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Certificação e suas aplicações 
 
 

A Certificação é um meio técnico utilizado por organismos independentes para comunicar 

aos clientes e às demais partes interessadas, que os requisitos 

estabelecidos nas normas ou regulamentos técnicos são atendidos e que 

trazem diversas vantagens. 

A certificação se aplica de acordo com o objeto a ser avaliado. Ela pode 

ser aplicada a produtos, processos ou serviços, sistemas de gestão e 

pessoal. 

Vejamos melhor cada uma delas: 

Certificação de Produtos 

 Certificação é um processo no qual um Organismo Independente 

avalia se determinado produto, processo ou serviço atende as 

normas técnicas pré-estabelecidas. No caso de produto, esta 

avaliação se baseia em auditorias no processo produtivo, na coleta e 

em ensaios de amostras. Estando tudo em conformidade a empresa 

recebe a certificação e passa a usar a marca de conformidade em 

seus produtos. 

Diferente dos laudos e relatórios de ensaios que servem para 

demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação 

serve para garantir que a produção é controlada e que os produtos estão atendendo as 

normas técnicas continuamente. 

O esquema de certificação a ser utilizado é determinado de acordo com o produto, o 

processo produtivo, as características da matéria prima, os aspectos econômicos e o nível de 

confiança necessário. 
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Os esquemas de certificação mais utilizados são: 

Esquema de Certificação 1a - Avaliação única. Nesse modelo, uma ou mais amostras do 

produto são submetidas a atividades de avaliação da conformidade, que podem consistir em 

ensaio, inspeção, avaliação de projeto, avaliação de serviços ou processos, etc. Esse modelo 

não contempla a etapa de manutenção. A avaliação da conformidade do objeto é efetuada 

uma única vez, e os itens subsequentes de produção não são cobertos pelo Certificado da 

Conformidade emitido. 

Esquema de Certificação 1b - Ensaio de lote. Esse modelo envolve a certificação de um lote de 

produtos. O número de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, coletada 

de forma aleatória, ou até mesmo, o número total de unidades do lote (ensaio 100%). O 

Certificado de Conformidade é restrito ao lote certificado. 

Esquema de Certificação 2 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do 

produto no mercado. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo verificar se os itens 

produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da 

Conformidade) permanecem conformes. 

Esquema de Certificação 3 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do 

produto na fábrica. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo verificar se os itens 

produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da 

Conformidade) permanecem conformes. A manutenção pode incluir a avaliação periódica do 

processo produtivo. 

Esquema de Certificação 4 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante seguido de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostras do 

produto na fábrica e no comércio, combinados ou alternadamente, para realização das 

atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo 

verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do 
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Certificado da Conformidade) permanecem conformes. A manutenção pode incluir a 

avaliação periódica do processo produtivo. 

Esquema de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de 

manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, 

para realização das atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção 

têm por objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial 

(emissão do Certificado da Conformidade) permanecem conformes. A manutenção inclui a 

avaliação periódica do processo produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos. 

Esquema de Certificação 6 - Avaliação Inicial consistindo de auditoria do Sistema de Gestão da 

Qualidade ou inspeções, seguida de manutenção periódica. Esse modelo é aplicável, 

principalmente, para a certificação de serviços e processos. As Avaliações de Manutenção 

incluem a auditoria periódica do SGQ e avaliação periódica do serviço ou processo. 

Você sabia que o Inmetro possui uma agenda regulatória em que torna público os produtos 

que estão sendo analisados quanto a necessidade de certificação compulsória ou não? 

Ficou curioso para saber o que está em análise agora? 

Então acesse: http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/agenda-regulatoria.pdf 

Certificação de Sistemas de Gestão 

 A Certificação de Sistemas de Gestão, seja da 

Qualidade, Ambiental, de Saúde e Segurança 

Ocupacional, etc, serve para   demonstrar que 

determinada organização implementou e mantém um 

Sistema de Gestão em conformidade com os requisitos 

estabelecidos na norma escolhida como referência. As 

normas mais utilizadas internacionalmente são:  ISO  

9001, ISO 14001, OSHAS 18001 e a ISO 22000. 

 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/agenda-regulatoria.pdf
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Certificação de Pessoas 

 

 A Certificação de pessoas, tem como ponto central a 

atestação da competência de pessoas no 

desempenho de determinada atividade. Este tipo de 

certificação pretende garantir que um profissional 

apresenta a competência para o desempenho de 

determinada função. 

Essa   competência   é   estabelecida numa norma de referência, em que é descrita como um 

conjunto de critérios. 

No Brasil, são certificados, por exemplo, de forma voluntária, os profissionais que atuam nas 

áreas de: Turismo, Alimentos e Bebida, Construção Civil, Manutenção e Soldagem e Ensaios 

Não Destrutivos, entre outras. 

  

 


