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Características do Processo de Acreditação 

A Acreditação tem importância crucial para as atividades de Avaliação da Conformidade, 

pois, independentemente da forma de garantia utilizada na Avaliação da Conformidade, seja 

Declaração do Fornecedor, Certificação ou Qualificação do Fornecedor por parte do cliente, 

é fundamental que haja confiança entre as partes envolvidas (fornecedor, consumidor, 

organismo de certificação, laboratórios de ensaios, governo, etc.). 

Esta confiança   deve   estar   presente   em   todas   as   relações existentes entre as partes 

descritas e nas atividades por elas desempenhadas. Só assim, a atividade de Acreditação 

será bem-sucedida. 

Quer saber como funciona o processo de Acreditação? 

 

Etapas do processo Descrição 

 Solicitação da 

Acreditação 

Para iniciar o processo de Acreditação, o primeiro passo é encaminhar 

para a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, uma solicitação 

juntamente com os documentos necessários.  As informações básicas 

para dar início ao processo, encontram-se no site da instituição. 

Análise da solicitação 

Uma equipe da Cgcre verifica a viabilidade de atendimento da 

solicitação. Pode ser que nesta etapa seja necessário uma visita 

preliminar e o envio de documentos adicionais. 

Entrega de 

documentação e 

pagamento 

Caso a Cgcre tenha condições de atender a solicitação, a documentação 

é encaminhada para uma equipe formada por avaliadores qualificados e 

especializados nas atividades que serão avaliadas. Neste momento é 

feito o pagamento da análise da documentação. 

Análise da 

documentação e ações 

corretivas 

A equipe de avaliação analisa toda a documentação encaminhada, com 

base nos requisitos estabelecidos pela Cgcre, sendo as não 

conformidades constatadas registradas em relatórios que são 

http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/inicio_acre.asp?iacao=imprimir
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encaminhados através de e-mail ao solicitante da acreditação para a 

implementação de ações corretivas. Não conformidades identificadas 

nesta etapa não impedem a realização da visita de avaliação. Para 

Laboratórios de Calibração, pode ocorrer em paralelo a essa etapa, a 

Auditoria de Medição, que são comparações interlaboratoriais 

organizadas pelo Setor de Confiabilidade Metrológica da Divisão de 

Acreditação de Laboratórios (Dicla) utilizadas pela equipe de avaliação 

para avaliar a competência técnica dos laboratórios para realizar 

calibrações. Essa Auditoria de Medição não é obrigatória e pode ser 

substituída por Ensaios de Proficiência equivalentes.  

Avaliação no 

organismo e ações 

corretivas 

A avaliação inicial consiste de uma visita da equipe de avaliação às 

instalações objeto da solicitação da acreditação e às instalações 

associadas, com o objetivo de verificar por meio de evidências 

objetivas: 

a) a implementação do sistema de gestão estabelecido no Manual da 

Qualidade e na documentação associada, que devem atender aos 

requisitos da acreditação;  

b) a competência técnica do OAC para realizar os serviços para os quais 

solicitou a acreditação. A duração de uma avaliação inicial varia, 

normalmente, de 02 a 05 dias, sendo que o programa de avaliação é 

elaborado em função do escopo solicitado, dos tipos de instalações a 

serem visitadas e da complexidade do sistema de gestão do OAC ou da 

organização.  

Todos os documentos e registros referentes ao sistema de gestão do 

OAC e aos serviços para os quais o OAC está solicitando a acreditação 

devem estar disponíveis para a equipe de avaliação. Quando se tratar 

de uma Avaliação em um organismo de inspeção, será realizada 

também uma Avaliação –Testemunha, ou seja, um acompanhamento 

de uma Avaliação nas instalações do cliente. 

Acreditação Com as informações resultantes das etapas anteriores, a Comissão de 
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Certificado 
Acreditação analisa todo o processo e emite parecer ao coordenador da 

área de acreditação que tomará a decisão sobre a concessão ou não da 

acreditação. Em caso favorável, a organização ou laboratório é 

acreditada e recebe um certificado. 

Manutenção da 

acreditação 

Atividade de 

supervisão 

A organização acreditada só pode fazer menção à acreditação nos seus 

documentos de publicidade, correspondência e divulgação de serviços, 

após a emissão do certificado de acreditação e somente para o escopo 

acreditado. 

O uso e a divulgação da condição de organismo acreditado é de 

responsabilidade do OAC, que assume todos os ônus e se sujeita às 

sanções impostas, caso se configure comportamento infrator. 

De acordo com o tipo de acreditação, é realizada uma reavaliação com 

frequência definida. 

 


