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Avaliação da Conformidade é a “demonstração de que 

os requisitos especificados relativos a um produto, 

processo, sistema, pessoa ou organismo são 

atendidos”. (ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005) 

 

“A Avaliação da Conformidade é um processo 

sistematizado, com regras pré-estabelecidas, 

devidamente acompanhado e avaliado, de forma a 

propiciar adequado grau de confiança de que um 

produto, processo ou serviço, ou ainda uma pessoa, 

atende a requisitos pré-estabelecidos em normas ou 

regulamentos, com o melhor custo benefício possível 

para a sociedade”. 





Credibilidade 

 

Este é o mais importante fator chave para o sucesso da 

atividade de avaliação da conformidade, já que ele é 

uma consequência dos demais. Por definição “avaliar a 

conformidade é propiciar confiança”. 

 

Esta confiança é alcançada através de uma atuação 

com competência técnica, imparcialidade, isenção e 

transparência, em particular no que diz respeito ao 

envolvimento das partes interessadas. 

 



Imparcialidade - Presença de objetividade. (definição 

da ABNT NBR ISO IEC 17065/2013) 

NOTA 1 Objetividade significa que conflitos de 

interesse não existem ou são resolvidos de modo a 

não influenciar negativamente as atividades do 

organismo. 

NOTA 2  Outros termos que são úteis em transmitir o 

conceito de imparcialidade são independência, 

liberdade de conflitos de interesse, liberdade de 

tendências e preconceitos, neutralidade, justiça, mente 

aberta, desapego e equilíbrio. 





O organismo de certificação deve ter o compromisso da 

alta direção com a imparcialidade. (Item 4.2.5 da ABNT 

NBR ISO/IEC 17065:2013) 
 



Todo o pessoal do organismo de certificação (interno ou 

externo) ou comitês que poderiam influenciar as 

atividades de certificação devem agir de forma imparcial. 

(Item 4.2.12 da ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013) 
 



O organismo de certificação deve assegurar que as 

atividades de pessoas jurídicas distintas, com as quais o 

organismo de certificação ou  pessoa jurídica da qual faz 

parte  tenha relacionamento, não comprometam a 

imparcialidade de suas atividades de certificação. 

(Item 4.2.7 da ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013) 
 



O organismo de certificação deve estabelecer, 

implementar e manter um procedimento que identifique as 

necessidades de treinamento e forneça, quando 

necessário, programas de treinamento sobre processos de 

certificação, requisitos, metodologias, atividades e outros 

requisitos relevantes do esquema de certificação; (Item 

6.1.2.1.b) da ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013) 
 
 
 



O organismo de certificação deve tomar ações para 

responder a quaisquer riscos para a sua imparcialidade, 

decorrente das ações de outras pessoas, organismos ou 

organizações, de que tome conhecimento. 
(Item 4.2.11 da ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013) 



Os riscos à imparcialidade incluem pré-julgamentos que 

podem surgir a partir de autoavaliação (por exemplo, 

realizar uma atividade de avaliação da conformidade em 

que o organismo de certificação avalia os resultados de 

outros serviços já prestados por ele, por exemplo, 

consultoria); (Item A.2.2.b) da ABNT NBR ISO/IEC 
17065:2013) 



Os riscos à imparcialidade incluem pré-julgamentos que 

podem surgir a partir do interesse próprio (por exemplo, a 

dependência excessiva de um contrato de serviço ou das 

taxas, ou medo de perder o cliente ou medo de ficar 

desempregado, de uma forma que afete negativamente a 

imparcialidade na realização de atividades de avaliação da 

conformidade); (Item A.2.2.a) da ABNT NBR ISO/IEC 
17065:2013) 



Se um risco para a imparcialidade é identificado, o 

organismo de certificação deve ser capaz de demonstrar 

como ele elimina ou minimiza esse risco. (Item 4.2.4 da 

ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013) 

 

O organismo de certificação deve ter um mecanismo para 

salvaguardar a sua imparcialidade. (Item 5.2.1 da ABNT 
NBR ISO/IEC 17065:2013) 



O mecanismo deve ser formalmente documentado para 

assegurar uma representação equilibrada das partes 

significativamente interessadas e que se tenha acesso a 

todas as informações necessárias para permitir o 

cumprimento de  todas as suas funções. 
(Item 5.2.2 da ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013) 

Apesar de todos os interesses não poderem ser 

representados nesse mecanismo, um organismo de 

certificação deve identificar e convidar as partes 

significativamente interessadas. (Item 5.2.4 da ABNT NBR 
ISO/IEC 17065:2013) 
 



