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RESUMO 

Perante o cenário atual no qual a globalização contribuiu para o aumento da concorrência 

entre as empresas, pode-se perceber uma preocupação cada vez mais acentuada por parte de 

laboratórios que realizam ensaios de que estes gerem resultados confiáveis. Inserido nesse 

ambiente, ascendeu por parte dos laboratórios à necessidade de garantir essa confiabilidade 

através de normas que os certifiquem segundo tal. Dessa forma, surgiu a preocupação de 

terem Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) que garantam a qualidade da empresa como 

um todo e principalmente dos ensaios que ali são realizados. Nesse contexto cresce a 

quantidade de laboratórios preocupados em possuírem não só a acreditação na ISO 9001, 

atestando a qualidade de gestão, mas também na ISO 17025 que atesta a qualidade das 

atividades técnicas, criando mais confiabilidade e credibilidade perante os clientes e os dando 

condições de estarem inseridos no mercado cada vez mais competitivo.Quando o laboratório 

já está inserido em um ambiente que impulsiona o SGQ através da ISO 9001, a 

implementação da ISO 17025 pode em sua totalidade ser facilitada. Dessa maneira, o presente 

trabalho visa analisar as semelhanças e diferenças entre as normas a partir do estudo destas, 

analisar a viabilidade e utilidade do modelo através de pesquisas realizadas com laboratórios 

certificados em ambas as normas e por fim, como objetivo principal, visa criar um modelo 

para auxiliar laboratórios acreditados na ISO 9001:2015 (sua versão mais atualizada) a 

implementarem a ISO 17025:2017. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Laboratórios de ensaio, ISO 9001:2015, ISO 17025:2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Given the current scenario in which globalization contributes to the increase of competition 

between companies, one can notice a growing concern from laboratories that conduct tests to 

have more reliable results. Within this environment, the need to ensure this reliability has 

increased and laboratories started using standards as a way to certify their capability. Thus, 

the concern about having a Quality Management System (QMS) came up, in order to assure 

the quality of the company as a whole and mainly the results of the tests performed by them. 

In this context, the number of laboratories interested in having the ISO 9001 certification to 

attest their quality management and the ISO 17025 certification to testify their quality in 

technical activities has increased, creating reliability and credibility with the customers and 

providing better conditions to stay in a very competitive market. When a laboratory is already 

immersed in an environment that promotes the QMS through the ISO 9001, the 

implementation of the ISO 17025 can be easier. Therefore, the present work has the objective 

to analyze the similarities and differences between the standards by studying them, analyzing 

the feasibility and utility of the model through researches involving certified laboratories In 

both standards and, finally, as the main goal, aims to create a model to help laboratories 

certified in the ISO 9001:2015 to implement the ISO 17025:2017. 

 

KEYWORDS: Testing laboratories, ISO 9001:2015, ISO 17025:2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Pilares básicos para a Avaliação da Conformidade .................................................. 23 

Figura 2: Requisitos de um Sistema de Gestão da Qualidade .................................................. 25 

Figura 3: Ciclo PDCA .............................................................................................................. 27 

Figura 4: Esquema da estrutura de acreditação ........................................................................ 31 

Figura 5: Critérios para acreditação de OAC ........................................................................... 32 

Figura 6: Processos de acreditação de OAC ............................................................................. 32 

Figura 7: Evolução de certificados ISO 9000 emitidos no Brasil ............................................ 34 

Figura 8: Representação da estrutura da norma ISO 9001:2015 no ciclo PDCA..................... 41 

Figura 9: Inter-relação ISO 17025 e ISO 9001 ........................................................................ 49 

Figura 10: Formulário enviado para laboratórios certificados na ISO 17025 .......................... 55 

Figura 11: Organograma de funções ........................................................................................ 61 

Figura 12: Fluxograma de implementação da ISO 17025 ........................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Conceito da Gestão da Qualidade e conceitos relacionados ................................... 21 

Quadro 2: Sistemas de Gestão da Qualidade aplicáveis a laboratórios de ensaio .................... 29 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Relação entre os itens da ISO 17025 e da ISO 9001:2015 ....................................... 52 

Tabela 2: Respostas do formulário ........................................................................................... 56 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Análise do grau de dificuldade de implementação da ISO 17025 .......................... 57 

Gráfico 2: Julgamento sobre a utilidade do modelo ................................................................. 58 

 

 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BPL – Boas Práticas de Laboratório 

CLF – Laboratório de Ensaio Credenciado de Fabricante 

CNI – Confederação Nacional das Indústrias 

CRL – Laboratório de Ensaio Independente 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IAAC – Interamerican Accreditation Cooperation (Cooperação Internacional de Acreditação) 

IEC – International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional) 

ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation (Cooperação Internacional de 

Acreditação de Laboratórios) 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

ISO – International Organization for Standardisation (Organização Internacional de 

Normalização) 

OAC – Organismos de Avaliação da Conformidade 

OMC – Organização Mundial do Comércio 

PDCA – Plan, Do, Check, Act (Planejar, Fazer, Checar, Agir) 

SGQ – Sistemas de Gestão da Qualidade 

 

 
 

  



 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 13 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................ 13 

1.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................. 14 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO ............................................................................................. 15 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS ................................................................................ 15 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA ............................................................................... 16 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO ..................................................................................... 18 

2. QUALIDADE EM LABORATÓRIOS DE ENSAIO ......................................................................... 19 

2.1 QUALIDADE: ..................................................................................................................... 19 

2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ): .................................................................... 24 

2.2.1 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS DE ENSAIO ..................................................... 28 

2.3 NORMATIZAÇÃO................................................................................................................ 30 

2.4 ACREDITAÇÃO................................................................................................................... 30 

2.5 ISO 9001:2015 ................................................................................................................... 33 

2.6 ISO/IEC 17025 .................................................................................................................. 41 

3. DESENVOLVIMENTO ............................................................................................................. 50 

3.1 DIFERENÇA E SEMELHANÇAS ENTRE AS NORMAS ........................................................ 50 

3.2 INTRODUÇÃO A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS ................................................................... 54 

3.3 ESTRUTURAÇÃO DO FORMULÁRIO ........................................................................ 54 

3.4 APRESENTAÇÃO DAS RESPOSTAS ........................................................................... 56 

3.5 ANÁLISE DAS RESPOSTAS ......................................................................................... 57 

4. DESENVOLVIMENTO DO MODELO ........................................................................................ 59 

4.1 REQUISITOS GERAIS ................................................................................................... 59 

4.2 REQUISITOS DE ESTRUTURA .................................................................................... 60 



 

4.3 REQUISITOS DE RECURSOS ....................................................................................... 62 

4.3.1 PESSOAL: ................................................................................................................................... 62 

4.3.2 INSTALAÇÃO: ............................................................................................................................. 63 

4.3.3 EQUIPAMENTOS: ....................................................................................................................... 64 

4.4 REQUISITOS DE PROCESSOS ..................................................................................... 64 

4.5 REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO ................................................................... 66 

4.6 FLUXOGRAMA REFERENTE AO MODELO .............................................................. 67 

5. CONCLUSÃO ........................................................................................................................ 70 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 71 

ANEXO A .................................................................................................................................... 75 

 



13 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Encontram-se diversas definições acerca do conceito de Qualidade. Crosby (1986) 

afirma que a qualidade se refere à conformidade do produto às suas especificações. Em outra 

definição, Juran (1992) diz que qualidade é quando se tem ausência de deficiências. 

Independente do conceito adotado é notório que as empresas buscam o alcance da qualidade 

através da excelência empresarial e do crescimento contínuo, por meio de técnicas ou 

programas de melhoria focando não só em atender, mas superar as expectativas de seus 

clientes (GOZZI, 2015). 

Em laboratórios que realizam ensaios, há um cuidado em gerar resultados que sejam 

confiáveis aos seus clientes e uma atenção crítica no que diz respeito às formas de se alcançar 

esses resultados. Eles precisam ser exatos e suficientemente confiáveis para que os clientes 

possam usar o produto da forma planejada. Não se pode desprezar o fato de que por mais 

experientes que sejam todos os laboratórios estão propensos a erros (PIZZOLATO et al. 

2008). 

Dessa maneira, para garantir essa qualidade é necessário ir além de recursos como 

bons equipamentos, tecnologias e mão-de-obra especializada, é preciso buscar o 

reconhecimento de órgãos que sejam credenciadores de qualidade. (MOREIRA, 2005, apud 

PAULA, 2012) 

Perante esse cenário, os sistemas de gestão têm sido requisitados, não só pelos 

laboratórios, mas também exigido por seus clientes para o auxílio no planejamento e controle 

dessas análises. Para as empresas estudadas nesse trabalho, que são laboratórios de ensaios, as 

normas de sistemas de gestão utilizadas, de acordo com Pizzolato et al.(2008) são o código de 

Boas Práticas de Laboratório (BPL), a ISO 9001:2015, “Sistemas de gestão da qualidade – 

requisitos” e a ISO/IEC 17025, “Requisitos gerais para a competência de laboratórios de 

ensaio e calibração”. Esse estudo não englobará o código BPL. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define que a ISO 9001 ajuda 

as empresas a conseguirem aumentar sua eficiência e paralelamente alcançar a satisfação de 

seus clientes. Segundo a ABNT, a certificação na ISO 9000 se transformou de um diferencial 

competitivo em uma exigência do mercado. (ABNT, 2015) 
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Maranhão (2011) relata que existe uma necessidade vinda das organizações de 

conseguirem integrar os seus sistemas de gestão em um único sistema e afirma ainda que a 

ISO 9001 é a melhor “matriz” para a integração desses. 

A norma ISO 9001 não é focada em apenas um setor ou um tipo de organização, ela 

engloba os requisitos de um sistema de gestão da qualidade para qualquer empresa. Para 

laboratórios de ensaio, faz-se necessário, como requisito competitivo, a acreditação na 

ISO/IEC 17025 como um complemento do que já foi estruturado pela ISO 9001. 

A ISO/IEC 17025 é utilizada para avaliar a competência dos laboratórios de 

calibração e de ensaios, ou seja, apresenta o que deve ser feito para que um laboratório esteja 

em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade. Ela utiliza preceitos gerais 

provindos da ISO 9001 e incorpora os requisitos para o alcance dessa conformidade 

(GOMES;SABAINI,2011). 

Essa norma fornece uma padronização a nível internacional das etapas que são 

realizadas nesses laboratórios. Isso implica que o resultado emitido por uma empresa 

certificada na ISO 17025, é aceito não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo.  

Este presente trabalho propõe a elaboração de um modelo para a implementação da 

norma ISO 17025 em laboratórios de ensaio que possuem a certificação na norma ISO 9001. 

A busca pela certificação na ISO 17025 tem aumentado cada vez mais e muitos laboratórios 

de ensaio não sabem que a certificação da ISO 9001 se torna uma base quando se começa o 

processo de mudanças para alcançar a ISO 17025. Para isso, através de pesquisas feitas com 

esses laboratórios, foi feita uma análise das vantagens e viabilidade da utilização dessa norma 

base para implementar a norma almejada. Essas análises serviram de embasamento para a 

construção do modelo de implementação. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Como estagiária de uma empresa no setor de laboratório de análise de alimentos, foi 

possível observar a dificuldade da implantação da norma ISO/IEC 17025 sem ter uma norma 

“matriz”, ou seja, uma norma que pudesse servir de base para esse processo de certificação. 

Perante esse fato, surgiu o desejo de estudar sobre como a norma ISO 9001:2015 pode servir 

de base para laboratórios que desejam a certificação na ISO/IEC 17025. 

Além disso, Coutinho (2004) relata que as notas explicitadas na ISO/IEC 17025 são 

consideradas esclarecedoras pela NBR, mas que na prática há uma grande dificuldade do 

entendimento destas. 
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Dessa maneira, este presente trabalho se justifica através da análise feita e 

principalmente pela orientação aqui proposta para a implementação da ISO/IEC 17025, a 

partir da ISO 9001:2015, para auxiliar os técnicos e responsáveis pela qualidade de um 

laboratório no processo de adaptação para alcançar a certificação. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

A implementação da ISO/IEC 17025 tem sido atualmente um dos temas de grande 

destaque para laboratórios de ensaio que buscam a excelência na qualidade. Transmitir para 

os órgãos que podem certificar sua qualidade e também para os clientes a confiança de seus 

resultados, faz com que essas empresas consigam um diferencial mercadológico que pode ser 

crucial quando um cliente busca qual é o laboratório ideal para que suas necessidades sejam 

supridas. 

Baseado nisso e nos objetivos que requerem ser alcançados ao final deste trabalho, 

pode-se considerar a seguinte questão: “Como proceder com os processos de mudanças para 

implantação da ISO/IEC 17025 em laboratórios de ensaio independentes, que já são 

certificados na ISO 9001:2015?” 

Para responder a esta problemática, inicialmente foi adotada uma amostra dos 

laboratórios certificados em ambas as normas aqui estudadas, considerando a região sudeste 

do Brasil. Essa amostra foi coletada por meio da listagem de empresas certificadas disponível 

no site do INMETRO. Para esses laboratórios selecionados foi aplicado um questionário no 

período de fevereiro a abril de 2019. A partir das respostas obtidas, foi realizada uma análise 

para identificar se existem vantagens de se implementar a ISO/IEC 17025 bem como a 

viabilidade dessa implementação a partir da ISO 9001:2015. Essa análise foi crucial para a 

elaboração de um modelo para ser utilizado a partir da comprovação dessa viabilidade de 

implementação citada anteriormente. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Como objetivo principal, o presente trabalho propõe a elaboração de um modelo para 

a implementação da norma ISO/IEC 17025 em laboratórios de ensaio independentes que já 

são certificados com a norma ISO 9001:2015. 

Orientado a esse objetivo, tem-se como objetivos específicos: 
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o Analisar e avaliar quais são as semelhanças e/ou diferenças entre as duas normas 

em questão; 

o Avaliar a dificuldade do processo de implementação da ISO/IEC 17025 e a 

utilidade de um modelo para implementação desta a partir da ISO 9001:2015; 

o Propor um modelo que possa auxiliar as empresas no período de adaptação para a 

certificação da ISO/IEC 17025. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido baseado no formato de Estudo de caso que em 

conjunto com a fundamentação teórica, deu suporte à elaboração do modelo proposto. Além 

disso, foram realizadas pesquisas para embasar todo estudo realizado. 

Para Gerhardt e Silveira (2009), pesquisa é procurar ou buscar resposta para alguma 

coisa e que a realização de uma pesquisa científica pode se dar a partir de razões intelectuais, 

ou seja, desejo de conhecer para sua própria satisfação, ou a partir de razões práticas, que é o 

caso deste trabalho, que é o desejo de conhecer para fazer algo de uma maneira mais eficaz. 

