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Classificação da Atividade 

Avaliação de Primeira Parte: 

Chamamos de Avaliação de Primeira parte, quando a 

avaliação é realizada própria Organização ou em seu nome.  

Quando uma empresa realiza verificação em sua linha de 

produção para manter controle de qualidade, por exemplo, 

ela está realizando Avaliação de Primeira Parte. 

Avaliação de Segunda Parte: 

Chamamos de Avaliação de Segunda parte, quando ela é 

efetuada pelo cliente ou quem representa seus interesses.  

Quando um cliente avalia os serviços de um fornecedor, por 

exemplo, ele está realizando uma Avaliação de Segunda Parte. 

Avaliação de Terceira Parte: 

E, por fim, chamamos de Avaliação de Terceira parte, quando 

ela é feita por uma organização independente em relação ao 

fornecedor e ao cliente. 

Avaliar se um produto, processo ou serviço está de acordo 

com normas e regulamentos técnicos específicos, é um 

exemplo de Avaliação de Terceira Parte. 
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Vamos fazer uma analogia para facilitar? 

Pense o seguinte: 

1° Para ser comercializado o objeto precisa existir, certo? Então a "primeira parte" é da 
empresa... 

2° Para que o comércio exista é necessário que exista o cliente, não é? Então a "segunda 
parte" é do cliente... 

3° Para que a relação comercial seja segura, alguém de fora e sem interesses envolvidos, 
precisa analisar o objeto para assegurar que seus requisitos especificados estão sendo 
cumpridos, certo? Então entra o organismo independente que é a "terceira parte"... 

 

Ficou mais fácil? 

A imagem abaixo traz uma visão mais clara do papel de cada uma das partes e como isso interfere 

na relação de consumo:  
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Observe que em cada caso citado existem interesses, objetivos, necessidades e expectativas 

distintas, porém, independentemente da situação ou de quem executa a atividade, o que se 

pretende avaliar é o atendimento aos requisitos de uma norma ou regulamento técnico. 

Mas você deve estar se perguntando, como um fornecedor pode avaliar seus próprios 

produtos...  

Vejamos! 

Quando a Avaliação é de primeira parte, o fornecedor emite uma Declaração de Conformidade. 

Essa declaração refere-se a um conjunto de procedimentos que deve ser seguido para que um 

fornecedor possa declarar, sob sua própria responsabilidade, que seu produto, processo ou 

serviço está conforme um determinado documento normativo (norma ou regulamento técnicos). 

Esses procedimentos estão recomendados em uma norma   internacional que foi    adotada   como 

norma nacional:  a NBR ISO/IEC  17050- 1:  Avaliação da Conformidade - Declaração de 

Conformidade do Fornecedor. 

Mas será que essa Declaração do Fornecedor tem credibilidade? 

Na verdade, existem vários argumentos a favor do uso da Declaração do Fornecedor.  

 

O primeiro é de interesse próprio, visto que os 

fornecedores também atuam como consumidores. Além 

disso, nenhum fornecedor gosta de ser confrontado com 

problemas de credibilidade em relação à sua marca, 

devoluções de produtos e, até mesmo, ações judiciais de 

responsabilidade civil por produtos defeituosos. 
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Em segundo lugar, existe a questão dos conhecimentos que o fornecedor possui em relação ao seu 

produto e aos seus processos de criação e produção. Ninguém conhece melhor seu produto que o 

próprio fornecedor. 

Mas atenção!! O fornecedor deve estar apto a substanciar a validade da declaração de 

conformidade emitida. 

A avaliação por segunda parte pode ser realizada por pessoas ou organizações, incluindo 

compradores, usuários de produtos, ou clientes em potencial que buscam confiança no sistema de 

gestão do fornecedor, por exemplo. 

Quando o processo de avaliação da conformidade é realizado por uma terceira parte, a 

organização que atesta a conformidade, deve ser "acreditada", ou seja, reconhecida, por um 

organismo acreditador, como tendo a competência técnica para atestar a conformidade de 

produtos, processos, serviços, sistemas de gestão ou de pessoal. 

O organismo acreditador oficial do Brasil é a 

Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Inmetro e 

os programas de avaliação da conformidade obedecem às 

políticas e diretrizes do Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) e seguem 

as boas práticas internacionais de regulamentação, como 

aquelas definidas pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC). 

Você sabe como um organismo independente atesta a conformidade dos produtos avaliados e 

aprovados?  

É aí que entra a Certificação.  

A Certificação é um meio técnico utilizado para comunicar ao cliente e às demais partes 
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interessadas, que os requisitos estabelecidos nas normas ou regulamentos técnicos foram 

atendidos. Ela é a forma de assegurar a conformidade de um objeto. 

A Certificação, no geral, apresenta um grau de confiança maior que a Declaração do Fornecedor, 

principalmente pelo fato de ser realizada por um agente independente, que não possui interesse 

algum na comercialização do produto avaliado. 

Observe na imagem algumas das vantagens da Certificação: 

 

 

 

 

 

 

 


