecto cultural poderia ter e diminui com o alcance de interação. 

Porém, outros dois resultados não foram tão óbvios: o número de regiões estáveis diminui com mais 

características culturais e com grandes territórios [23]. 

Esse modelo de influência social ilustra três pontos fundamentais: (i) a convergência local pode levar 

à polarização global; (ii) a interação entre diferentes características da cultura pode moldar o processo 

de influência social; (iii) mesmo mecanismos simples de mudança podem produzir resultados 

contraintuitivos, em que grandes territórios geram surpreendentemente pouca polarização [23]. 

2.3.  Redes sociais sinalizadas 

Algumas propriedades de redes são bem disseminadas nas interações sociais e econômicas. Por 

exemplo, a propriedade de graus, ou seja, a quantidade de conexões que cada nó possui. O grau pode 

abranger várias ordens de magnitude, embora não tenha uma magnitude específica. Outro exemplo de 

propriedade refere-se ao conceito de small-world (mundo pequeno). Qualquer par de agentes é separado 

por uma distância muito pequena em relação ao tamanho da rede, e essas distâncias raramente mudam, 

independentemente do aumento da rede. Esses conceitos têm sido percebidos, pelo menos 

intuitivamente, com o advento do uso generalizado de redes sociais on-line [24]. 

Quando se investigam sistemas sociais (entre outros), há que se notar que as propriedades globais 

desses sistemas podem ser completamente alteradas pelas propriedades relacionadas com as estruturas 

de redes. Nesse sentido, a fim de descrever e mensurar essas e outras propriedades existentes nas redes 

do mundo real, as ciências sociais têm elaborado análises relativas à descrição dessas propriedades, e 

desenvolvido um grande campo de conhecimento de suas características [25]. 

Um exemplo disso refere-se às redes sociais sinalizadas. Redes sociais em muitas aplicações reais no 

mundo são sinalizadas, isto é, as ligações entre os nós dessas redes possuem sinal positivo ou negativo. 

Um sinal positivo significa que dois nós interligados estão positivamente relacionados, ou seja, eles 

confiam um no outro, são amigos ou concordam entre si. Por sua vez, um sinal negativo significa o 

contrário: os dois nós interligados não confiam um no outro, são inimigos ou discordam entre si [26]. 

Em aplicações reais, o número de sinais negativos é bem menos frequente que os positivos. Isso se 

explica pelo fato de pessoas raramente expressarem sua antipatia a outros devido as suas maneiras ou 

por medo de retaliação. No entanto, são os sinais negativos que dominam a decisão final tomada na 

maioria das vezes [27]. Apesar disso, a pesquisa sobre a predição de sinais negativos ainda se encontra 

no estágio inicial. Os motivos para isso são os seguintes [26]: 

a) É mais fácil predizer sinais positivos, pois podem ser propagados entre usuários de redes 

sociais. Por exemplo, se A confia em B e B confia em C, A confia em C (até certo 

ponto). No caso de sinais negativos, se A não confia em B e B não confia em C, torna-

se difícil julgar os relacionamentos entre A e C diretamente. 

b) A quantidade de conjuntos de dados disponíveis publicamente para pesquisa de 

predição de sinais negativos é limitada. Em comparação com sinais positivos, a 

informação de sinais negativos entre usuários de redes sociais é mais sensível. Portanto, 

não existem muitos conjuntos de dados disponíveis contendo sinais negativos. 

Existem trabalhos sobre predição de sinais negativos, os quais são baseados na Teoria de Equilíbrio 

Estrutural e/ou na Teoria do Status Social. Essas teorias analisam o relacionamento tríade entre nós de 

redes, que inclui relações positivas e negativas. Resumidamente, a Teoria de Equilíbrio Estrutural refere-



 

 

 

 

 

 

se a situações do tipo “o inimigo do inimigo é amigo” e “inimigo do amigo é inimigo. A Teoria do Status 

Social refere-se ao sinal entre usuários como a lacuna entre seus status. Um sinal positivo para a ligação 

de A para B significa que A pensa que o status de B é maior do que A; no caso do sinal negativo, ocorre o 

contrário: A pensa que o status de B é menor do que A. Esses trabalhos utilizam alguns atributos baseados 

nessas teorias para predizer sinais negativos. No entanto, esses atributos refletem apenas informação 

parcial relacionada a sinais negativos, o que leva a uma precisão limitada para essa predição [27]. 

O modelo citado nessa subseção considera um método de predição que envolve aspectos relacionados 

a sinais negativos de diferentes categorias, o que contribui para generalizar três principais categorias de 

características relacionadas ao sinal negativo: características de nós que refletem a tendência de um nó 

de fornecer ou receber sinais negativos, características de tríade que refletem as propriedades dos nós 

de acordo com a Teoria de Equilíbrio Estrutural e a Teoria do Status Social, e características de 

similaridade de usuário que refletem as semelhanças entre usuários que fornecem ou recebem sinais 

negativos de/para o usuário de destino. Esse modelo seleciona totalmente 7 características dessas três 

categorias: razão de índice negativo, razão de grau negativo, razão de tríade negativa, similaridade 

positiva de nó de origem, similaridade negativa de nó de origem, similaridade positiva de nó de destino 

e semelhança negativa de nó de destino. O Modelo de Regressão Logística é usado para mesclar esses 

7 recursos para prever sinais negativos para redes sociais assinadas. 

Ao mesclar os recursos dessas categorias, o método proposto apresenta desempenhos superiores de 

previsão de sinais negativos comparados aos trabalhos existentes. Além disso, esse modelo também é 

mais robusto; tem melhores desempenhos de generalização e performances de imersão do que os 

modelos existentes [28]. 

3.  Ações futuras 

A pesquisa proposta neste artigo pressupõe a aplicação da metodologia pesquisa-ação, uma vez que os 

autores gerenciam o programa de auditorias nos laboratórios do SISMETRA, atuando, também, como 

auditores, e buscam identificar riscos relativos à imparcialidade, conforme exigido na ABNT NBR 

ISO/IEC 17025:2017. 

Conforme visto em [29]: 
[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida 

e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

A próxima fase dessa pesquisa envolve uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, tendo 

como ponto de partida os trabalhos relativos a dinâmicas de linguagem e traços culturais e redes sociais 

sinalizadas, com o objetivo de se ter uma nova visão sobre a abordagem de riscos em processos de 

auditorias e o emprego de técnicas quantitativas e computacionais em problemas relativos a esses 

processos, proporcionando uma reinterpretação desses problemas à luz da ciência da complexidade. A 

partir disso, será elaborado um plano de ação [30], consistindo em (i) delimitar os atores e as unidades 

de intervenção; (ii) definir o relacionamento entre os atores e as instituições pertinentes; (iii) identificar 

os tomadores de decisão; (iv) definir metas e objetivos tangíveis da ação e critérios para sua avaliação; 

(v) definir a forma de continuidade da ação, apesar das dificuldades; (vi) estabelecer maneiras de se 

assegurar a participação das partes interessadas; e (vii) estabelecer o adequado controle do conjunto do 

processo e avaliar os resultados. 
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