Assim sendo, este estudo é classificado quanto ao método e a forma de abordagem 

como pesquisa de abordagem combinada, ou seja, de abordagem qualitativa e quantitativa. De 

acordo com Silva e Menezes (2005), a abordagem qualitativa e descritiva refere-se à análise 

feita a partir da coleta de informações de forma indutiva e o foco principal da pesquisa passa a 

ser o processo e o seu significado. Gerhardt e Silveira (2009) dizem que a pesquisa qualitativa 

se preocupa com o aprofundamento da compreensão de uma organização e que nesse caso, o 

conhecimento do pesquisador é limitado. Com relação à abordagem quantitativa, Silva e 

Menezes (2005) dizem que em uma pesquisa quantitativa, tudo pode ser quantificável, ou seja, 

as opiniões e informações coletadas serão traduzidas em números e que se usa estatística para 

realizar uma análise mais concreta dos dados. Santos et al.(2017) explicam que na década de 

1970 surgiu o termo “triangulação” para caracterizar a combinação das metodologias 

utilizadas no estudo de um fenômeno e que essa combinação objetiva diminuir a tendência da 

utilização de um determinado método. Segundo Miguel (2012), a combinação de ambas as 

abordagens de pesquisa permite uma melhor compreensão dos problemas do que quando se 

utiliza cada abordagem isoladamente e afirma ainda que é mais utilizada quando apenas uma 

abordagem não é capaz de responder à pergunta de pesquisa. 



17 

Pode-se classificar este trabalho ainda como pesquisa aplicada, pois de acordo com 

Silva e Menezes (2005), esta objetiva produzir o conhecimento de maneira prática e possui a 

finalidade de solucionar problemas pontuais. 

Concomitante a isso, a pesquisa pode ser caracterizada como estudo de caso, pois 

segundo Yin (2001), o estudo de caso é utilizado para lidar com condições que sejam 

contextuais sendo acreditado que essas questões podem ser bastante pertinentes ao fenômeno 

estudado. Yin (2001) diz ainda que é pertinente utilizar esse método quando deseja-se 

responder questões do tipo “como” e “por quê”. 

Para a realização dos questionários que foram realizados, são apresentados os 

seguintes passos: 

o O embasamento para a formulação das perguntas foi proveniente do estudo das 

normas ISO/IEC 17025 e ISO 9001:2015; 

o Os dados foram coletados através de um questionário, enviado online para as 

empresas selecionadas. 

Para o levantamento de dados que foi fundamental para a elaboração do modelo 

proposto neste trabalho, algumas informações foram obtidas através de observações e de 

análise documental. O questionário foi aplicado a uma amostra de 150 laboratórios de ensaio 

independentes da região sudeste, obtendo 44 respostas. Essa amostra foi coletada por meio do 

site do INMETRO
1
. 

O objetivo da realização dessas pesquisas foi avaliar a real necessidade, bem como a 

viabilidade da implantação da ISO/IEC 17025 nos laboratórios de ensaio. Isso foi feito por 

meio das respostas obtidas dos laboratórios que possuem a ISO/IEC 17025 e ISO 9001:2015 e 

que conheçam as vantagens que essa acreditação pode proporcionar. 

Assim sendo, foi necessário avaliar quais são as semelhanças e diferenças entre as 

duas normas. Para isso, foi utilizado como parte fundamental de estudo, a norma ABNT NBR 

ISO 9001:2015 e a ISO/IEC 17025, além de normas e documentos complementares bem 

como pesquisa de referencial bibliográfico. 

A análise dos dados coletados foi o fator crucial para a geração de conclusões sobre a 

viabilidade da implantação da ISO/IEC 17025 e para a construção do modelo aqui proposto, 

que é o principal objetivo deste trabalho. 

                                                 

1
 A consulta de laboratórios certificados na ISO/IEC 17025 pode ser feita através do site: 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/ 
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Para alcançar os objetivos, a pesquisa foi realizada como seguinte grupo: 

 

Laboratórios certificados na ISO/IEC 17025: 

Para poder entender o grau de dificuldade do processo de mudanças para alcançar a 

certificação na ISO 17025, a opção escolhida foi a de fazer pesquisas em laboratórios já 

certificados pela norma. Essa pesquisa permitirá também, através de perguntas destinadas a 

esse grupo, avaliar os laboratórios que implantaram a ISO/IEC 17025 a partir da ISO 

9001:2015 para analisar as vantagens desse caso. 

Para determinar a amostra de laboratórios selecionados, foi realizada uma pesquisa 

no site do INMETRO dos laboratórios de ensaio já certificados. A pesquisa permitiu filtrar 

Laboratório de Ensaio Credenciado de Fabricante (CLF) ou Laboratório de 

Ensaio Independente (CRL). O foco deste trabalho foram os laboratórios de ensaio 

independentes. A partir deste filtro, foi verificada a quantidade de CRL que são da região 

sudeste. Depois dessa seleção, fez-se necessário entrar em contato por e-mail, com os 

responsáveis pela qualidade dos laboratórios para realizar o envio do questionário a ser 

respondido. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi estruturado da seguinte maneira: o primeiro capítulo compreende 

uma introdução sobre o que foi relatado e estudado no transcorrer do trabalho e aborda o que 

foi feito, como foi feito, porque foi feito e para quem foi feito. O segundo capítulo apresenta 

um referencial teórico com um estudo mais aprofundado sobre o tema. 

O capítulo 3 descreve como foram realizadas as pesquisas. Além disso, todas as 

respostas obtidas foram apresentadas e devidamente analisadas para que o modelo pudesse ser 

criado. 

No quarto capítulo foi desenvolvido o modelo proposto desde o início para auxiliar 

na implementação da ISO 17025 em laboratórios de ensaio já acreditados na ISO 9001:2015. 

Por fim, o quinto e último capítulo apresentou as conclusões tiradas em todo o 

transcorrer e desenvolver do trabalho. 
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2. QUALIDADE EM LABORATÓRIOS DE ENSAIO 

Para que o objetivo deste presente trabalho pudesse ser alcançado e para que seja 

clara a compreensão do desenvolver do modelo conceitual aqui proposto, fez-se necessário a 

abordagem de alguns conceitos que trarão o entendimento de cada definição utilizada. É 

válido ainda que seja explicitado os principais objetivos e tópicos apontados nas normas 

utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. 

Para tanto, foram apresentados conceitos como o de qualidade, normalização e 

sistema de gestão da qualidade bem como o que o envolve para que este seja efetivo e traga 

competitividade para as empresas. Complementarmente, foi discorrida uma explicação clara e 

objetiva das normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC 17025.    

2.1 QUALIDADE: 

É necessário que seja realizada uma breve apresentação e para a compreensão dos 

fatos históricos da Qualidade, dois autores são fundamentais para esse processo de evolução. 

Segundo Gomes (2004), William Edwards Deming, um dos gurus da qualidade, pode 

ser considerado o verdadeiro percussor do movimento de qualidade. Após estudar e ganhar 

experiência na área de qualidade atrelada com a estatística foi recrutado para ajudar no 

desenvolvimento do Japão pós-guerra. Gomes (2004) apresenta ainda Joseph Moses Juran, 

outro grande guru, que também com experiência na economia ocidental, fez parte da equipe 

que visitou o Japão no período pós-guerra. 

Neto e Campos (2006) afirmam que o conceito de qualidade existe desde os 

primórdios da humanidade, e apresenta uma evolução desse conceito na história. Neto e 

Campos (2006) começam citando que com a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 

1945, o Japão se tornou um país devastado, principalmente quando se pensava na indústria 

local que teve seus produtos tidos como de “má qualidade”. Contudo, a situação japonesa 

pôde ser revertida a partir do momento que os japoneses apropriaram-se de todo 

conhecimento trazido por Juran e Deming. Isso ocorreu segundo Neto e Campos (2006, p. 34) 

pelo fato de “terem sido bem sucedidos na tarefa de absorver e (re)adaptar os conhecimentos 

gerados nos países ocidentais industrializados para as realidades social, econômica, política e 

cultural do país”. Em resumo, Neto e Campos (2006) apresentam essa revolução apontando 

que na primeira metade do século passado, quando se falava em “Gestão da Qualidade”, já se 

pensava em inspeção e controle do que tange os resultados referentes do processo de 
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produção. Dessa forma, o autor esclarece que nessa época, a gestão da qualidade era limitada 

unicamente ao processo de fabricação. Em contrapartida, esclarece que nos últimos anos esse 

conceito ganhou um peso maior e foi expandido para além do processo produtivo e passou a 

englobar também todas as etapas do ciclo de produção e assim, toda a organização passou a 

ser envolvida. 

Neto e Campos (2004) apud Neto e Campos (2006) apresentam cinco divisões, os 

principais momentos históricos dessa evolução: 

o Primeira fase: Decorrida na década de 1920 e que foi caracterizada pela inspeção 

dos produtos, ou seja, o foco era na qualidade dos produtos fabricados e nos 

serviços prestados; 

o Segunda fase: Decorrida na década de 1930 com o foco no controle da qualidade 

cuja preocupação ainda voltava-se para o produto e serviço final; 

o Terceira fase: Decorrida na década de 1950 com o foco no conceito de “Garantia 

da qualidade total”, ou seja, a qualidade não se restringia mais a um 

departamento específico, a responsabilidade passou a ser de todos os funcionários 

e departamentos da organização. A preocupação passou a se concentrar em 

prevenir os problemas da qualidade, e não apenas rejeitar o que não estava 

conforme; 

o Quarta fase: Decorrida na década de 1980 priorizando a Gestão da Qualidade, ou 

seja, surgiu a preocupação em se ter um gerenciamento eficiente e eficaz da 

qualidade. Passou a levar em conta o ponto de “satisfação do cliente”; 

o Quinta fase: Decorrida na década de 1990 com o conceito de “Gestão estratégica 

da qualidade”. Nessa fase tem-se uma mudança de foco dentro da organização. A 

ênfase passa a não ser mais o produto ou serviço, mas o processo deles, e toda a 

empresa deve estar envolvida e, de igual forma comprometida com os objetivos 

da qualidade. 

Dentro dessa contextualização da evolução histórica, pode-se pensar no que seria o 

conceito de qualidade. 

“Qualidade vem do latim qualitatise significa propriedade, característica, atributo ou 

condição das coisas ou das pessoas capaz de distingui-las das outras e lhes determinar a 

natureza”. (HOUAISS;VILLAR, 2009 apud NETO;CAMPOS, 2006). 

A ABNT através da norma NBR ISO 9000 (2015) apresenta que a qualidade 

relacionada a produtos e serviços pode ser determinada através da capacidade da organização 
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de satisfazer seus clientes e os impactos, sejam eles pretendidos ou não, nas partes 

interessadas. A norma aponta ainda que essa qualidade não engloba apenas a função do 

produto e o desempenho que é pretendido por ele, mas que inclui também o valor percebido 

através deste e o benefício proporcionado ao cliente. 

Segundo a norma, a Gestão da Qualidade possui quatro processos básicos que se 

relacionam: planejamento da qualidade, garantia da qualidade, controle da qualidade e 

melhoria da qualidade. O Quadro 1 apresenta esses conceitos com suas respectivas 

explicações e relação. 

Quadro 1: Conceito da Gestão da Qualidade e conceitos relacionados 

 

Fonte: Adaptado de ANBT NBR ISO 9000 (2015)  

 

Gozzi (2015) levanta a questão de que muitos acreditam que o conceito de qualidade 

esteja associado a apenas atender as expectativas de seus clientes. O autor destaca para o fato 

de que a globalização da economia em conjunto com a abertura de mercados e o contínuo 

desenvolvimento de tecnologias leva a uma nova tendência mundial na qual o conceito de 

satisfazer as necessidades do cliente faz com que uma empresa se mantenha no mercado, mas 

para uma organização que anseia o crescimento e a ampliação dos seus horizontes de atuação, 

apenas o “satisfazer” não se torna suficiente, é necessário focar em “superar as expectativas 

dos clientes”. 

Andreoli e Bastos (2017) apontam que o conceito de qualidade vai de acordo com 

duas perspectivas distintas: 
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o Ponto de vista da organização (qualidade intrínseca): neste sentido, pensa-se que 

a qualidade deverá estar em conformidade com o projeto que foi previamente 

planejado. O autor diz que esse ponto de vista está interligado com a capacidade 

que a organização possui de conseguir cumprir com os padrões que foram 

inicialmente estipulados. Dessa forma, afirma que a empresa assim minimiza ou 

evita alguns desvios que possam ocorrer no planejamento. O autor conclui ainda 

que trata-se de maximizar a capacidade de cumprir as especificações que foram 

definidas, e essas especificações diz respeito tanto ao produto quanto ao processo 

produtivo. 

o Ponto de vista do consumidor (qualidade extrínseca): está relacionada ao 

julgamento que o consumidor fará do bem/serviço que adquiriu/foi prestado ou 

até mesmo da atuação da organização. 

Dentro desse contexto podemos visualizar a importância da qualidade no setor 

estudado neste trabalho, nos laboratórios de ensaio. Para apresentação do quesito de qualidade 

em laboratório, faz-se necessário a clara compreensão do que são esses laboratórios. 

O INMETRO (2007) conceitua ensaios afirmando que é o ato de determinar uma ou 

mais características de uma amostra de determinado produto, processo ou serviço e que essa 

determinação é feita de acordo com procedimentos que são especificados. Diz ainda que o 

ensaio é a forma mais utilizada para Avaliação da Conformidade, pois está associada a outras 

formas como por exemplo a inspeção e também a certificação. O Instituto diz ainda que 

laboratórios de ensaios podem ser operados por várias organizações que incluem desde 

agências governamentais até instituições de pesquisas acadêmicas, organizações comerciais e 

entidades relacionadas à normalização. 

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI, 2010) afirmou que a indústria atual 

almeja por um Brasil que possui economia competitiva e que seja inserida no que chama de 

“sociedade do conhecimento”. Diz ainda que essa economia deve ser o pilar de uma das 

principais plataformas da indústria dimensionando mundialmente. Além disso, deve ser 

inovadora e possuir a capacidade de crescer de forma sustentável, gerando mais e também 

melhores empregos. 

Perante esse cenário, Santos e Mainier (2010) dizem que nessa economia competitiva 

há uma contribuição significativa dos laboratórios de ensaio que oferecem serviços que dão o 

devido suporte às atividades de avaliação de conformidade, à indústria e à área metrológica. 
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Afirmam ainda que por conta dessa importância dos serviços que esses laboratórios prestam, a 

qualidade é essencial no que diz respeito à execução das atividades. 

Atrelada à definição de qualidade, deve-se pensar na confiabilidade e conformidade. 

O MEC (2008) afirma que “a confiabilidade de uma análise, por exemplo, está 

associada ao grau de veracidade da resposta dos dados fornecidos, ou seja, é algo obrigatório” 

(MEC, 2008, p. 38). Dessa maneira, pode-se entender que a percepção e a avaliação da 

qualidade que usuários fazem de um laboratório de ensaio, são fortemente influenciadas pela 

confiabilidade dele. 

O INMETRO (2007, p. 8), explica que conformidade se relaciona com o que 

chamam de “exame sistemático do grau de atendimento por parte de um produto, processo ou 

serviço a requisitos especificados”. O Instituto diz que nessa definição está inferido um 

instrumento estratégico poderoso, extenso e complexo, mas que é utilizado para 

desenvolvimento de economias nacionais. Aponta ainda que a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) define a expressão como qualquer atividade que possui o objetivo de 

indicar o atendimento de requisitos. 

Expõe também que o principal objetivo da avaliação da conformidade é fornecer 

confiança na conformidade e não, como muitos acreditam, garantir a qualidade do produto. 

Essa garantida da qualidade é uma responsabilidade do fabricante do produto. Afirma ainda 

que uma das premissas dessa avaliação é que exista uma norma ou um regulamento técnico 

para definir os requisitos que deverão ser atendidos pelo produto (INMETRO, 2007). 

A Avaliação da Conformidade, segundo o INMETRO (2007) é fundamentada em 

dois pilares básicos conforme Figura 1. 

