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ORGANIZAÇÕES 

Independente de tipos e tamanho 

Influências e Fatores Externos 

Incerteza no alcance dos objetivos 



RISCO 

EFEITO DA INCERTEZA 
NOS OBJETIVOS  



ORGANIZAÇÕES 

RISCOS 

OBJETIVOS 



 Estes objetivos podem estar relacionados a uma série 

de atividades da organização, desde iniciativas 

estratégicas até suas operações, processos e 

projetos, e se refletir em termos de resultados para a 

sociedade, ambientais, tecnológicos, de segurança, 

medidas comerciais, financeiras e econômicas, bem 

como impactos sociais, culturais, políticos e na 

reputação. 

 

 



GESTÃO DE RISCOS 
Atividades coordenadas para dirigir e 
controlar uma organização no que se 

refere a riscos. 



GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 É iterativo 

 Auxiliar as organizações: 

 no estabelecimento de estratégias 

 no alcance de objetivos 

 na tomada de decisões fundamentadas. 



GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Parte da governança e liderança 

 Fundamental para gestão da organização em 

todos os níveis 

 Inclui ter interação com as partes 

interessadas 

 Considera contextos externos e internos, 

comportamentos humanos, fatores culturais 
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REQUISITO 4.1 - IMPARCIALIDADE 

 4.1.1 As atividades de laboratório devem ser realizadas com 

imparcialidade e ser estruturadas e gerenciadas de forma a 

salvaguardar a imparcialidade. 

 4.1.2 A gerência do laboratório deve ser comprometida com a 

imparcialidade. 

 4.1.3 O laboratório deve ser responsável pela imparcialidade 

de suas atividades de laboratório e não pode permitir que 

pressões comerciais, financeiras ou outras comprometam a 

imparcialidade. 



 4.1.4 O laboratório deve identificar os riscos à sua 

imparcialidade de forma contínua. Isto deve incluir os riscos 

decorrentes de suas atividades, de seus relacionamentos ou 

dos relacionamentos de seu pessoal. Entretanto, estes 

relacionamentos não necessariamente apresentam ao 

laboratório um risco à imparcialidade. 

 NOTA: Um relacionamento que ameaça a imparcialidade do 

laboratório pode ser baseado em propriedade, governança, 

gestão, pessoal, recursos compartilhados, finanças, 

contratos, marketing (incluindo promoção de marcas) e 

pagamento de comissões de vendas ou outros benefícios 

pela indicação de novos clientes etc. 

 4.1.5 Caso um risco à imparcialidade seja identificado, o 

laboratório deve ser capaz de demonstrar como ele elimina 

ou minimiza tal risco. 



REQUISITO 8.5: 
AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES 

 8.5.1 O laboratório deve considerar os riscos e as 

oportunidades associados com as atividades de laboratório, 

a fim de: 

a) assegurar que o sistema de gestão alcance seus resultados 

pretendidos; 

b) aumentar as oportunidades para atingir os propósitos e 

objetivos do laboratório; 

c) prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas 

nas atividades de laboratório; 

d) alcançar melhoria. 



 8.5.2 O laboratório deve planejar: 

a) ações para abordar estes riscos e oportunidades; 

b) como: 

— integrar e implementar estas ações em seu sistema de gestão; 

— avaliar a eficácia destas ações. 

 NOTA: Embora este documento especifique que o laboratório 

planeja ações para abordar riscos, não há requisito para 

métodos formais para gestão de riscos ou um processo de 

gestão de risco documentado. Os laboratórios podem decidir 

desenvolver ou não uma metodologia de gestão de risco mais 

extensiva que a requerida por este documento, por exemplo, 

por meio da aplicação de outra orientação ou norma. 



 8.5.3 Ações tomadas para abordar os riscos e as 

oportunidades devem ser proporcionais ao impacto 

potencial sobre a validade dos resultados do laboratório. 

NOTA 1: Opções para abordar os riscos podem incluir: identificar 

e evitar ameaças, assumir o risco a fim de perseguir uma 

oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou 

as consequências, compartilhar o risco ou decidir, com base em 

informações, reter o risco. 

NOTA 2: Oportunidades podem levar à expansão do escopo das 

atividades de laboratório, abordagem de novos clientes, 

utilização de novas tecnologias e outras possibilidades de 

abordar as necessidades do cliente. 



 7.8.6.1 Quando for fornecida uma declaração de 

conformidade a uma especificação ou norma, 

 o laboratório deve documentar a regra de decisão 

empregada, considerando o nível de risco (como falsa 

aceitação e falsa rejeição e pressupostos estatísticos) 

associado à regra de decisão empregada, e aplicar a regra 

de decisão. 

NOTA Quando a regra de decisão for prescrita pelo cliente, por 

regulamentos ou documentos normativos, não é necessária uma 

análise adicional sobre o nível de risco. 

REQUISITO 7.8.6: 
RELATO DE DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE 



 8.7.1 Atualizar riscos e oportunidades determinados durante 

o planejamento, se necessário. 

REQUISITO 8.7: 
AÇÕES CORRETIVAS (Opção A) 



 8.9.2 As entradas para a análise crítica pela gerência 

devem ser registradas e devem incluir informações 

relacionadas com: 

 a) mudanças em questões externas e internas que sejam 

pertinentes para o laboratório; 

 m) resultados da identificação de riscos. 

REQUISITO 8.9: 
ANÁLISES CRÍTICAS PELA GERÊNCIA (Opção A) 
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 4.2.3 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. No entanto, tais relações podem não 

necessariamente apresentar ao organismo de certificação 

um risco à imparcialidade. 

 4.2.4 Se um risco para a imparcialidade é identificado, o 

organismo de certificação deve ser capaz de demonstrar 

como ele elimina ou minimiza esse risco. Essa informação 

deve estar disponível ao mecanismo especificado em 5.2 

(Comitê da Imparcialidade ou outro) 

REQUISITO 4.2: 
GESTÃO DA IMPARCIALIDADE 
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 5.2.3 O organismo de certificação deve ter um processo 

para identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e 

documentar os riscos relacionados a conflitos de interesses 

provenientes do fornecimento de certificação, incluindo 

quaisquer conflitos resultantes de seus relacionamentos, de 

forma contínua. 

 Onde haja qualquer ameaça à imparcialidade, o organismo 

de certificação deve documentar e demonstrar como 

elimina ou minimiza estas ameaças e documentar qualquer 

risco residual. 

REQUISITO 5.2: 
GESTÃO DA IMPARCIALIDADE 



 5.3.1 O organismo de certificação deve ser capaz de 

demonstrar que avaliou os riscos resultantes de suas 

atividades de certificação e que possui medidas adequadas 

(por exemplo, seguro ou fundos de reserva) para cobrir as 

responsabilidades civis resultantes de suas operações em 

cada um de seus campos de atividade e nas áreas 

geográficas nas quais opera. 

REQUISITO 5.3: 
RESPONSABILIDADE CIVIL E FINANÇAS 



GIOVANNI BUGNI LEMES 
 

“Não assumam nenhum risco que não possam 
controlar”. 

 


