
GESTÃO DE 

RISCOS E 

IMPARCIALIDADE 



IMPARCIALIDADE: 
É a Presença de Objetividade 

Que implica na ausência de 
conflitos de interesse, ou a sua 

resolução, de modo a não 
influenciar de forma adversa as 

atividades subsequentes do 
Laboratório 



4.1. Imparcialidade: 
 
Atividades do Laboratório devem 
ser realizadas com Imparcialidade 
e ser estruturadas e gerenciadas 
de modo a salvaguardar a 
imparcialidade 

A Gerência do Laboratório deve 
ser comprometida com a 
Imparcialidade 



O Laboratório deve ser responsável 
pela Imparcialidade de suas 
atividades 

 

Não pode permitir que pressões 
comerciais, financeiras ou outras 
comprometam a imparcialidade 



O Laboratório deve identificar os 
Riscos à sua Imparcialidade de 
forma contínua, incluindo os riscos 
decorrentes de suas atividades, de 
seus relacionamentos ou dos 
relacionamentos do seu pessoal  



Estes relacionamentos não 
necessariamente representam 
ao Laboratório um Risco à 
Imparcialidade 



Nota: Um relacionamento que ameaça 
a Imparcialidade do Laboratório pode 
ser baseado em: 

 Propriedade, Governança e Gestão 

 Pessoal e Recursos compartilhados 

 Finanças e Contratos 

 Marketing, incluindo promoção de marcas 

 Pagamento de comissões de vendas ou 
outros benefícios pela indicação de novos 
clientes, e etc 



Caso algum Risco à 
Imparcialidade seja 
identificado, o Laboratório deve 
ser capaz de demonstrar como 
elimina ou minimiza tal risco 



 
Risco 

 

O que Fazer ? 
 

 
Como Fazer ? 

 

 

Método de Avaliação 
da Eficácia 

Interesses 
Pessoais ou 
Financeiros 

Manter os 
funcionários 
cientes das 
condutas 

éticas 
aplicáveis às 

suas 
atividades 

Manter todos os 
funcionários 
orientados 
quanto às 

disposições do 
“Código de 

Conduta, Ética, 
Confidencialidade 
e Imparcialidade” 

Avaliar na 
reunião de 

Análise Crítica a 
existência de 

problemas 
causados devido 

a interesses 
pessoais ou 
financeiros 

Uso do SWOT 

(Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 



 

Risco 

 

O que 
Fazer ? 

 

 
Como Fazer ? 

 

Método de 
Avaliação da 

Eficácia 

 
 
 

Priorização 
de alguns 

clientes em 
detrimento 
de outros 

 
 

Conscientizar 
os funcionários 

a tratar de 
maneira 

igualitária a 
todos os 

clientes e seus 
equipamentos 

 
 

Monitorar:  
 

- Prazos de entrega; 
- Qualidade dos 

certificados 
entregues para os 

clientes; 
- Reclamações de 

clientes 

Reunião de análise 
crítica: avaliar os 

indicadores de prazos 
de entrega e 
reemissão de 

certificados, bem 
como o de 

reclamação de 
clientes, avaliando a 

quebra da 
imparcialidade nas 

atividades 

Uso do SWOT 



Muito 
Obrigado! 