Figura 1: Pilares básicos para a Avaliação da Conformidade 

 

Fonte: INMETRO, 2007 

 

Para tornar perceptível a importância da garantida da qualidade em laboratórios de 

ensaio, Kunzler e Preciano (2009 apud Oliveira et al.2010) dizem que esses laboratórios são 

indispensáveis para garantir a integridade dos produtos. Os autores explicam ainda que nos 

dias atuais, é cada vez mais necessária a garantia da qualidade através de normas específicas 
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para que as empresas possam disputar com grandes empresas concorrentes no mercado e que 

por isso, não se pode admitir que um produto falhe por problemas na fabricação. 

2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ): 

Para que haja uma clara compreensão sobre o Sistema de Gestão da Qualidade, faz-

se necessário entender os conceitos de Sistema, Gestão e Sistema de Gestão.  

Gozzi (2015, p. 131) apresenta os seguintes conceitos: 

o Sistema: “conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos”. 

o Gestão: “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização”. 

o Sistema de gestão: o autor aponta que esse sistema é necessário para que políticas 

e objetivos para alcançá-las sejam estabelecidos. Aponta ainda que um único 

sistema de gestão pode englobar um conjunto de sistemas de gestão como por 

exemplo o sistema de gestão da qualidade e sistema de gestão ambiental. 

Gozzi (2015, p. 132) afirma que um Sistema de Gestão da Qualidade é feito para 

controlar e dirigir uma organização no que diz respeito à qualidade e relata que “o sistema de 

gestão da qualidade (SGQ) é a estrutura organizacional criada para gerir e garantir a qualidade, 

os recursos necessários, os procedimentos operacionais e as responsabilidades estabelecidas”. 

Acoplado a esse cenário pela busca da qualidade, depara-se com os Sistemas de 

Gestão da Qualidade (SGQ). Almeida e Rodrigues (2013, p. 7), definem o SGQ como:“a 

estrutura organizacional criada para gerir e garantir a Qualidade, os recursos necessários, os 

procedimentos operacionais e as responsabilidades estabelecidas”. 

Almeida e Rodrigues (2013) apresentam os requisitos que devem conter um SGQ: 

o Processos operacionais; 

o Processos de suporte; 

o Processos de gestão. 

A Figura 2 apresenta esses processos que se dão no Sistema de Gestão da Qualidade. 
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Figura 2: Requisitos de um Sistema de Gestão da Qualidade 

 

Fonte: A autora 

 

Concomitante a esses processos, deverá ser apresentado os procedimentos, 

detalhados, que servem de orientação na execução de uma determinada tarefa bem como as 

responsabilidades de cada uma delas. Almeida e Rodrigues (2013) destacam ainda a 

importância de estabelecer e controlar os registros que provam que as atividades foram/estão 

sendo realizadas para alcançar a melhoria contínua. 

A ISO 9000 (2015) traz o conceito utilizado pela ABNT para o Sistema de Gestão da 

Qualidade apontando que ele irá compor-se pelas atividades da organização, atividades essas 

que identificam os objetivos da empresa, e que ele deverá determinar quais os processos e 

meios necessários para alcançar os resultados. A norma diz ainda que o SGQ realizará o 

gerenciamento e também a interligação dos processos da empresa bem como os recursos que 

serão necessários para que valor possa ser agregado e assim, gerar resultados para todas as 

partes interessadas. 

A norma afirma que o SGQ permite que Alta Direção aperfeiçoe a utilização dos 

recursos necessários levando em consideração as consequências de sua decisão a longo e 

curto prazo e que ele ainda provê os meios para identificar ações para tratar consequências 

pretendidas e não pretendidas na provisão de produtos e serviços. 

A ISO 9000 (2015) apresenta quais são as bases de suporte de um SGQ: 

o Generalidade: “O apoio da Alta Direção no SGQ e o engajamento das pessoas 

permite: 

o Provisão de recursos humanos e outros recursos adequados; 

o Monitoramento de processos e resultados; 
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o Determinação e avaliação dos riscos e oportunidades; 

o Implementação de ações apropriadas. 

Aquisição responsável, aplicação, manutenção, aprimoramento e disposição 

dos recursos apoiam a organização na realização dos seus objetivos.” (ISO 9000, 2015, 

p. 3)  

o Pessoas: “As pessoas são recursos essenciais dentro da organização. O 

desempenho da organização é dependente de como as pessoas se comportam 

dentro do sistema em que trabalham. Dentro de uma organização, as pessoas 

tornam-se engajadas e alinhadas por meio da compreensão comum da política da 

qualidade e dos resultados desejados da organização.” (ISO 9000, 2015, p. 3)  

o Competência: “O SGQ é mais efetivo quando todos os funcionários entendem e 

aplicam as habilidades, treinamento, educação e experiência necessários para 

desempenhar suas funções e responsabilidades. É da responsabilidade da Alta 

Direção oferecer oportunidades para as pessoas desenvolverem essas 

competências necessárias”. (ISO 9000, 2015, p. 3) 

o Conscientização: “A conscientização é alcançada quando as pessoas entendem 

suas responsabilidades e como suas ações contribuem para a realização dos 

objetivos da organização.” (ISO 9000, 2015, p. 3) 

o Comunicação: “A comunicação planejada e efetiva interna (ou seja, em toda a 

organização) e externa (ou seja, com as partes interessadas pertinentes) eleva o 

engajamento das pessoas e aumenta a compreensão: 

o Do contexto da organização; 

o Das necessidades e expectativas dos clientes de outras partes interessadas 

pertinentes; 

o Do SGQ”. (ISO 9000, 2015, p.3)  

De acordo com a norma ISO 9000 (2015), o SGQ de uma organização evolui com o 

tempo através de períodos de melhoria. Isso ocorre pelo fato de que o seu planejamento não é 

um evento único, mas é um processo que ocorre de forma contínua, pois os planos evoluem 

conforme a organização aprende e as circunstâncias mudam. Afirma ainda que a formalização 

do SGQ fornecerá uma base sólida para o planejamento, execução, monitoramento e melhoria 

do desempenho das atividades de gestão da qualidade. A norma esclarece que o SGQ não 

precisa ser um documento complicado, ele necessita refletir de forma precisa quais são as 

necessidades da organização. 
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É necessário destacar a relevância dada pela norma ao processo de monitoramento e 

avaliação da implementação do plano e do desempenho do SGQ. A norma realça a 

necessidades de se ter indicadores para facilitar esses processos. 

Relacionado à avaliação do SGQ, é válido destacar que a auditoria é uma forma de 

avaliar a eficácia do sistema com o objetivo de identificar os riscos e determinar se está ou 

não atendendo aos requisitos. 

“Para as auditorias serem eficazes, evidências tangíveis e intangíveis precisam ser 

coletadas. Ações são tomadas para a correção e melhoria, com base na análise das 

evidências recolhidas. O conhecimento adquirido pode levar à inovação, levando o 

desempenho do SGQ à níveis mais elevados.” (ISO 9000, 2015, p. 11) 

 

Um dos processos adotados pela norma ISO para Sistemas de Gestão da Qualidade é 

o ciclo de Deming demonstrado na Figura 3. Conhecido também como ciclo de melhoria 

contínua ou ciclo PDCA, utiliza a metodologia no ato de planejar, fazer, checar e agir. O ciclo 

PDCA foi idealizado e criado por Walter A. Shewart na década de 1920. Anos mais tarde, 

Deming o adotou e o aprimorou. (CARDOSO, 2017) 

 

Figura 3: Ciclo PDCA 

 

Fonte: Cardoso, 2017 

 

A norma NBR ISO 9001:2015 (ABNT ISO 9001:2015, 2015, p. vii) afirma que: “o 

ciclo PDCA habilita uma organização a assegurar que seus processos tenham recursos 

suficientes e sejam gerenciados adequadamente, e que as oportunidades para melhoria sejam 

identificadas e as ações sejam tomadas”. 

De acordo com a norma, as etapas do ciclo podem ser resumidamente descritas como: 

o Plan (planejar): estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e recursos 

necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e 

com as políticas da organização; 

o Do (fazer): implementar o que foi planejado; 
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o Check (checar): monitorar e (onde aplicável) medir os processos e os produtos e 

serviços resultantes em relação a políticas, objetivos e requisitos, e reportar os 

resultados; 

o Act (agir): executar ações para melhorar desempenho, conforme necessário. 

Dessa forma, é de fácil compreensão que o ciclo baseia-se na busca pelo aumento da 

eficiência do alcance dos objetivos de uma organização. Quando executado diversas vezes, o 

ciclo leva ao alcance da melhoria contínua e da excelência da qualidade, o que leva para a 

empresa vantagens competitivas. 

Magalhães e Noronha (2006) afirmam que os requisitos que devem ser atendidos 

para um Sistema de Qualidade de um laboratório devem ser:  

o Apropriado - deve estar conivente com a realidade da organização, respeitando 

sua tradição, seu tamanho e suas necessidades;  

o Documentado - esta documentação deve estar à disposição de todos aqueles 

envolvidos no trabalho do laboratório para a consultarem sempre que necessário, 

os funcionários devem ter a capacidade de entendê-la, avaliá-la e implementá-la 

quando preciso for. 

2.2.1 Sistemas de Gestão da Qualidade em Laboratórios de ensaio 

Os Sistemas de Gestão da Qualidade mais utilizados em laboratórios são apoiados 

em normas internacionais de garantia da qualidade. No Brasil, para laboratórios de ensaio, as 

mais usadas são as Boas Práticas de Laboratório, a ISO 9001 e a ISO 17025.  

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA, 2016), através de uma publicação no seu site, o BPL é: 

“O sistema da qualidade que diz respeito à organização e às condições sob as quais 

estudos em laboratórios e campo são planejados, realizados, monitorados, 

registrados, relatados e arquivados. Constitui um conjunto de princípios que 

asseguram a confiabilidade dos laudos emitidos por um dado laboratório e é 

aplicado em estudos que dizem respeito ao uso seguro de produtos relacionados à 

saúde humana, vegetal, animal e ao meio ambiente”. 

O IBAMA (2016) apresenta ainda os principais objetivos desse sistema: 

o Promover a elevação do nível de qualidade e confiabilidade dos estudos 

ambientais que visam o registro, fiscalização, controle e monitoramento de 

produtos químicos, bioquímicos e biotecnológicos; 

o Promover maior eficácia na análise ambiental de agrotóxicos, seus componentes 

e afins; 
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o Implantar um sistema de controle de qualidade inter laboratorial e a definição de 

laboratórios de referência na área ambiental; 

o Propiciar a geração de conhecimentos científicos, principalmente o 

comportamento de produtos químicos em ambientes de clima tropical; 

o Estabelecer o aumento do número e da qualificação de técnicos nas áreas de 

toxicologia e eco toxicologia, formando massa crítica no setor; 

o Possibilitar o reconhecimento internacional dos laboratórios brasileiros que 

atuam na área ambiental; 

o Contribuir, por dados nacionais confiáveis, com redes mundiais de dados 

laboratoriais que visam o monitoramento ambiental internacional de substâncias 

químicas. 

Para estudo neste trabalho, dentre as três normas considerou-se a ISO 9001:2015 e a 

ISO/IEC 17025 que foram descritas nos próximos tópicos. 

Como forma didática, o Quadro 2 apresenta as principais diferenças entres essas 

normas. 

Quadro 2: Sistemas de Gestão da Qualidade aplicáveis a laboratórios de ensaio 

 

ISO 9001 ISO/IEC 17025 BPL 

Normas a serem 

seguidas 

ABNT NBR ISO 

9001:2015 

ABNT NBR 

ISO/IEC 

17025:2005 

NIT-DICLA-035 

Objetivo da 

norma 

Sistemas de gestão 

da qualidade – 

Requisitos 

Requisitos gerais 

para competência 

de laboratórios de 

ensaio e calibração 

Princípios das Boas Práticas de 

Laboratório – BPL 

Aplicação 
Qualquer tipo de 

organização 

Laboratórios de 

ensaio e calibração 

Laboratórios de estudos não 

clínicos 

Garantia da 

qualidade através 

de: 

Certificação, 

obtida após 

auditoria feita por 

uma empresa 

certificadora, 

autorizada pelo 

INMETRO 

Acreditação, 

obtida após 

auditoria do 

INMETRO 

Reconhecimento em BPL, 

obtido após auditoria do 

INMETRO 

Abrangência Gestão empresarial 
Competência 

técnica 
Competência técnica 

Fonte: Adaptado de Paula (2012) 
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2.3 NORMATIZAÇÃO 

De acordo com o site
2

 da Associação Brasileira de Normas Técnicas: “A 

normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou 

prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, e, em particular, para a 

promoção da economia global”. 

A ABNT diz ainda que o principal objetivo da normalização é estabelecer soluções 

para assuntos repetitivos. Essas soluções deverão ser um consenso das partes interessadas e 

assim, ela se torna uma poderosa ferramenta que traz características como autodisciplina e 

também, o processo de simplificação dos assuntos. 

É considerável destacar também a importância da tecnologia como um meio para 

estabelecer o que se deseja atenda e às finalidades a que se destinam. 

A ABNT afirma que as normas são utilizadas para que sejam asseguradas as 

características que se deseja se um produto ou serviço. Essas características podem ser 

relacionadas a diversos fatores que norteiam a um custo econômico. 

Machado e Almeida (2013) apontam que a normalização tem sido um meio 

fundamental para que as empresas consigam, diante da economia competitiva, alcançar a 

redução dos custos de produção de seus produtos e concomitantemente, mantendo ou 

aumentando a qualidade. D’Ascenção (2001 apud Machado e Almeida 2013, p. 48) diz 

que:“Normalizar é estabelecer, de forma documentada, as normas (ou regras) para 

procedimentos inerentes a cada atividade de um processo. Fixa padrões aos procedimentos e 

uniformiza a terminologia básica do processo evitando a existência de procedimentos 

paralelos”. 

2.4 ACREDITAÇÃO 

De acordo com o INMETRO (2007, p. 42), a acreditação é: “o reconhecimento 

formal, concedido por um organismo autorizado, de que a entidade foi avaliada, segundo 

guias e normas nacionais e internacionais e tem competência técnica e gerencial para realizar 

tarefas específicas de avaliação da conformidade de terceira parte”. 

                                                 

2
 Site da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre Normalização: 

http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e 
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O INMETRO é responsável por acreditar Organismos de Avaliação da 

Conformidade (OAC) para que esses possam dar o reconhecimento da conformidade de 

sistemas de um sistema de gestão. (INMETRO, 2007) 

Um resumo do macroprocesso de acreditação pode ser visualizado na Figura 4. 

No Brasil, o INMETRO é o organismo autorizado a executar a acreditação, pois 

possui autoridade vinda do governo para tal função. O INMETRO (2007, p. 43) chama 

atenção para o fato de que quando um organismo é acreditado, não significa que as atividades 

que ele realizará serão em nome do INMETRO e diz ainda que ele “adota os Guias 

Internacionais da ISO e IEC que estabelecem os requisitos para sua organização interna e para 

a sua atuação na acreditação das diversas organizações de terceira parte”. 

 

Figura 4: Esquema da estrutura de acreditação

 
Fonte: INMETRO (2007) 

 

Na Figura 5 podem-se ver os critérios utilizados, de acordo com o Sistema Brasileiro 

de Avaliação da Conformidade, para acreditação de um organismo de avaliação da 

conformidade. Já na Figura 6, pode-se verificar como é realizado esse processo de acreditação. 

