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Resumo

Na última revisão  da  norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017,  Requisitos  Gerais  para a
Competência  de  Laboratórios  de  Ensaio  e  Calibração,  foi  introduzido  o  conceito  de
mentalidade  de  risco  em  seus  requisitos  do  sistema  de  gestão,  um  tema  até  então
desconhecido para laboratórios. Apesar da nova versão da norma trazer o conceito, não são
abordados os procedimentos a serem adotados para a implementação da gestão e mentalidade
de riscos.  Este  trabalho descreve  a  abordagem do conceito  de  mentalidade  de risco  e  os
desafios  dos  gestores  para  evidenciar  sua implementação em laboratórios  de calibração e
ensaio.
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1. INTRODUÇÃO

Ao  longo  dos  anos,  a  ISO  /  IEC  17025,  Requisitos  Gerais  para  a  Competência  de
Laboratórios de Ensaio e Calibração, tornou-se a referência internacional para laboratórios de
calibração e ensaio que desejam demonstrar sua capacidade de fornecer resultados confiáveis.

Em 2017  foi  publicada  pela  International  Organization  for  Standardization (ISO)  em
conjunto com a International Electrotechnical Commission (IEC) a versão da norma ISO/IEC
17025:2017, que introduziu o conceito de mentalidade de risco em seus requisitos do sistema
de gestão. 

Na versão da Norma ISO/IEC 17025:2017, a mentalidade de risco é mencionada como
uma dos  principais  alterações  em relação  a  edições  anteriores.  A abordagem de  riscos  e
oportunidades estabelece uma base para  aumentar a eficácia do sistema de gestão,  alcançar
resultados melhores e prevenir efeitos negativos.

2. OBJETIVO

O  objetivo  deste  trabalho  é  abordar  os  desafios  dos  gestores  para  implementação  da
mentalidade de riscos em laboratórios de calibração e ensaio, tema até então pouco conhecido
para os laboratórios de metrologia,  visto que apenas na última versão da norma ISO/IEC
17025:2017 é que o conceito foi introduzido.

3. MÉTODOS E MATERIAIS

Para que os laboratórios possam produzir resultados confiáveis e atingir a satisfação de
seus clientes é necessária a prevenção e a detecção completa de erros em todas as etapas do
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processo,  para  isso  todas  as  pessoas  envolvidas  nas  atividades  do  laboratório  precisam
entender a importância de se pensar nos riscos e oportunidades.

3.1. Mentalidade de risco

A mentalidade  de  risco  pode  ser  resumida  como  um  conjunto  de  ações  preventivas
estabelecidas desde a implantação do Sistema de Gestão de Qualidade. Sua implementação é
uma forma de criar consciência na equipe de que para cada ação realizada no laboratório
existe um risco. 

Incentivar uma mentalidade de risco  nos laboratórios de metrologia significa orientar a
equipe para um pensamento sobre quais ameaças e oportunidades existem ao fazer algo, e que
é preciso agir sobre essas situações para se prevenir em relação aos efeitos.

3.2. Implementação da mentalidade de risco

Para que a mentalidade de risco funcione de forma efetiva é preciso que todo o pessoal
envolvido nas atividades laboratoriais esteja apto a refletir  sobre os riscos que suas ações
podem ocasionar nos processos.

Inicialmente,  é necessário inserir a equipe nas discussões a respeito do tema dentro do
processo que cada pessoa atua. Dessa forma, todos terão a capacidade de avaliar os possíveis
riscos que envolvem suas ações e poderão tomar decisões melhores. 

A norma ISO/IEC 17025:2017 requer que o laboratório planeje e implemente ações para
abordar  riscos  e  oportunidades  mas  não determina  um processo documentado para  que  a
mentalidade de riscos seja tratada e comprovada nos laboratórios, por este motivo, os gestores
têm enfrentado dificuldade para evidenciar a implementação deste requisito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme  mencionado  anteriormente,  a  maior  dificuldade  para  os  gestores  de  um
laboratório, quando se fala em mentalidade de riscos, é que não há um processo a seguir, isso
está muito mais relacionado com a cultura do laboratório.  Então o desafio está  em como
fomentar a mentalidade de riscos para o seu pessoal, de forma que todos possam:

 Compreender os conceitos riscos e oportunidades; 
 Conhecer as diretrizes para a gestão de riscos do laboratório;
 Serem capazes de identificar, analisar e avaliar os riscos inerentes as atividades de

laboratório;
 Elaborar um plano de ação para eliminar, mitigar, transferir ou até mesmo aceitar tais

riscos. 
Outra preocupação para os gestores está em como evidenciar a implementação da mentalidade
de risco em seu laboratório, tanto na parte de documentação ou em auditorias. Sendo assim, 
os laboratórios de metrologia podem decidir desenvolver ou não uma metodologia de gestão 
de risco mais extensiva.

4.1.Evidência de implementação da mentalidade de risco

A norma ISO 31000:2018, Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes, é um exemplo de
metodologia utilizada para implementar a gestão de riscos e oportunidades em laboratórios de
metrologia. Sua última atualização constitui de um guia sucinto e concentrado para ajudar as
organizações a melhorar a maneira como gerenciam seus riscos.

De  acordo  com  a  norma  ISO  31000:2018,  o  processo  de  gestão  de  riscos  envolve
atividades  de  comunicação  e  consulta,  estabelecimento  do  escopo,  avaliação  dos  riscos,



tratamento, monitoramento e análise crítica, registros e relato. Este processo está ilustrado na
figura 1 e constitui um guia sucinto e concentrado para ajudar as organizações a melhorar a
maneira como gerenciam seus riscos.

Figura 1. Processo de gestão de riscos – Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018

Para  evidenciar a implementação da mentalidade de risco por parte de documentação, a
escolha de uma ferramenta de gestão de riscos adequada ou uma tabela ou quadro descritivo
com os riscos identificados pela  equipe são essenciais  para demostrar como o laboratório
evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos identificados.

Vale ressaltar  que  embora a norma ISO/IEC 17025:2017 não determine a utilização de
métodos  formais  para  a  gestão  de  riscos,  em  seu  requisito  8.9.2  m),  ela  considera  “os
resultados da identificação de riscos” como dados de entrada da reunião de análise crítica pela
gerência, sendo assim o registro da identificação dos riscos se faz necessário.

A técnica utilizada na identificação de eventos de risco deve ser a que melhor se adapta a
equipe.  Dentre  as  principais  técnicas  estão:  questionários  e  checklist;  workshop e
brainstorming; inspeções e auditorias, fluxogramas, diagrama de causa e efeito, bow-tie, entre
outros.

A figura 2 ilustra o método  bow-tie, ou gravata borboleta, que pode ser utilizado para a
identificação e análise dos possíveis caminhos de um evento de risco, dado que um problema
pode estar relacionado a diversas causas e consequências.

Figura 2. Método bow-tie ou gravata borboleta



Em auditorias,  o  auditor  vai  conseguir  evidenciar  se  o  laboratório  está  atendendo  aos
requisitos através de entrevistas com o pessoal. 

As  perguntas  tendem a  evidenciar  o  nível  de  engajamento  da  equipe  sobre  os  riscos
inerentes  as  suas  atividades.  Desta  forma  é  preciso  que  todo  o  pessoal  envolvido  nas
atividades laboratoriais sejam inseridos nas discussões a respeito dos riscos identificados nos
processos que cada uma atua, demostrando o envolvimento e a capacidade tomar as melhores
decisões. 

5. CONCLUSÃO

A revisão da norma ISO/IEC 17025:2017 introduziu o conceito de mentalidade de riscos
levando os gestores de laboratórios de calibração e ensaios buscar a adequação para atender
aos novos requisitos normativos. 

A  International Organization for Standardization (ISO) tem destacado em suas últimas
revisões de normas de sistema de gestão da qualidade o termo “mentalidade de risco” e fica
evidente que devemos ter uma abordagem relacionada a riscos muito mais abrangente do que
apenas um processo descrito.

A mentalidade de riscos é a forma de criar uma consciência envolvendo todo o pessoal do
laboratório e a implementação da gestão de riscos, voltada para os resultados das atividades
de laboratórios,  visa apresentar  resultados com maior confiabilidade e tem o potencial  de
trazer grandes melhorias para o processo.
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