Se a alta direção do organismo de certificação não seguir 

os dados de entrada desse mecanismo, o mecanismo deve 

ter o direito de agir de forma independente (por exemplo, 

informar autoridades, organismos de acreditação, partes 

interessadas). (Item 5.2.2 da ABNT NBR ISO/IEC 
17065:2013) 
 



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS – NIVEL DE RISCOS E AÇÕES 

Aspectos 
Identificados 

Quem 
identificou 

Area de 
Atuação 

Divisão 
Envolvida 

Nivel de 
Tratamento 

Posição 
SGS sobre 
o impacto 

Plano de 
Ação 

Data de 
Conclusão 

Risco 
Residual 

O organismo de certificação deve identificar os riscos à sua 

imparcialidade continuamente. Isso deve incluir os riscos que 

surgem de suas atividades, a partir de seus relacionamentos, 

ou a partir de relacionamentos de seu pessoal (ver 4.2.12). 

No entanto, tais relações podem não necessariamente 

apresentar ao organismo de certificação um risco à 

imparcialidade. (Item 4.2.3 da ABNT NBR ISO/IEC 

17065:2013) 



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS – NIVEL DE RISCOS E AÇÕES 

Aspectos 
Identificados 

Quem 
identificou 

Área de 
Atuação 

Divisão 
Envolvida 

Nível de 
Tratamento 

Posição SGS 
sobre o 
impacto 

Plano de 
Ação 

Data de 
Conclusão 

Risco 
Residual 

Risco Pessoa 
Lab, 
Insp, 

Certif. 

CBE 
CRS 

Potencial 
Inaceitável 
S/ ameaça 

Parecer 
SGS 

Ação Data Aplicável 

Se um risco para a imparcialidade é identificado, o organismo 

de certificação deve ser capaz de demonstrar como ele 

elimina ou minimiza esse risco. (Item 4.2.4 da ABNT NBR 

ISO/IEC 17065:2013) 



A imparcialidade é um elemento constituído por atributos 

que são considerados fundamentais em um organismo ou 

pessoa que realiza atividades de avaliação de 

conformidade e que incluem: 

a) realizar atividades de avaliação da conformidade de 

maneira objetiva e sem viés; 

b) identificação de conflitos de interesses existentes e 

potenciais e sua gestão ativa, de modo a garantir 

objetividade; 



c) independência do organismo de avaliação da 

conformidade, bem como dos indivíduos que executam 

as atividades de avaliação da conformidade, de 

qualquer outra organização ou pessoa com interesse 

no resultado das atividades de avaliação da 

conformidade; 

d) conscientização da responsabilidade que 

acompanha as atividades de avaliação da 

conformidade e a tomada de decisões ou/e atestados 

de avaliação da conformidade. 



As ameaças à imparcialidade incluem preconceitos que 

podem surgir de (item A.2 da norma ABNT NBR ISO/IEC 

17065/2013): 

a) interesse próprio (por exemplo, dependência excessiva 

de um contrato de serviço ou taxas, ou medo de perder o 

cliente ou medo de ficar desempregado, a ponto de afetar 

adversamente a objetividade na realização de atividades de 

avaliação da conformidade); 

b) autoavaliação (por exemplo, executando atividades de 

avaliação da conformidade nas quais o organismo avalia os 

resultados de outros serviços que já prestou, como serviços 

de design ou consultoria); 



c) advocacia (por exemplo, um órgão ou seu pessoal 

agindo em apoio ou em oposição a uma determinada 

empresa, que é ao mesmo tempo seu cliente, na resolução 

de uma disputa ou litígio); 

d) excesso de familiaridade, ou seja, ameaças que surgem 

de um organismo ou seu pessoal ser excessivamente 

familiar ou muito confiável, em vez de buscar evidências de 

conformidade (por exemplo, em sistemas de gestão, o 

relacionamento ao longo do tempo entre o pessoal de 

avaliação de conformidade e pessoal ou organização do 

cliente que afeta adversamente a objetividade e o rigor no 

fornecimento de atividades de avaliação de conformidade 

para esse cliente); 



e) intimidação (por exemplo, o organismo ou seu pessoal 

pode ser impedido de agir objetivamente por ameaças ou 

medo de um cliente ou outra parte interessada); 

f) concorrência (por exemplo, entre a empresa avaliada e 

um avaliador técnico contratado). 
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