 



32 

Figura 5: Critérios para acreditação de OAC

 
Fonte: INMETRO (2007) 

 

 

Figura 6: Processos de acreditação de OAC

 
Fonte: INMETRO (2007) 

 

Com relação ao que tange a acreditação de laboratórios, o INMETRO acredita 

laboratórios que são atuantes em acordo com os requisitos internacionais reconhecidos. O 

Instituto explica que a acreditação que ele concede é uma formalização do reconhecimento de 

que o laboratório atua com um SGQ que é documentado e suficientemente competente para 

realizar os ensaios específicos. Afirma ainda que os laboratórios são avaliados através do 

cumprimento de critérios especificados na NBR ISO/IEC 17025 e também nas orientações 

dadas pelo International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e Interamerican 

Accreditation Cooperation (IAAC) (INMETRO, 2007). 
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2.5 ISO 9001:2015 

A Organização Internacional de Normalização, International Organization for 

Standardisation (ISO) em inglês, foi criada em 1947 com sede em Genebra na Suíça. Sua 

criação foi como uma federação sem fins lucrativos dos organismos nacionais de 

normalização. As entidades que incorporam a ISO provem de todo o mundo através de 

organismos. No Brasil o organismo membro da ISO é a ABNT (APCER, 2015). 

De acordo com o Guia do Utilizador da Norma ISO 9001:2015 divulgado por Apcer 

(2015), a ISO publica normas internacionais que são feitas baseadas em um consenso 

internacional entre os organismos membros. Seu portfólio chega a quase 20.000 (vinte mil) 

normas diferentes. Dessas publicações, as mais conhecidas são as que englobam a família da 

norma ISO 9000. 

As normas que compõe a ISO 9000 são: 

o ISO 9000:2015: Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulários; 

o ISO 9001:2015: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos; 

o ISO 9004:2009: Gestão do sucesso sustentado de uma organização – Uma 

abordagem da gestão pela qualidade; 

o ISO/TS 9002:2016: Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para aplicar a 

ISO 9001:2015. 

A Figura 7 apresenta a quantidade de certificados da ISO 9000 emitidos ao longo dos 

anos até 2002. 

Para o presente trabalho, é necessário o entendimento, de forma clara, da norma ISO 

9001. 

Publicada pela primeira vez em 1987 e já submetida a quatro revisões (1994, 2000, 

2008, 2015), a norma ISO 9001 teve publicada em 2015 a sua última revisão que reflete os 

rápidos avanços na tecnologia e aplicação da gestão da qualidade. Essa série de normas teve 

elevado grau de aceitação. Isso se deve ao fato de que traz confiança e a indicação que a 

Organização que a possui tem capacidade de atender aos requisitos dos clientes. 
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Figura 7: Evolução de certificados ISO 9000 emitidos no Brasil 

 

Fonte: ABNT 

 

A norma ISO 9001:2015 baseia-se nos princípios de gestão da qualidade que são 

descritos na ISO 9000. De acordo com a ABNT (2015), quando esses princípios são seguidos, 

é uma garantia que a organização está apta para gerar valor ao cliente de forma consciente e, 

com esses princípios firmados formando um pilar consolidado, implementar um SGQ se torna 

uma tarefa fácil. 

Segundo a ISO 9000 (2015) os princípios de gestão da qualidade são: 

 

 FOCO NO CLIENTE: 

Como dito anteriormente, a gestão da qualidade gira em torno do cliente, ou seja, o 

foco está no cliente, em atender suas necessidades e exceder suas expectativas. A justificativa 

pela norma para esse princípio está na retenção da confiança do cliente: 

“Sucesso sustentável é alcançado quando uma organização atrai e retém a confiança 

dos clientes e de outras partes interessadas pertinentes. Cada aspecto da interação 

com o cliente é uma oportunidade para criar mais valor para o cliente. Entender as 

necessidades atuais e futuras dos clientes e de outras partes interessadas contribui 

para o sucesso sustentável da organização”. (ABNT, ISO 9000:2015, p. 4) 

A norma ainda apresenta quais são os principais benefícios quando o foco de uma 

organização está no cliente: 

o Aumento do valor para o cliente; 

o Aumento da satisfação do cliente; 

o Melhoria da fidelidade do cliente; 

o Aumento da repetição dos negócios; 

o Melhoria da reputação da organização; 
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o Ampliação da base de clientes; 

o Aumento da receita e da participação de mercado. 

Mediante esse princípio, é necessário esclarecer ações para alcançar esse foco no 

cliente. A norma diz que o primeiro passo é o reconhecimento dos clientes, sejam eles diretos 

ou indiretos como os que recebem valor da organização. Após esse reconhecimento, o 

próximo passo é entender de forma clara quais são as necessidades desses clientes e alcançar 

as expectativas deles, tanto atuais quanto futuras. Esse alcance por si só não traz os benefícios 

requeridos, sendo de suma importância que essas necessidades e expectativas sejam 

conhecidas por toda a organização e relacionadas e conectadas com os objetivos desta. Além 

disso, é indispensável que os produtos e serviços sejam planejados, projetados, desenvolvidos, 

produzidos, entregues e com o requerido suporte para atender a essas necessidades e 

expectativas.  

Para saber se o objetivo foi alcançado, é necessário medir e monitorar a satisfação 

dos clientes e tomar medidas apropriadas quando necessário. Dessa forma, ações referentes às 

necessidades e expectativas das partes interessadas que podem afetar a satisfação dos clientes, 

deverão ser determinadas e executadas. Por fim, é indispensável que haja um gerenciamento, 

de forma ativa, das relações com os clientes para assim alcançar o sucesso sustentado. 

 

 LIDERANÇA: 

A ISO 9000 (2015) afirma que a liderança da empresa detém um papel extremamente 

importante. Isso porque é necessário que todas as pessoas da organização estejam engajadas 

para alcançar os objetivos da qualidade da organização. Por isso, é necessário que os líderes, 

em todos os níveis, estabeleçam uma unidade de propósito e direcionamento para a criação 

das condições necessárias para esse engajamento coletivo. 

A norma justifica esse princípio afirmando que a criação de unidade de propósito, 

direcionamento e engajamento das pessoas permite que a organização alinhe as suas 

estratégias, políticas, processos e recursos para assim alcançar os seus objetivos. 

De acordo com a norma, os principais benefícios a serem alcançados através desse 

princípio são: 

o Aumento da eficácia e da eficiência em atender aos objetivos da qualidade da 

organização; 

o Melhoria na coordenação dos processos da organização; 

o Melhoria na comunicação entre níveis e funções da organização; 
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o Desenvolvimento e melhoria da capacidade da organização e de seu pessoal em 

fornecer os resultados desejados. 

A norma aponta ações possíveis para conseguir o sucesso nesse princípio. O ponto de 

partida consiste em comunicar, a toda a organização, a missão, visão, estratégia, políticas e 

processos desta. Assim, haverá um alinhamento das diretrizes entre todos os integrantes da 

empresa. É necessário que sejam criados e mantidos valores compartilhados, imparcialidade e 

modelos éticos de comportamento em todos os níveis da organização e que uma cultura de 

confiança e integridade sejam estabelecidas dentro da empresa. Uma questão de suma 

importância é que a toda a organização esteja comprometida com a qualidade e para isso, 

parte da liderança o incentivo para esse compromisso. 

Não se pode excluir o fato de que os líderes são visados por toda a organização. Por 

isso, em todos os níveis os líderes deverão ser exemplos positivos para as pessoas. Além 

disso, é indispensável que sejam providos às pessoas recursos, treinamentos e autoridade 

necessários para que elas atuem com responsabilização por prestar contas. 

Por fim, é preciso levar os líderes a inspirar, incentivar e reconhecer a contribuição 

das pessoas. 

 

 ENGAJAMENTO DAS PESSOAS: 

Para toda organização, é essencial que as pessoas, em todos os níveis sejam 

competentes, com poder e engajadas para que haja um aumento da capacidade da organização 

em criar e entregar valor. 

 “A fim de gerir uma organização eficaz e eficientemente, é importante respeitar e 

envolver todas as pessoas em todos os níveis. Reconhecimento, empoderamento e 

aperfeiçoamento de competências facilitam o engajamento das pessoas na realização 

dos objetivos da qualidade da organização” (ABNT ISO 9000:2015, p.6). 

 

 A norma aponta como benefícios: 

o Melhoria da compreensão dos objetivos da qualidade pelas pessoas da 

organização e maior motivação para alcançá-los; 

o Maior envolvimento das pessoas em atividades de melhoria; 

o Melhoria do desenvolvimento, das iniciativas e da criatividade das pessoas; 

o Melhoria da satisfação das pessoas; 

o Melhoria da confiança e colaboração em toda a organização; 

o Maior atenção aos valores e cultura compartilhados em toda a organização. 
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Para alcançar esses benefícios a norma afirma que é de suma importância que haja 

comunicação entre as pessoas da organização para a promoção da compreensão da 

importância da sua contribuição individual. É indispensável que haja incentivo da colaboração 

em toda a organização bem como a facilitação da discussão aberta e o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências. A organização deve ainda empoderar as pessoas para que 

possam determinar restrições ao desempenho e também tomar iniciativas sem receio, sem 

medo da repreensão.  

Para que as pessoas envolvidas na organização se sintam incentivadas, é fundamental 

reconhecer e aceitar a contribuição, aprendizagem e aperfeiçoamento delas. A empresa deverá 

permitir que exista auto avaliação do desempenho em relação aos objetivos pessoais de cada 

colaborador. Por fim, para avaliar a satisfação das pessoas, a organização deverá realizar 

pesquisas e comunicar os resultados e tomar as medidas cabíveis. 

 

 ABORDAGEM DE PROCESSO: 

A ISO 9000:2015 aponta que quando as atividades são compreendidas e gerenciadas 

como processos inter-relacionados, os resultados consistentes e previsíveis são alcançados de 

forma mais eficaz e eficiente. A norma afirma ainda que “o SGQ consiste em processos inter-

relacionados” e que a compressão da forma que esses resultados são produzidos “permite que 

uma organização otimize o sistema e seu desempenho”. 

Com relação aos benefícios, a norma lista: 

o Aumento da capacidade de concentrar esforços em processos principais e em 

oportunidades de melhoria; 

o Resultados consistentes e previsíveis por meio de um sistema de processos 

alinhados; 

o Desempenho otimizado por meio de uma gestão de processo eficaz, do uso 

eficiente dos recursos e de barreiras interfuncionais reduzidas; 

o Permitir que a organização forneça confiança às partes interessadas no que diz 

respeito à sua consistência, eficácia e eficiência. 

De acordo com a norma, os objetivos do sistema e os processos necessários para 

alcançá-los devem ser bem definidos e que é necessário estabelecer autoridade e 

responsabilidade para prestar contas pela gestão de processos. É crucial compreender qual a 

capacidade da organização e determinar quais as limitações de recursos antes de realizar 

alguma ação.  



38 

É preciso que seja feita uma análise dos processos para assim estabelecer as suas 

interdependências e analisar o quanto uma modificação em um processo individual afeta o 

sistema como um todo. Esses processos necessitam ser gerenciados, bem como suas inter-

relações estabelecidas para que os objetivos relativos à qualidade sejam alcançados de forma 

eficaz e eficiente.  

A norma chama a atenção para o fato de que não se pode deixar de assegurar que a 

informação necessária esteja sempre disponível para que os processos possam ser operados e 

melhorados e assim poder monitorá-los, analisá-los para avaliar o desempenho de todo o 

sistema. É crucial explicitar que os riscos que possam afetar as saídas dos processos e 

resultados globais do sistema devem ser gerenciados e controlados de forma exigente. 

 

 MELHORIA: 

A norma, ISO 9000:2015, afirma que as organizações de sucesso possuem foco 

contínuo na melhoria. Descreve ainda que o princípio de melhoria é essencial para que a 

organização possa manter os níveis de desempenho e conseguir reagir às mudanças que 

possam ocorrer em suas condições, sejam elas internas ou externas e assim criar novas 

oportunidades. 

Os benefícios citados pela norma são: 

o Melhoria do desempenho de processos, capacidade organizacional e satisfação do 

cliente; 

o Melhoria do foco na investigação e determinação da causa-raiz, seguida da 

prevenção e ações corretivas; 

o Melhoria da capacidade de antecipar e reagir aos riscos e oportunidades internas 

e externas; 

o Reforço na consideração de ambas as melhorias, incremental e de ruptura; 

o Reforço na utilização de aprendizagem para melhoria; 

o Melhoria em busca da inovação. 

A norma descreve que o ponto de partida é estabelecer quais os objetivos de 

melhoria em todos os níveis da organização. É crucial que as pessoas, independentemente do 

nível e cargo que ocupa, devem ser educadas e treinadas para aplicar ferramentas e 

metodologias para alcançar objetivos de melhoria. Deve ser assegurado que essas pessoas 

sejam competentes para realizar por inteiro e com sucesso os projetos destinados à melhoria. 

Além disso, a norma destaca que se deve desenvolver e desdobrar processos para que 

os projetos de melhoria possam ser implementados em toda a organização e que esses projetos 
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sejam acompanhados e feita uma audição do planejamento, execução, conclusão e resultados 

destes. 

Outra questão essencial descrita na norma é que a ideia de focar em melhoria 

contínua deve ser integrada desde a etapa inicial de desenvolvimento de produtos, serviços e 

processos. Por fim, é importante que melhorias sejam além de reconhecidas, aceitas. 

 

 TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM EVIDÊNCIA: 

“Decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais 

propensas a produzir resultados desejados”. (ISO 9000, 2015, p. 8) 

A ABNT na ISO 9000:2015 diz que o processo de tomada de decisão pode ser 

complexo e sempre vem envolto de incertezas. Por isso, é imprescindível entender as relações 

de causa e feito bem como possíveis consequências que não são intencionais. Dessa maneira, 

analisar os fatos, dados e evidências diminui a subjetividade e aumenta a confiança em 

tomadas de decisão. 

Como benefícios a serem alcançados, a norma destaca os seguintes: 

o Melhoria dos processos de tomada de decisão; 

o Melhoria na avaliação do desempenho do processo e na capacidade para alcançar 

os objetivos; 

o Melhoria da eficácia e eficiência operacionais; 

o Melhoria na capacidade de analisar criticamente, desafiar e mudar opiniões e 

decisões; 

o Aumento da capacidade de demonstrar a eficácia de decisões anteriores. 

Segundo a norma, os principais indicadores deverão ser determinados, medidos e 

monitorados para que se possa demonstrar o desempenho da organização e que todos os dados 

necessários deverão ser disponibilizados para as pessoas apropriadas. É necessário que se 

assegure que esses dados e informações sejam suficientemente precisos, confiáveis e seguros 

e que devam ser analisados e avaliados através de métodos adequados. 

Dessa forma, a norma frisa que se deve assegurar que as pessoas envolvidas sejam 

competentes para analisarem e avaliarem tais dados e que as decisões deverão ser tomadas e 

ações executadas baseadas em evidências que sejam equilibradas através de experiência e 

intuição. 

 

 

 



40 

 GESTÃO DE RELACIONAMENTO: 

Como o objetivo principal é alcançar o que a norma chama de “sucesso sustentado”, 

é necessário que as organizações realizem o gerenciamento dos seus relacionamentos com as 

partes interessadas pertinentes. 

