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Organismos de Certificação Acreditados. Por que isso é importante? 

A certificação de produtos vem crescendo de 

forma expressiva no Brasil e no mundo. Este 

mecanismo de avaliação da conformidade traz 

vantagens não só para os clientes, mas também 

para as empresas, aumentando sua 

competitividade, através da redução de custos e 

desperdícios. 

Em muitos países, a acreditação não é obrigatória e o fato de um organismo de certificação 

não ser acreditado não significa, por si só, que ele não seja uma organização confiável. 

Contudo os organismos de certificação que buscam acreditação, fazem isso com o intuito 

demonstrar uma confirmação independente de sua competência e independência. E assim 

como as empresas vem buscando o diferencial da certificação, elas tendem a buscar, para 

isso, organismos não só com competência, mas com credibilidade para realizar a certificação 

de seus objetos. 

Isso significa que quando uma empresa busca obter certificação, tende a optar por 

organismos de certificação que tenham sido avaliados e aprovados, que sejam reconhecidos 

formalmente e que possuam o título de Organismos Acreditados pela Cgcre. 

O título de Organismo Acreditado demonstra formalmente que aquele organismo é 

competente para realizar a atividade de certificação, e assim, o certificado emitido terá 

maior credibilidade no âmbito da avaliação da conformidade. 

 

Certo, mas como encontrar um Organismo de Certificação Acreditado? 

Organismos de Acreditação 

Para descobrir se um país dispõe de um organismo de acreditação, basta acessar o site do 

Fórum Internacional de Acreditação - IAF por meio do link http://www.iaf.nu, nele você 

encontrará uma lista de membros e signatários dos acordos de reconhecimento Multilateral 

- MLA do IAF. Clicando no país desejado, você verá o organismo de acreditação do país ou 

região selecionado. 

http://www.iaf.nu/
http://www.iaf.nu/
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Certo, mas o que é o IAF MLA? 

 

O IAF - Fórum Internacional de Acreditação, junto com o MLA - 

Acordo de Reconhecimento Multilateral consistem de um 

acordo entre os organismos de acreditação para o 

reconhecimento mútuo de certificações. 

O objetivo do IAF MLA é assegurar que as certificações acreditadas, concedidas pelos 

signatários do MLA do IAF possam ser reconhecidas por outros signatários, aumentando a 

empregabilidade mundial dos profissionais certificados. 

O reconhecimento mútuo tem o objetivo de desenvolver um programa mundial único de 

avaliação de conformidade que reduz o risco para as empresas e seus clientes, assegurando-

lhes que os certificados credenciados possam ser confiáveis. Acreditação garante aos 

usuários a competência e imparcialidade do organismo acreditado. 

  