“Partes interessadas pertinentes influenciam o desempenho de uma organização. O 

sucesso sustentado é mais provável de ser alcançado quando a organização gerencia 

relacionamentos com todas as suas partes interessadas para otimizar o impacto sobre 

o seu desempenho” (ISO 9000, 2015, p. 9). 

Os benefícios são: 

o Melhoria no desempenho da organização e de suas partes interessadas quando 

responder às oportunidades e restrições relacionadas a cada parte interessada 

pertinente; 

o Compreensão comum de objetivos e valores entre as partes interessadas; 

o Melhoria na capacidade de agregar valor para as partes interessadas por meio do 

compartilhamento de recursos e de competências e através da gestão dos riscos 

relacionados com a qualidade; 

o Uma cadeia de fornecimento bem gerenciada provendo um fluxo estável de 

produtos e serviços. 

A norma atribui ao ato de ponto de partida para esse processo, a determinação das 

partes interessadas e suas relações com a organização. A partir daí, deve-se determinar quais 

relacionamentos devem ser gerenciados e priorizá-los. 

Uma questão importante a ser destacada na norma é que ela diz que as relações que 

serão estabelecidas devem equilibrar dois pontos: ganhos de curto prazo e considerações de 

longo prazo. É necessário a coleta e o compartilhamento de informações, conhecimentos 

especializados e recursos com todas as partes interessadas pertinentes e que se deve medir o 

desempenho apropriado com essas partes para que aumente as iniciativas de melhorias. 

Além disso, a norma acrescenta que se deve estabelecer o desenvolvimento de forma 

colaborativa. Deve-se desenvolver também atividades de melhorias e todos os envolvidos, 

bem como as melhorias e conquistas desses devem ser incentivadas e reconhecidas. 

A norma ISO 9001:2015 está estrutura nos capítulos listados abaixo: 

o 0 – Introdução; 

o 1 – Escopo; 

o 2 – Referencia normativa; 

o 3 – Termos e definições; 

o 4 – Contexto da organização; 
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o 5 – Liderança; 

o 6 – Planejamento; 

o 7 – Apoio; 

o 8 – Operação; 

o 9 – Avaliação do desempenho; 

o 10 – Melhoria; 

Como já mencionado anteriormente, a norma utiliza o ciclo PDCA. Os capítulos 4 a 

10 são relacionadas nesse ciclo conforme mostra a Figura 8. 

Figura 8: Representação da estrutura da norma ISO 9001:2015 no ciclo PDCA 

 

Fonte: ISO 9001: 2015 

 

Na Figura 8, os números que se encontram entre parênteses dizem respeito ao 

referido capítulo relacionado com a etapa onde ele se insere. 

Lu (2015) destaca o fato que a norma ISO 9001 foi criada com o intuito de permitir 

que outros sistemas de gestão possam ser aderidos a ela. Neste presente trabalho, a ISO 

9001:2015 será usada como base para a implementação do sistema de gestão ISO/IEC 17025. 

2.6 ISO/IEC 17025 

Gomes e Sabaini (2011) afirmam que a acreditação na ISO/IEC 17025 fornece um 

conhecimento a nível mundial da competência técnica de um laboratório. 

Magalhães e Noronha (2006) dizem que o objetivo da norma ISO/IEC 17025 é 

apresentar quais são os requisitos que um laboratório precisa atender para demonstrar sua 
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competência na realização de ensaios ou de calibrações incluindo a amostragem. Os autores 

afirmam ainda que a norma engloba todos os métodos, sejam eles normalizados ou não, ou 

métodos desenvolvidos pelo próprio laboratório. 

Franquito (2010) explica que no Brasil, é o INMETRO que é responsável pela 

acreditação dessa norma e que por isso, além de incorporar o sistema de gestão, ele garante a 

competência técnica das atividades dos laboratórios e assegura a confiabilidade metrológica 

das medições realizadas. 

De acordo com a ABNT através da norma ISO/IEC 17025 (2017), a norma foi 

elaborada com o intuito de que seja promovida a confiança nas operações realizadas em 

laboratórios. O documento apresenta requisitos para esses laboratórios a fim de permitir que 

eles demonstrem que realizam suas operações de forma competente e que os resultados por 

eles gerados são válidos. Diz ainda que requer que os laboratórios façam o planejamento e a 

implementação de ações para alcançar o objetivo da abordagem dos riscos e oportunidades 

que, segundo a norma, servirá como pilar para que a eficácia do sistema de gestão seja 

aumentada e consequentemente, gerar melhores resultados e agir de forma preventiva em 

efeitos negativos. A definição dos riscos e oportunidades é de exclusiva responsabilidade do 

laboratório. 

Como já mencionado anteriormente, a ISO/IEC 17025 engloba os requisitos da ISO 

9001: “Laboratórios que estejam em conformidade com este documento também operarão, de 

modo geral, de acordo com os princípios da ABNT NBR ISO 9001” (ABNT ISO/IEC 17025, 

2017, 2017).  

A ABNT ISO/IEC 17025 surgiu para facilitar a interligação e cooperação entre 

laboratórios e também outros organismos. Com isso, ela apoiará o intercâmbio de 

experiências e também de informações e como já dito anteriormente, com a certificação nessa 

norma, os resultados gerados pelos laboratórios podem ser aceitos de forma mais simplificada 

em outros países. (NBR ABNT ISO/IEC, 2017, 2017) 

A norma é estruturada da seguinte maneira: 

o Escopo: expõe de forma sucinta o que será abordado no documento bem como a 

quais organizações a norma é aplicável; 

o Referências normativas: apresenta os documentos utilizados no desenvolver da 

norma, sendo eles: 



43 

o ABNT ISO/IEC Guia 99: de acordo com o site
3
 do catálogo da ABNT, 

esse guia fornece vocabulários que expressa um conjunto de termos e 

definições em português, inglês, francês e espanhol. Esse guia é 

pertinente a um sistema utilizado em metrologia. 

o ABNT NBR ISO/IEC 170000: O INMETRO (2007) diz que a ABNT 

ISO/IEC 17000 apresenta um vocabulário próprio de termos, mas que 

são facilmente aplicáveis à série ISO. 

o Termos e definições: explicação dos termos utilizados no transcorrer da norma; 

o Requisitos gerais; 

o Requisitos de estrutura; 

o Requisitos de recursos; 

o Requisitos do processo; 

o Requisitos do sistema de gestão. 

É de suma importância o entendimento, de forma clara, dos requisitos da norma. Para 

isso, serão explicitados nos tópicos mais detalhados que seguem. 

 

 REQUISITOS GERAIS: 

Esse tópico aborda quais os requisitos gerais um laboratório deve atender para estar 

em acordo com a norma. A ISO/IEC 17025 (2017) apresenta quais são: 

o Imparcialidade: destaca a importância da imparcialidade dentro no laboratório. 

Segundo a norma, a imparcialidade deve ser contemplada pelas atividades 

realizadas, pela gerência e por todos os setores, independente de qual seja. 

Destaca ainda que as pressões comerciais, financeiras ou outras não podem 

comprometer esse requisito e que é de inteira responsabilidade do laboratório 

identificar riscos à sua imparcialidade e isso deverá ser feito de forma contínua 

para minimizar efeitos negativos. Além disso, quando identificado um risco, o 

laboratório deve demonstrar como ele é minimizado ou eliminado. 

o Confidencialidade: a norma afirma que o laboratório é responsável pela gestão 

das informações, sejam elas obtidas ou criadas durante as atividades realizadas. 

Antes de expor uma informação a público, o cliente deve ser informado de forma 

                                                 

3
  Site do catálogo da ABNT para ABNT ISO/IEC GUIA 99:2014: 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=326534 
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prévia e aceitar ou não a disponibilização dessa informação. Caso não aceite, as 

informações são, segundo a norma, propriedade do cliente e elas devem se tornar 

confidenciais. Caso aceite, o cliente deve estar ciente das informações que serão 

fornecidas. Outro ponto destacado na norma é que informações de clientes que 

vieram por meio de terceiros também deverão ser confidenciais entre o 

laboratório e o cliente e de forma alguma o informante será exposto ao cliente, ou 

seja, ele também é confidencial. 

 

 REQUISITOS DE ESTRUTURA: 

A ISO/IEC 17025 (2017) diz que o laboratório deve ser de alguma forma legalmente 

responsável por suas atividades desenvolvidas e que a gerência responsável de forma geral 

pelo laboratório deverá ser devidamente identificada e de conhecimento de todos. Para 

atender os requisitos, ela aponta que as atividades que estão em conformidade com esta, 

deverão ser definidas e documentadas. Somente serão declaradas como conforme, as 

atividades que serão explicitadas na documentação. Além disso, a norma destaca que a 

realização dessas atividades deve ocorrer de forma que elas possam atender aos requisitos 

expostos, aos requisitos dos clientes e também das autoridades regulamentadoras e 

organizações que possam fornecer o reconhecimento. Essas atividades devem incluir as 

realizadas dentro e fora do estabelecimento. 

Ademais, o laboratório deverá definir sua estrutura, tanto organizacional quanto 

gerencial esclarecendo as relações entre a gerência, as operações técnicas e também os 

serviços de apoio. O pessoal da gerência deverá ter suas responsabilidades, autoridade e a 

integração com todo o pessoal bem definidas. As atividades realizadas e a validade dos 

resultados deverão ser asseguradas através de documentos que expões seus procedimentos. Os 

colaboradores do laboratório devem possuir autoridade, independente do cargo ocupado, e 

recursos para que possam realizar os seus deveres junto à organização e a gerência deve 

garantir que haja comunicação quando se diz respeito à eficácia do sistema de gestão e a 

importância de assegurar que os requisitos dos clientes sejam atendidos. Além disso, devem 

assegurar a integridade do sistema de gestão (ABNT ISO/IEC 17025, 2017, 2017). 

 

 REQUISITOS DE RECURSOS: 

Com esse tópico, a norma explicita quais os requisitos, relacionados a pessoal, 

instalações, equipamentos, sistemas e serviços devem ser atendidos. 
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Com relação ao pessoal, a ISO/IEC 17025 (2017) cita, mais uma vez, a importância 

de todo o pessoal da empresa ser comprometido com a imparcialidade. Além disso, destaca 

que essas pessoas devem ser competentes e precisarão trabalhar em conformidade com o 

sistema de gestão. Essa competência deverá ser assegurada pelo laboratório. Cada função que 

possa influenciar os resultados das atividades desenvolvidas no laboratório deverá ter os seus 

requisitos documentados. A responsabilidade de comunicar aos colaboradores quais são seus 

deveres para com o laboratório, bem como suas responsabilidades e autoridades no 

desenvolver das atividades, é da gerência. 

A norma sempre destaca a importância de ter documentados os procedimentos das 

atividades e serviços de apoio. Com relação ao pessoal, esses procedimentos devem conter a 

determinação dos requisitos de competência, a seleção do pessoal, bem como os treinamentos, 

supervisão, autorização e monitoramento da competência destes. (NBR ISO/IEC 17025:2017, 

2017) 

No que concerne a instalações, a norma abrange também as questões relacionadas a 

condições ambientais. Ela requisita que devem ser adequadas para a realização das atividades 

dos laboratórios e não podem afetar, de forma negativa, a validade dosa resultados gerados. 

Não obstante, os requisitos relacionados a essas questões devem ser devidamente 

documentados e as condições ambientais devem ser monitoradas, controladas e registradas, 

tudo em conformidade com as especificações, métodos ou procedimentos e deve ser feito 

também quando estas afetam de forma adversa a validade dos resultados. De igual forma, 

deverá implementar e também monitorar de forma periódica, medidas que controlem as 

instalações. Vale destacar que esses requisitos deverão ser assegurados pelo laboratório 

mesmo quando as atividades desenvolvidas são realizadas em locais fora do controle dele 

(NBR ISO/IEC 17025:2017, 2017). 

Por fim, a norma aponta os requisitos referentes aos equipamentos dizendo que os 

laboratórios deverão ter acesso a todos os equipamentos utilizados na realização das 

atividades, equipamentos estes que podem influencias no resultado obtido. Os requisitos para 

equipamentos, da mesma maneira que os requisitos para instalações e condições ambientais, 

deverão ser assegurados mesmo quando utilizados fora de seu controle permanente. Para cada 

equipamento, o laboratório deverá documentar o procedimento que abrange o correto 

manuseio, transporte, armazenamento uso e também manutenção planejada destes. Isso 

permite que o ele assegure o correto funcionamento e evitar a deterioração. É de 

responsabilidade de o laboratório verificar frequentemente se os equipamentos estão 

conformes com os requisitos antes de serem disponibilizados para uso. Deve-se garantir que 
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os equipamentos utilizados para atividades de medição devem alcançar exatidão e/ou 

incerteza desta para validação do resultado fornecido. Esses equipamentos devem ser 

calibrados para o alcance dessa conformidade. Essa calibração deverá ser de acordo com um 

programa estabelecido pelo próprio laboratório e os equipamentos que precisam de calibração 

ou que tenham validade, precisam estar devidamente etiquetados para que seja possível a 

identificação da situação. (NBR ISO/IEC 17025:2017, 2017) 

A norma dispõe ainda que todos os equipamentos que sobrecarregaram ou que 

tenham sido incorretamente manuseados devem ser retirados de serviço. Cada equipamento 

deve ser registrado para a identificação, controle e acompanhamento do desempenho. (NBR 

ISO/IEC 17025:2017, 2017) 

É importante destacar a relevância que a norma confere a confiabilidade dos 

resultados emitidos pelos laboratórios por ela acreditados. Aponta a necessidade da 

rastreabilidade metrológica, diz que deve ser estabelecida e mantida e que os resultados de 

medições devem ser rastreáveis ao Sistema Internacional (SI) (ISO/IEC 17025:2017, 2017). 

 

 REQUISITOS DE PROCESSO: 

Esse tópico aponta para os requisitos relacionados aos processos do laboratório, 

processos que vão desde os gerenciais até os técnicos e específicos realizados.  

Esses requisitos abrangem segundo a ISO/IEC 17025 (2017) os seguintes processos: 

o Análise crítica de pedidos, propostas e contratos: Aborda a importância da 

inserção do cliente em todo o processo, ou seja, da transparência. Além disso, 

destaca que a comunicação entre colaboradores/colaboradores e 

colaboradores/cliente deve ser feita de forma clara e efetiva; 

o Seleção, verificação e validação de métodos: explicita o processo de seleção do 

método que será utilizado para realizar o ensaio. Os métodos devem ser 

adequados e os documentos e normas referentes a ele devem estar sempre 

atualizados. No caso de o cliente não especificar o método, ele será escolhido 

tomando como partido ser o mais adequado e o cliente deverá ser informado. O 

laboratório deve ser capaz de realizar os métodos de forma adequada para 

garantir que o desempenho que se espera seja alcançado. Quando for necessário 

desenvolver um método, esse desenvolvimento deverá ser feito de forma 

planejada, por meio de pessoas competentes e recursos adequados. Os métodos 
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utilizados deverão ser validados e essa validação deverá ser devidamente 

documentada; 

o Amostragem: O método de amostragem deve estar disponível no local onde esta 

for realizada e ele deverá abordar fatores que serão controlados para assim 

garantir a validade dos resultados; 

o Manuseio de itens de ensaio ou calibração: Todos os itens de ensaio ou 

calibração devem possuir um procedimento para cada operação realizada com 

eles. Essas operações vão desde o transporte até o descarte. O laboratório deve 

possuir meios para que não haja identificação ambígua desses itens; 

o Registros Técnicos: as atividades do laboratório que geram resultados deverão ter 

seus registros técnicos assegurados. Esses devem conter a data e identificação do 

pessoal responsável por cada atividade do laboratório e também pela conferência 

dos dados e resultados;  

o Avaliação da incerteza de medição: Todas as contribuições para a incerteza da 

medição deverão ser identificadas; 

o Garantia da validade dos resultados: O laboratório deverá possuir um 

procedimento para monitorar a validade dos resultados por ele gerados. O 

desempenho deve de igual forma ser monitorado usando comparação de 

resultados de outros laboratórios. Os dados das atividades devem ser analisados e 

utilizados para controlar essas atividades e sempre que necessário, melhorá-las; 

o Relato de resultados: Antes de liberados, os resultados gerados deverão ser 

criticamente analisados e autorizados. Eles devem ser fornecidos com exatidão e 

de forma clara e objetiva para não gerar ambiguidade. O laboratório deverá gerar 

relatórios dos resultados e ele será responsável por todas as informações contidas 

neste; 

o Reclamações: Deve-se possuir um processo documentado para que as 

reclamações possam ser recebidas e avaliadas e assim, possa-se tomar decisões 

pertinentes sobre essas. Quando uma decisão acerca de uma reclamação é 

tomada, ela deve estar disponível a todas as partes interessadas e o laboratório é o 

responsável por coletar e verificar os dados necessários para validar a 

reclamação; 

o Trabalho não conforme: O laboratório deverá possuir um procedimento que 

deverá ser utilizado sempre que algum aspecto das atividades do laboratório ou 

os resultados não tiverem em conformidade com seus procedimentos. Os 
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trabalhos não conformes deverão ser registrados e uma ação corretiva deve ser 

implantada sempre quando existir indícios de esta não conformidade se repetir; 

o Controle de dados e gestão da informação: Todos os dados e informações 

necessárias para a realização das atividades do laboratório deverão estar 

disponíveis a este. O laboratório deve possuir um sistema de gestão da 

informação e este deverá ser validado quanto à sua funcionalidade. 

É notório que para facilitar o entendimento, a norma segue uma ordem lógica dos 

processos explicitados. Em todos eles, a norma destaca a importância de possuir 

procedimentos acessíveis e claros a todos e de documentar tudo o que ocorre dentro do 

laboratório. Destaca ainda que todos os processos e atividades realizados fora do 

estabelecimento do laboratório deverão ser minuciosamente controlados e de igual forma 

documentados para garantir o alcance da conformidade e excelência dos resultados. 

 

 REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO: 

Finalizando, a norma ISO/IEC 17025 (2017) afirma a importância do sistema de 

gestão dizendo que o laboratório deverá estabelecer, documentar, implementar e manter um 

sistema de gestão. Este deverá ser capaz de demonstrar o atendimento dos requisitos de toda a 

norma e também, de assegurar a qualidade dos resultados gerados. 

A norma ainda apresenta duas opções de sistema de gestão para laboratórios: 

o OPÇÃO A: Nessa opção, o laboratório deverá documentar, controlar a 

documentação e registros, estabelecer ações para a abordagem de riscos e 

oportunidades, identificar melhorias, realizar ações corretivas para não 

conformidades, conduzir auditorias internas e a gerência deverá analisar 

criticamente o sistema de gestão; 

o OPÇÃO B: Essa opção é válida para laboratórios que já tenham estabelecido e 

que mantenham um sistema de gestão em conformidade com os requisitos as ISO 

9001. Assim, o laboratório deverá apenas demonstrar o atendimento aos 

requisitos gerais, de estrutura, de recursos e de processo. 

Para este trabalho, foi utilizada a opção B. É válido destacar a relevância da ISO 

9001 para a ISO/IEC 17025. Gomes e Sabaini (2011) dizem que a norma ISO 17025 

incorporou à norma ISO 9001 requisitos específicos de laboratórios. Esses requisitos são 
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referentes às atividades que os laboratórios de ensaio e de calibração realizam e que ao operar 

em conformidade com a ISO 17025, operará também em conformidade com a ISO 9001. 

Leite (2011) apresenta essa inter-relação entre as duas normas, conforme pode ser 

visualizado na Figura 9. 

Figura 9: Inter-relação ISO 17025 e ISO 9001 

 

Fonte: Adaptado de Leite (2011) 

 

Um ponto importante a se destacar que, apesar de a acreditação na ISO/IEC 17025 

fazer com que o laboratório atenda os requisitos de gestão da ISO 9001, ela não torna o 

laboratório acreditado nesta. O processo de acreditação é feito para cada norma 

separadamente. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do modelo, foi necessária uma análise das principais 

semelhanças e diferenças entre as normas para uma melhor compreensão da pesquisa 

realizada, bem como o claro entendimento do que foi proposto. 

Em seguida, o desenvolvimento do questionário de pesquisa e a análise crítica das 

respostas obtidas contribuíram para elucidar os pontos necessários a serem incluídos no 

modelo, que é o principal objetivo de presente trabalho. 

3.1 DIFERENÇA E SEMELHANÇAS ENTRE AS NORMAS 

Analisando as duas normas em questão, pôde-se notar que, apesar de a ISO 17025 

englobar os requisitos de gestão da ISO 9001:2015, existem algumas diferenças principais 

entre essas. 

O primeiro ponto que se deve destacar é que a ISO 17025 frisa questões técnicas não 

abordadas na ISO 9001:2015. Como já mostrado anteriormente no referencial teórico, essa 

norma leva em consideração toda a estrutura física do laboratório, calibração e validação dos 

equipamentos englobando desde a compra, a forma de armazenamento, até a maneira com que 

são utilizados. Além disso, a norma explicita os requisitos referentes ao processo e a 

capacitação dos colaborados que os realizam. Esse foco da ISO 17025 se deve ao fato de que 

a norma atesta a qualidade dos resultados de um laboratório, sendo de suma importância a 

atenção em todo o ambiente do laboratório, tendo em vista que qualquer variação pode afetar 

os resultados. 

A ISO 9001:2015 pode ser aplicada em qualquer empresa, de qualquer segmento. Ela 

não atesta a capacidade técnica de uma empresa, e sim seu sistema de gestão da qualidade e 

por isso é notório que, diferente da ISO 17025, ela aborda apenas requisitos de gestão. 

Outra questão de fácil percepção é que a ISO 17025 chama atenção para a 

importância de se documentar tudo o que ocorre no laboratório. Essa documentação envolve 

procedimentos operacionais explicitando como devem ser realizados os processos, como 

devem ser utilizados e armazenados os equipamentos e ferramentas, como deve ser o 

ambiente para a realização do ensaio, entre outros. A norma possui como requisito um manual 

da qualidade do laboratório que contenha referências a esses procedimentos. Quando se 

considera a norma ISO 9001, percebe-se que uma das questões que mudou da revisão de 2008 

para a de 2015 foi o manual da qualidade. Na revisão atual da norma, ou seja, na revisão de 
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2015, não é mais um requisito para a empresa possuir o manual da qualidade, entretanto a 

norma deixa claro que a empresa deve manter documentada toda informação necessária para a 

eficácia do sistema de gestão da qualidade 

Um ponto válido a destacar é a semelhança de ambas as normas em alguns aspectos 

importantes. As duas normas destacam a importância do estabelecimento claro de 

responsabilidades dentro das empresas. Os colaboradores devem saber com clareza sua 

função e a importância dessa ser bem executada. Concomitante a isso, a norma destaca o 

envolvimento direto da liderança, ou seja, toda a organização, independente do nível, deve 

estar envolvida com o sistema de gestão para que os objetivos sejam alcançados. As normas 

apontam também que as pessoas da empresa precisam ser capacitadas e reconhecidas pelo que 

desenvolvem para que haja um estímulo mútuo. Isso se deve ao fato de que independente da 

norma, o foco principal é o cliente. A ISO 9001:2015 aponta que se deve atender as 

necessidades e superar as expectativas dos clientes. Paralelo a isso, a ISO 17025 atesta um 

laboratório para que ele possa ganhar a confiança de seus clientes e entregar resultados 

confiáveis e dessa forma, superar suas expectativas. 

Considerando como mais uma semelhança entre as normas, é necessário apontar os 

processos. Independente da norma analisada se encontrará requisitos que apontam a 

importância dos processos serem bem estruturados e conhecidos, de forma clara, pelos 

colaboradores. O resultado que um processo irá gerar, afeta diretamente a estrutura 

organizacional em todos os níveis bem como sua posição estratégica no mercado. 

De forma a compreender com clareza os pontos da ISO 17025 que são supridos pela 

ISO 9001:2015, criou-se a Tabela 1 relacionando cada requisito das normas. 

Alguns pontos devem ser destacados para o entendimento da Tabela 1. A primeira 

questão a se considerar é que os itens 4.1 e 6.2.1 da norma ISO 17025 é garantido pelo 9.2.2, 

letra c da ISO 9001:2015 quando ele aponta para a questão da “objetividade e imparcialidade 

do processo de auditoria”. As questões técnicas destes itens serão apresentadas de forma mais 

clara no desenvolvimento do modelo. 
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Tabela 1: Relação entre os itens da ISO 17025 e da ISO 9001:2015 

 

Requisito (ISO 17025) 
Atendido pelo Requisito (ISO 

9001:2015)  
Requisito (ISO 17025) Atendido pelo Requisito (ISO 9001:2015) 

4. Requisitos Gerais 9.2 
 

7.2 Seleção, verificação e validação de 
métodos 

- 

4.1 Imparcialidade 9.2.2 (focado na letra c do item) 
 

7.3 Amostragem - 

4.2 Confidencialidade - 
 

7.4 Manuseio de itens de ensaio ou 
calibração 

- 

5. Requisitos de Estrutura 9.2 
 

7.5 Requisitos Técnicos - 

5.1 - 
 

7.6 Avaliação da incerteza de medição - 

5.2 - 
 

7.7 Garantia da validade dos resultados - 

5.3 4.3 
 

7.8 Relato de resultados - 

5.4 - 
 

7.9 Reclamações - 

5.5 - 
 
7.10 Trabalho não conforme - 

5.6 - 
 

7.11 Controle de dados e gestão da 
informação 

- 

5.7 - 
 

8. Requisitos do sistema de gestão 9.2 

6. Requisitos de Recursos 9.2 
 

8.1 Opções - 

6.1 Generalidades - 
 

8.1.1 Generalidades - 

6.2 Pessoal - 
 

8.1.2 Opção A - 

6.2.1 9.2.2 (focado na letra c do item) 
 

8.1.3 Opção B 
Alinhado com os requisitos da ISO 

9001:2015 

6.3 Instalações e condições ambientais - 
 

8.2 Documentação do sistema de gestão 
(Opção A) 

- 

6.4 Equipamentos - 
 

8.2.1 4.4.1/4.4.2/5.2.1/5.2.2 / 6.2 

6.5 Rastreabilidade metrológica - 
 

8.2.2 5.2.1/6.2 

6.6 Produtos e serviços providos 
externamente 

8.4 
 

8.2.3 5.1.1 

7. Requisitos de Processo 9.2 
 

8.2.4 4.4.1/4.4.2/7.5.1 

7.1 Análise crítica de pedidos, propostas e 
contratos 

- 
 

8.2.5 
5.2.2/5.3/6.2.1 (focado na letra f do 

item)/7.5.3.1 (focado na letra a do item) 
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Requisito (ISO 17025) Atendido pelo Requisito (ISO 9001:2015) 

8.3 Controle de documentos do sistema de gestão (Opção A) - 

8.3.1 7.5.3.1 

8.3.2 - 

8.3.2 (a) 7.5.2 (focado na letra c do item) 

8.3.2 (b) 7.5.2 (focado na letra c do item) 

8.3.2 (c) 7.5.3.2 (focado na letra c do item) 

8.3.2 (d) 7.5.3.1 (focado na letra a do item )/7.5.3.2 (focado na letra a do item) 

8.3.2 (e) 7.5.2 (focado na letra a do item) 

8.3.2 (f) 7.5.3.1 (focado nos itens a + b do item)/7.5.3.2(focado na letra d do item) 

8.4 Controle de Registros (Opção A) - 

8.4.1 7.5.1/7.5.3.2 (focado na letra b do item) 

8.4.2 7.5.3 

8.5 Ações para abordar riscos e oportunidades (Opção A) 6.1 

8.5.1 - 

8.5.2 - 

8.5.3 - 

8.6 Melhoria (Opção A) - 

8.6.1 10.1 

8.6.2 9.1.2/9.1.3 (focado na letra b do item)/10.3 

8.7 Ações corretivas (Opção A) 10.2 

8.7.1 - 

8.8 Auditorias internas (Opção A) 9.2 

8.8.1 (a) 9.2.2 (focado na letra a do item) 

8.8.2 - 

8.9 Análises críticas pela gerência (Opção A) - 

8.9.1 9.1.1/9.1.3/9.3.1 

8.9.2 9.1.1/9.1.3/9.3.2 

8.9.3 9.1.1/9.3.3 

 

Fonte: A autora 
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Como pode-se ver na Tabela 1, o item 7 da ISO 17025 é atendido pelo item 9.2 da 

ISO 9001:2015, mas deve-se frisar o item 7.4 (Manuseio de itens de ensaio ou calibração). 

Apesar de usarem expressões diferentes e de, pela ISO 17025 tratar de requisitos técnicos, 

ambas as normas destacam assim para a importância da documentação de toda informação.A 

ISO 17025 usa a expressão "reter registros" e a ISO 9001:2015 se refere a "manter informação 

documentada", porém ambas as expressões indicam essa mesma questão. 

Por fim, a ISO 9001:2015 em seu item 9.2.2, letra a, referencia a expressão “processo 

essencial”. No item 8.8.1, letra a da ISO 17025, esse processo essencial diz respeito às 

atividades técnicas realizadas no laboratório e elas deverão ser inclusas nas auditorias internas 

que forem realizadas. 

Algumas questões importantes, principalmente referentes aos processos técnicos dos 

laboratórios de ensaio, serão abordados durante o desenvolvimento do modelo para que haja 

uma melhor compreensão e acompanhamento do que for realizado. 

3.2 INTRODUÇÃO A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS 

Como já mencionado, optou-se por realizar uma pesquisa em laboratórios que sejam 

acreditados em ambas as normas aqui estudadas para que pudesse comprovar a justificativa 

deste trabalho bem como a viabilidade do modelo aqui proposto. 

Durante o processo de pesquisas, surgiu a dificuldade de saber quais laboratórios 

eram certificados nas duas normas e por isso, foi realizada uma pesquisa com 150 laboratórios 

certificados na ISO 17025 na região sudeste. Esses laboratórios foram escolhidos de forma 

aleatória dentro da listagem disponível para cada estado da região. O site do INMETRO 

apresenta uma relação por estado expondo quais laboratórios possuem certificação “ATIVA” 

na norma, ou seja, com certificação não suspensa e os laboratórios escolhidos possuem a 

certificação ativa na norma. A pesquisa foi realizada através de um formulário online e 

enviado via e-mail para todos estes 150 laboratórios. 

3.3 ESTRUTURAÇÃO DO FORMULÁRIO 

Dentro da pesquisa, perguntas destinadas a todos os laboratórios, ou seja, não 

filtradas ao caso de certificação ou não na ISO 9001:2015, permitiram avaliar se a justificativa 

dada a este trabalho de que as normas da ISO 17025 eram difíceis de serem entendidas e 

implementadas, era ou não plausível. Ainda no mesmo questionário, foi feita uma pergunta 
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para saber quais possuíam a acreditação em ambas as normas e após, fora inserida uma 

pergunta destinada a esses para avaliar a utilidade do modelo proposto, tendo em vista que 

não seria válido se o objetivo de auxiliar as empresas não fosse cumprido. 

O questionário enviado foi estruturado com perguntas simples, objetivas e de maioria 

não discursivas visando facilitar as respostas pelos laboratórios e assim, obter uma maior 

participação. A Figura 10 apresenta o formulário que foi enviado para os 150 laboratórios.  

 

Figura 10: Formulário enviado para laboratórios certificados na ISO 17025 

 

Fonte: A autora 
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O formulário foi enviado cinco vezes com o objetivo de conseguir uma maior 

quantidade de respostas através da insistência. Após os cinco envios, foram obtidas 44 

respostas dentre as quais 13 eram de laboratórios certificados nas duas normas. 

3.4 APRESENTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

As respostas obtidas pelo envio do formulário foram inseridas na Tabela 2. Para 

preservação da identidade das empresas entrevistadas, os nomes dessas não serão divulgados, 

apenas as respostas das demais perguntas. 

Tabela 2: Respostas do formulário 

Possui ISO 9001? Utilidade do modelo Processo complicado? 

NÃO - SIM 

NÃO POUCO ÚTIL SIM 

SIM MUITO ÚTIL NÃO 

NÃO MUITO ÚTIL NÃO 

SIM MUITO ÚTIL SIM 

SIM POUCO ÚTIL SIM 

NÃO - NÃO 

NÃO - NÃO 

NÃO - SIM 

NÃO - SIM 

SIM MUITO ÚTIL SIM 

SIM MUITO ÚTIL SIM 

NÃO - SIM 

NÃO - SIM 

NÃO - SIM 

NÃO - NÃO 

SIM MUITO ÚTIL SIM 

NÃO - NÃO 

SIM POUCO ÚTIL NÃO 

NÃO POUCO ÚTIL SIM 

NÃO - NÃO 

NÃO - NÃO 

NÃO - NÃO 

NÃO - SIM 

NÃO - SIM 

SIM MUITO ÚTIL NÃO 

NÃO NADA ÚTIL NÃO 

SIM MUITO ÚTIL SIM 

SIM MUITO ÚTIL NÃO 

NÃO - NÃO 

NÃO - NÃO 

SIM MUITO ÚTIL NÃO 

SIM MUITO ÚTIL SIM 

NÃO - SIM 

NÃO - NÃO 

NÃO - NÃO 

NÃO POUCO ÚTIL SIM 

NÃO POUCO ÚTIL SIM 

NÃO - NÃO 

SIM MUITO ÚTIL SIM 

NÃO - SIM 

NÃO - SIM 

NÃO - SIM 

NÃO - SIM 

Fonte: A autora 
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Apesar de alguns laboratórios que não possuem as duas acreditações terem 

respondido, a pergunta sobre utilidade do modelo foi, como dito anteriormente, destinada 

apenas aos laboratórios que possuem tanto a ISO 17025 quanto a ISO 9001:2015 e por isso, a 

maioria dos laboratórios que responderam “NÃO” na pergunta se eram ou não acreditados na 

ISO 9001:2015, não responderam sobre a utilidade do modelo uma vez que não era possível 

avaliarem sem terem tido essa experiência. Dessa forma, as células vazias representam esse 

grupo que não fizeram esse relato. 

3.5 ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

Apenas observando a Tabela 1 é notório que a maioria das respostas apontam que o 

processo de adaptação para conseguir a acreditação na ISO 17025 não é simples. Para fins 

visuais e estatísticos, os dados foram devidamente plotados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Análise do grau de dificuldade de implementação da ISO 17025 

 

Fonte: A autora 

 

É possível ver pelo Gráfico1 que 25 dos 44 laboratórios que se dispuseram a 

responder o formulário apontaram que foi muito complicado para eles o processo de 

acreditação na norma. Esse valor corresponde a aproximadamente 57% do total, ou seja, mais 

da metade dos laboratórios. 

Perante esse fato pode-se concluir que o resultado obtido com essas repostas vai de 

encontro ao que foi citado como justificativa desse presente trabalho, mostrando que as 

normas não são tão esclarecedoras quanto parecem e que há um elevado grau de dificuldade 

57%

43%

Processo de implementação 
muito complicado?

SIM

NÃO
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de compreendê-las na prática. Assim, pode-se dizer que há indícios da validação do modelo 

proposto com a finalidade de auxiliar os laboratórios. 

Como já antes apontado, através da quinta pergunta do questionário (Figura 10), foi 

possível filtrar laboratórios que são acreditados em ambas as normas para que pudessem 

julgar a utilidade do modelo. Observando a Tabela 2 nota-se que dos 44 laboratórios, apenas 

13 disseram possuir as duas acreditações. Dessa forma, apesar de terem 19 respostas sobre a 

utilidade, só foram consideradas para fins de análise 13 respostas que são referentes aos 

laboratórios que possuem ambas as certificações. 

O Gráfico 2 aponta esses dados para que seja possível uma compreensão visual e 

uma análise dos mesmos. 

Gráfico 2: Julgamento sobre a utilidade do modelo 

 

Fonte: A autora 

 

É possível observar que aproximadamente 85% das respostas, ou seja, 11 dos 13 

laboratórios acreditados nas duas normas apontam que o modelo proposto é muito útil. 

Apenas dois disseram achar o modelo pouco útil quando analisado pela experiência que 

tiveram. Um fator importante a destacar é que no formulário foi inserida a opção “NADA 

ÚTIL” quanto ao modelo, mas nenhum dos 13 laboratórios apontou achar o modelo inútil. 

Assim, essa análise final permite concluir que como esperado, o modelo 

desenvolvido neste trabalho é útil para o setor ao qual ele se destina. As justificativas 

apresentadas destacam o objetivo do trabalho de servir de auxílio para os laboratórios 

acreditados na ISO 9001:2015 e que desejam a acreditação na ISO 17025. Dessa forma, pode-

se concluir que o modelo é de valia para essas empresas e que os objetivos apresentados 

foram alcançados. 

MUITO 
ÚTIL; 11

POUCO ÚTIL; 
2

NADA ÚTIL; 0

Utilidade do modelo

MUITO ÚTIL POUCO ÚTIL NADA ÚTIL
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4. DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Seguindo a linha adotada no referencial teórico, a norma ISO 17025 será aqui 

subdivida em seus cinco principais tópicos para facilitar o entendimento e estruturação do 

modelo criado. 

Para que haja clareza em todos os pontos considerados, o modelo contará com uma 

descrição inicial de cada ponto e por fim, apresentará um fluxograma simples com os passos 

considerados durante o desenvolvimento deste para que seja de fácil compreensão. 

Para esclarecimentos iniciais, como já especificados anteriormente a norma ISO 

17025 exige que tudo relacionado ao laboratório seja devidamente documentado. A norma 

não coloca como requisito a criação de um Manual da Qualidade para o laboratório, ela 

permite flexibilidade com relação a como será feita e organizada a documentação. Porém, 

empresas que já possuíam um Manual da Qualidade do Sistema de Gestão, poderão apenas 

incrementá-lo com as especificações referentes às atividades técnicas do laboratório 

transformando-o no Manual da Qualidade para ele. Vale ressaltar que nenhuma das normas 

exige a criação de um Manual da Qualidade, isso é válido apenas para empresas que já o 

possuem e para empresas que acharem conveniente tê-los. Para empresas que optarem por não 

seguirem a linha do Manual da Qualidade, a documentação deverá ser feita da melhor maneira 

para a empresa, desde que seja acessível e claramente entendida por todos os envolvidos 

(interna ou externamente) na implementação da norma e por todos os colaboradores que 

precisarão do auxílio desses documentos para a correta realização de suas atividades. 

4.1 REQUISITOS GERAIS 

Apesar de a norma ISO 9001:2015 já garantir as características de imparcialidade e 

confidencialidade, conforme se pode ver na Tabela 1,o laboratório deve garantir ainda tais 

características nas operações relativas ao laboratório em cada processo do ensaio que será 

realizado. Uma forma de ter essa garantia é retirar as funções que são relacionadas ao cliente, 

do pessoal do laboratório. De forma a ficar claro, pode-se exemplificar com as funções 

ligadas à área comercial como precificação e contato com cliente por exemplo. Se o 

laboratório definir essas funções como sendo de responsabilidade exclusivamente do 

departamento comercial, ele mostrará a credibilidade da imparcialidade e confidencialidade 

aos clientes, uma vez que os ensaios e as informações serão impessoais. Essas funções 

deverão ser padronizadas pelo laboratório, ou seja, não deverá ser alterada de acordo com o 
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nome do cliente que está contratando o serviço, e essa padronização será baseada 

exclusivamente no tipo de ensaio técnico que será realizado e os recursos que ele demandará. 

Ademais, com a ISO 9001:2015 os laboratórios já possuem estrutura organizacional 

adequada para o SGQ, o envolvimento da alta direção e liderança, cultura de entendimento 

das atribuições e responsabilidades de cada colaborador do laboratório e recursos para 

manutenção e cumprimento do SGQ. Portanto, apenas por essas questões a ISO 9001:2015 já 

facilitará a implementação da ISO 17025 não despendendo de tempo para preparo e mudança 

da cultura organizacional para inserção de um SGQ integrado, tendo em vista que o 

laboratório já está habituado com práticas da qualidade.  

4.2 REQUISITOS DE ESTRUTURA 

Assim como especificado pela ISO 9001:2015, é de suma importância que as 

responsabilidades sejam bem definidas e declaradas a toda organização. A partir desse 

requisito da norma já implementada, ou seja, já havendo a definição, de acordo com a ISO 

9001:2015, da alta direção e liderança dos setores do laboratório, é aconselhável que seja 

definido além dos já existentes, dois tipos de responsáveis: 

1) Gerente da Qualidade: a pessoa que receber esse cargo deverá conhecer por 

completo as atividades do laboratório bem como as exigências que a norma o faz. 

O Gerente da Qualidade deve ser o responsável e a autoridade instituída para 

implementar o Sistema de Gestão no laboratório bem como verificar a prática de 

ambas as normas para garantir que sejam cumpridas de forma sólida em todos os 

setores que envolvem a empresa. Junto com a alta direção, deverá tomar decisões 

referentes às políticas, estratégias, práticas e atividades do laboratório. 

2) Gerente técnico: é o responsável por todas as operações técnicas relacionadas 

aos ensaios realizados e também por providenciar todos os recursos que sejam 

indispensáveis para que elas sejam realizadas da melhor forma. Além disso, 

deverá garantir a qualidade nos ensaios. Isso diz respeito à qualidade dos 

processos realizados, dos instrumentos e ferramentas utilizados, do ambiente para 

que seja propício para a realização das atividades, do trabalho realizado pelas 

pessoas, entre outros. 
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Ademais, é de suma importância a definição das atividades dos executores dos 

ensaios. Como definido pela norma, eles deverão ter suas responsabilidades bem estabelecidas 

de forma que não haja dúvidas no que devem realizar. 

Todos esses cargos-gerente de qualidade, gerente técnico e executores de ensaios- 

deverão estar devidamente documentados, seja no Manual da Qualidade do laboratório ou na 

forma de documentação escolhida pela empresa, mas é necessário que o documento explique 

com clareza os requisitos necessários para a ocupação de cada um dos cargos, bem como as 

atividades que são de responsabilidade destes e como deverão ser realizadas. Com essa 

descrição, não deverá haver dúvida quanto a responsabilidade, comprometimento de cada 

integrante do laboratório e quanto à realização das atividades definidas. Todos os 

colaboradores devem ser seguros quanto a como agir ou a quem procurar em situações 

adversas contribuindo assim para a fluidez dos processos e melhoria na comunicação interna 

da empresa. 

Para facilitar essa implementação, o laboratório pode optar pela criação de um 

organograma para que seja claro a definição dos cargos criados e das atividades realizadas. A 

Figura 11 apresenta um exemplo e modelo de organograma que poderá servir de guia para as 

empresas. 

Figura 11: Organograma de funções 

 

Fonte: A autora 

Além dos documentos que já devem ser existentes no laboratório pelos requisitos da 

ISO 9001:2015, o laboratório deve criar procedimentos adicionais que sejam relativos à parte 
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técnica. Esses documentos devem ser estruturados, criados, aprovados e devidamente 

implementados e todas as atualizações que sofrerem devem ser salvas e as alterações deverão 

ocorrer somente para melhoria contínua da técnica dos ensaios realizados. O Gerente da 

Qualidade deverá ser, como já era na ISO 9001:2015, o responsável pela criação e 

implementação desses documentos e será auxiliado, na criação dos documentos técnicos, pelo 

Gerente Técnico. Como o laboratório já é certificado pela ISO 9001:2015, os colaboradores já 

sabem que são de suas responsabilidades o seguimento da documentação atualizada. 

4.3 REQUISITOS DE RECURSOS 

4.3.1 PESSOAL: 

A ISO 17025 aponta que o laboratório deverá garantir a capacitação do pessoal, dos 

colaboradores envolvidos nas atividades técnicas referentes aos ensaios.  

Aconselha-se que em sua documentação, o laboratório deixe claro que conta, para os 

processos técnicos, apenas com pessoal devidamente capacitado e escolarizado. Além disso, 

para facilitar durante as auditorias, sejam internas ou externas, é importante que o laboratório 

registre a capacitação dada através treinamentos e anexe os registros que garantam a 

escolaridade e competência de todos os envolvidos nos processos de ensaio. 

Os treinamentos de capacitação devem ser dados pelo laboratório para levar os seus 

colaboradores a compreenderem a importância do atendimento às necessidades dos clientes, 

de garantir através de seus atos a segurança no trabalho e atividades prestadas e de atenderem 

à norma de forma clara. Assim, todo novo colaborador será influenciado a ter essa cultura não 

só dentro da área administrativa e de gestão (como a ISO 9001:2015 garante), mas também 

dentro do ambiente do laboratório. 

Pode surgir a seguinte questão por parte da organização: Quem deverá analisar as 

competências dos colaboradores? As competências técnicas dos colaboradores e os novos a 

serem contratados deverão ser identificadas pelo gerente técnico do laboratório definido nos 

requisitos referentes à estrutura laboratorial. Essas competências serão definidas pelo gerente 

para que ele possa avaliá-las. Além disso, é de responsabilidade do gerente técnico prestar 

todo o auxílio necessário aos laboratoristas.  

Para não sobrecarregar ao gerente, quando o laboratório contratar pessoas a mais 

para suprir uma atividade (contrato temporário), o gerente poderá definir um responsável 

técnico dentre os colaboradores da instituição para ajudá-lo a supervisionar as atividades 
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desses colaboradores adicionais e assim garantir a excelência na execução de suas atividades e 

integridades dos resultados. 

4.3.2 INSTALAÇÃO: 

Em sua maioria, os processos de ensaios são diretamente dependentes das condições 

em que serão realizados. Essas condições envolvem a instalação do laboratório. Assim sendo, 

toda a instalação deverá ser adaptada de acordo com as atividades que ele realizará de forma a 

favorecer a confiabilidade dos resultados que serão gerados. 

Assim como todos os procedimentos e questões indispensáveis para toda a parte 

técnica do laboratório, é pertinente que as necessidades referentes às instalações também 

sejam documentadas e de livre acesso a todos. 

Uma das questões de maiores ênfases nos laboratórios de ensaios são as questões 

relativas às condições ambientais. Os ensaios muitas vezes dependem de uma temperatura 

específica, alguns são afetados por ruídos e vibrações externas e assim por diante. Perante 

esse fato, é imprescindível que o Gerente Técnico realize um esquema técnico evidenciando 

essas condições para a realização dos ensaios. Feito isso, elas deverão ser regularmente 

controladas e, caso ocorra algum desvio nessas condições, os processos deverão ser 

interrompidos e tais resultados deverão ser novamente gerados dentro das condições corretas. 

Por esse fato, o Gerente Técnico deverá se atualizar continuamente acerca de normas e 

legislações que envolvem esses equipamentos mantendo-os dentro do padrão requerido, bem 

como as que envolvem os ensaios e os requisitos mínimos para a realização destes, 

principalmente os requisitos referentes às condições ambientais. 

Outro ponto importante é que os equipamentos utilizados para o controle dessas 

condições devem ser regularmente calibrados para que haja confiabilidade em suas medições 

para que os ensaios sejam realizados com qualidade e presteza. Esses equipamentos deverão 

ser calibrados em empresas especializadas se não for do aporte do laboratório realizar 

calibrações. Assim como todos os utilizados, estes também deverão ter a documentação da 

calibração devidamente arquivada e deve ser bem acompanhada e controlada para que esteja 

sempre em dia e assim não prejudicar os resultados gerados durante o ensaio. 

Nos documentos gerados sobre os processos, deve conter os requisitos para a 

realização destes. O ambiente e os equipamentos devem estar regularmente limpos e em 

plenas condições de serem usados sem que haja perda na qualidade e no desempenho destes.  

Por fim, os treinamentos aos colaboradores devem envolver boas práticas de 

organização e higiene e a inserção da cultura de sempre conferir se as condições ambientais 
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do local em que serão realizados os ensaios estão pertinentes e favoráveis para a realização 

destes. Em resumo, o laboratório deve sempre buscar garantir a qualidade dos resultados 

gerados e que não serão afetados por nenhuma questão externa. 

4.3.3 EQUIPAMENTOS: 

Com relação aos equipamentos utilizados nos laboratórios, indica-se que as pessoas 

que os usarão sejam plenamente capacitadas para o manuseio correto e seguro de cada um 

deles. Essa capacitação pode ocorrer dentro dos treinamentos de aperfeiçoamento dos 

colaboradores, se assim for necessário. 

Além disso, a forma com que esses equipamentos serão utilizados deve estar visível 

no local. Aconselha-se que sejam feitas placas de identificação claras e que fiquem próximas 

aos equipamentos, no campo de visão dos colaboradores, com as devidas instruções de uso e 

manuseio desses equipamentos, bem como o que é necessário para utilização deste (como por 

exemplo, uso de equipamentos de proteção). 

Diferente da ISO 9001:2015 que diz que a rastreabilidade é necessária apenas 

quando for um requisito, ou seja, não é requisito inteiramente da norma e sim de acordo com a 

necessidade de cada empresa, a ISO 17025 aponta a rastreabilidade como requisito da norma. 

De acordo com esta, o laboratório deve de alguma forma fornecer confiança em seus ensaios. 

Assim sendo, a rastreabilidade dos equipamentos será então englobada já na ISO 9001:2015. 

Mas, por meios didáticos, é importante esclarecer que os equipamentos deverão ser calibrados 

e manter manutenção preventiva para que eles não afetem os resultados e, segundo a norma, o 

local onde essas calibrações serão realizadas deverá atender aos requisitos que ela estipula. 

O laboratório poderá criar um banco de dados e cadastrar todos os equipamentos e as 

informações referentes a eles, como por exemplo, referência do equipamento, o fornecedor 

dele, comprovação de que ele atende à norma, certificados de calibração, data da última 

manutenção e de quando a próxima deverá ser realizada, entre outras informações. 

4.4 REQUISITOS DE PROCESSOS 

Como já mencionado, a norma possui como requisito que todo o sistema de gestão 

seja devidamente estabelecido e documentado para então ser implementado. Apesar de a ISO 

9001:2015 não exigir um manual da qualidade, há a necessidade do registro apropriado dos 

processos. Assim, para a transição da 9001 para a 17025 é necessário que os documentos 
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sejam não somente vinculados à organização e sua gestão, mas passem a ser diretamente 

ligados também aos processos e atividades de ensaio realizados nela. 

Nesta etapa, há a facilitação sabendo que os processos referentes à parte estratégica 

da organização já são bem mapeados e documentados. Portanto, faz-se necessário apenas a 

inserção dos processos que dizem respeito às atividades técnicas realizadas nos ensaios, 

apontando mais uma vez a otimização do processo de adaptação tendo em vista que parte do 

mapeamento dos processos já é suprida pela ISO 9001:2015. 

Para que haja um entendimento mais claro por parte de todos da organização, é 

importante que os processos sejam bem divididos e agrupados nos devidos setores do 

laboratório. Para tanto, aconselha-se a divisão dos processos nos seguintes grupos: 

 Processos estratégicos: nessa divisão pode-se agrupar processos referentes à parte 

estratégica da empresa que envolve atividades relativas ao posicionamento no 

mercado, decisões estratégicas e criação e análises de desempenhos relacionados 

à melhoria contínua não só dos processos técnicos, mas também do 

relacionamento com o cliente externo e interno. Boa parte desses processos faz 

parte dos requisitos englobados pela ISO 9001:2015. 

 Processos comerciais e administrativos: poderá englobar atividades referentes à 

precificação do ensaio, comunicação com o cliente, busca de fornecedores 

adequados para terceirização de atividades ou para calibração dos equipamentos, 

práticas de recursos humanos e interligação da cadeia de valor. 

 Processos técnicos: processos que englobam as atividades técnicas para a 

realização dos ensaios e geração de resultados. Esse tipo de processo teria que ser 

inserido no Sistema de Gestão uma vez que não são requisitados pela ISO 

9001:2015. Porém, essa inserção se torna facilitada tendo em vista que o realizar 

de mapeamento de processos já é uma prática conhecida pelas empresas 

acreditadas na ISO 9001:2015. 

Para o mapeamento dos processos técnicos dos laboratórios, é necessária a 

abordagem das seguintes questões: 

 Quem realiza as atividades? 

 Quais as condições necessárias para que as atividades sejam realizadas? 

 Quais os recursos necessários para a realização das atividades? 

 Como as atividades serão executadas e quais suas incertezas? 

 Quais os riscos de cada atividade? 
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 Como evitar a ocorrência desses riscos? 

Além disso, para laboratórios de ensaio é útil que haja registros dos ensaios que 

foram realizados para auxiliar na interpretação de novos resultados e na proposição de 

melhorias aos processos. Faz-se necessário também a documentação, através de relatórios, 

dos resultados obtidos através desses ensaios. 

É válido ressaltar ainda que há a necessidade, de acordo com a ISO 17025, de 

realizar os cálculos das incertezas dos processos dos ensaios realizados e mantê-los 

registrados para fins de consulta e análise dos resultados gerados em cada processo. Essa 

questão facilita o entendimento do ensaio para que seja mais bem apresentado ao cliente. 

Por fim, o laboratório deverá, de acordo com requisito de ambas as normas (tendo 

em vista que visam sempre a qualidade), acompanhar constantemente as conformidades e não 

conformidades dos ensaios realizados. Para isso, seguindo a necessidade de cada laboratório, 

eles deverão elaborar indicadores para medir o desempenho desses ensaios. As medições e as 

não conformidades deverão ser documentadas e analisadas visando encontrar a causa raiz do 

problema e assim partir para a criação de planos de ação para evitar novas ocorrências.  

4.5 REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO 

Assim como na ISO 9001:2015, a norma ISO 17025 destaca a importância do 

envolvimento da alta direção e de toda a liderança dos setores com o SGQ do laboratório. São 

esses cargos que passarão para os colaboradores a importância das normas. Além disso, o 

incentivo para que todos estejam envolvidos e engajados no cumprimento das normas e 

implementação do SQG, partirá da liderança. Como o modelo destina-se a implementação da 

ISO 17025 a partir da ISO 9001:2015, infere-se que toda essa cultura já esteja inserida na 

empresa e que não será necessário um esforço excessivo para o cumprimento desse requisito. 

Para implementar a ISO 17025 ao sistema de gestão já existente, deve-se gerar 

documentos que contenham todos os requisitos da norma, todas as condições (pessoal, 

equipamentos, ambiente, segurança e rastreabilidade) para que a atividade técnica seja 

desenvolvida e as condições de implementação do sistema e como ele será mantido e 

controlado pelo laboratório. Aconselha-se que para a criação deste documento, todos os 

colaboradores do laboratório sejam envolvidos, principalmente os executores das atividades, 

para auxiliarem na criação de cada procedimento e desenvolvimento das instruções relativas 

às atividades técnicas. Assim, será possível traçar um paralelo da teoria com a prática dos 
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processos. Esse envolvimento de toda a equipe auxilia na aceitação por todos do novo SGQ 

integrado, além de proporcionar melhorias tanto para os colaboradores quanto para o processo 

em si. 

A ISO 9001:2015 aponta para a importância de todo o Sistema de Gestão ser 

compreendido de forma clara por todos da empresa. Assim, os laboratórios deverão proceder 

da mesma maneira que já realizam esse requisito para a o novo Sistema de Gestão Integrado, 

pois esse requisito é comum de ambas as normas e por já ser atendido pela ISO 9001:2015, 

basta o laboratório prosseguir de igual forma para a implementação dos documentos e 

requisitos técnicos referente às atividades realizadas pelo laboratório. Aconselha-se que todos 

os treinamentos adicionais que poderão ser aplicados para a compreensão dos documentos 

técnicos, sejam realizados pelo Gerente Técnico do laboratório.  

A norma base (ISO 9001:2015) tende a facilitar todo esse processo de 

implementação da ISO 17025 uma vez que a alta direção e os colaboradores já estão 

envolvidos com o processo de melhoria contínua e do foco em qualidade.  

Com a norma ISO 9001: 2015, o laboratório já terá definido para esse requisito toda 

a política da qualidade e os objetivos da qualidade da empresa bem como o SGQ desta. Como 

já mencionado nos requisitos de processo, o que alterará o SGQ do laboratório a partir da 

norma já acreditada para alcançar a ISO 17025, seriam os procedimentos operacionais 

referentes às atividades técnicas que são realizadas.  

Ademais, para acompanhar o empenho dos colaboradores com as adequações para o 

cumprimento da norma e também acompanhar o processo de adaptação e mudanças para 

integração do SGQ e acreditação na ISO 17025, o laboratório deverá realizar periodicamente 

auditorias internas para avaliar o desempenho da organização para alcançar o objetivo comum 

de conseguir a certificação. 

4.6 FLUXOGRAMA REFERENTE AO MODELO 

Para que todo o modelo descrito seja visualmente entendido, optou-se pela criação de 

um fluxograma, apresentado na Figura 12, destacando as principais ações para alcançar a 

acreditação da ISO 17025 a partir da ISO 9001:2015. É válido ressaltar que tudo o que foi 

realizado e o modelo criado, bem como o fluxograma, abordam de forma generalista o que os 

laboratórios de ensaio deverão realizar. Os laboratórios deverão, de acordo com suas 

atividades e particularidades, adaptar o presente modelo à realidade vivida na organização 

para que haja um resultado mais efetivo na implementação deste.



68 

Figura 12: Fluxograma de implementação da ISO 17025 

 

Fonte: A autora
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Alguns pontos do fluxograma (Figura 12) deverão ser destacados, como assim segue: 

 Processo 1: Como já dito, as funções que deverão ser desmembradas dizem 

respeito às funções do laboratório com as funções administrativas, 

principalmente aquelas relacionadas com o contato com os clientes do 

laboratório; 

 Processo 4: Quando se diz estruturação da empresa, refere-se à definição clara 

das funções e responsabilidades de todos, na estrutura de documentação que o 

laboratório irá adotar, na política de qualidade do laboratório bem como seus 

objetivos da qualidade; 

 Processo 5: Essa documentação será criada pelo gerente da qualidade e ela será 

referente a toda estrutura definida no Processo 4; 

 Processo 7: O esquema técnico deverá considerar todas as condições, sejam elas 

ambientais, físicas, de pessoal ou equipamentos, que o laboratório necessita para 

realizar ensaios com eficiência; 

 Processo 11: Essas competências serão definidas pelo gerente técnico que 

analisará o perfil do laboratório com as necessidades de pessoal e capacidade 

destes de acordo com a demanda; 

 Processo 13: Os treinamentos profissionais visarão à unificação da capacidade, 

bem como a busca pela melhoria contínua; 

 Processo 17: As informações dos equipamentos englobam os registros de 

calibração e datas a serem seguidas das devidas manutenções preventivas; 

 Processo 19: Como já destacado, esses procedimentos serão elaborados pelo 

gerente técnico com o auxílio dos executores dos ensaios; 

 Processo 23: As auditorias internas terão como objetivo o acompanhamento da 

implementação da norma bem como garantir que o correto cumprimento dela. 
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5. CONCLUSÃO 

Para que o laboratório possa obter com formalidade o reconhecimento e a garantia da 

confiabilidade e qualidade dos ensaios que nele são realizados, é crucial o envolvimento e a 

implantação de um Sistema de Gestão, a partir de normas que o certifiquem de que ele possui 

competência técnica para realizar os ensaios que propõem.  

Apesar de muitos laboratórios já serem acreditados na ISO 9001:2015, essa 

acreditação não o atesta em quesitos técnicos. Porém, analisando os estudos e pesquisas 

realizadas, conclui-se que essa norma facilita a implementação da ISO 17025, que é capaz de 

atestar a qualidade técnica do laboratório. Conforme esperado, tendo em vista que estudos 

foram realizados, a maioria dos laboratórios entrevistados acharam “MUITO ÚTIL” a criação 

do modelo proposto, de utilizar a ISO 9001:2015 como norma base para a implementação da 

ISO 17025 e frisando a justificativa do presente trabalho, a maioria dos laboratórios também 

atestaram ter dificuldades no entendimento e na implementação da ISO 17025. 

Analisando ambas as normas, foi possível concluir que apesar de a ISO 9001:2015 

não atestar a capacidade técnica do laboratório, elas possuem muitas semelhanças e que a ISO 

17025, como próprio texto da norma diz, engloba os requisitos de gestão da ISO 9001:2015, 

provando mais uma vez que o uso desta facilita a implementação da ISO 17025. 

Durante a criação do modelo proposto, foi possível perceber que a implementação da 

ISO 17025 foi facilitada uma vez que o laboratório já está inserido num contexto de cultura 

organizacional que busca a melhoria contínua e a garantia da qualidade, não só por parte da 

alta direção, mas também de todos os colaboradores da empresa. Isso tornou a criação do 

modelo mais eficiente tendo em vista que foi necessário apenas ponderar as questões técnicas 

exigidas pela norma. 

Por fim, conclui-se que a ISO 9001:2015 é uma norma que permite de forma 

descomplicada a integração do Sistema de Qualidade das empresas, principalmente se 

pensando no ramo aqui analisado de laboratórios de ensaio.  
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