Série Como ser Competitivo
“A ABNT E O SEU PAPEL PARA A SOCIEDADE”
Prefácio
O Conselho Empresarial de Gestão Estratégica para Competitividade do
Sistema FIRJAN, criado para atender a crescente demanda das empresas, em
especial, as pequenas e médias, promove a troca de conhecimento por meio
de estudos de casos empresariais. Todos os estudos são oriundos de
Seminários, Pesquisas, Programas da TV FIRJAN, dentre outros, que o
Conselho desenvolve ao longo do ano.
I. Introdução
A ABNT se insere no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial. A ABNT é o organismo reconhecido pelo CONMETRO
como o fórum único de normalização no Brasil cuja norma pode não só ser
usada para a defesa do mercado nacional, como também para facilitar o
acesso da empresa brasileira ao mercado internacional.

Geralmente, costuma-se confundir norma com regulamento técnico. A norma é
muito importante, mas costuma ser mencionada apenas após o problema ter
ocorrido. Existe cerca de 34 autoridades federais que podem estabelecer
regulamentos técnicos, mas só o INMETRO regulamenta sobre matérias que
não estejam incluídas na relação subordinada a essas 34 autoridades federais.
Pelo Acordo de Barreiras Técnicas da OMC, só podem ser estabelecidos
requisitos num regulamento técnico se estes estiverem de acordo com a norma
mundial.

O País tem, portanto, que ter a sua própria normalização e levá-la para a ISO,
a fim de influenciar a norma mundial, devendo participar o empresariado das
reuniões da ABNT e das votações internacionais, pois qualquer país que tenha
alguma dúvida de interpretação da ISO 9000, por exemplo, envia uma
solicitação de esclarecimento para a Associação, que a esclarecerá através do
Grupo de Interpretação da ISO 9000 da Comissão CB-25 daquela Associação.

O País está à frente do processo da normalização de Gestão da Qualidade e
que o mesmo ocorre com as normas da série ISO 14000. Entende-se que deve
o empresariado do RJ conhecer as normas brasileiras que estão sendo feitas
em 2004, a fim de dar a sua opinião e participar da normalização de produtos
de seu interesse.

O princípio da normalização é que toda norma decorre de um trabalho
voluntário. Um exemplo é a atuação da PETROBRAS. A norma deve de ser
feita por entidades representativas do setor, deve ser simples e manter uma
paridade na sua discussão.
Sua aprovação é obtida através de um consenso.

No mundo não há associações normalizadoras fortes. Nos EUA há a ASME,
Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, a ASTM, faz apenas
ensaios, a AWS, Associação de Soldagem também faz normas, e a API. Daí a
importância da inserção do Brasil nas normas da AMN - Associação
MERCOSUL de Normalização. O País tem um convênio com o MERCOSUL
referente a um regulamento técnico.

NORMA

Documento, estabelecido por consenso e aprovado por um organismo
reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou
características para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um
grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Convém que as normas sejam
baseadas em resultados consolidados da ciência, tecnologia e da experiência
acumulada, visando à obtenção de benefícios para a comunidade (ABNT
ISO/IEC Guia 2).

REGULAMENTO

Documento que contém regras de caráter obrigatório e que é adotado por uma
autoridade (ABNT ISO/IEC GUIA 2).

REGULAMENTO TÉCNICO: Regulamento que estabelece requisitos técnicos,
seja diretamente, seja pela referência ou incorporação do conteúdo de uma
norma, de uma especificação técnica ou de um código de prática.

Um regulamento técnico pode ser complementado por diretrizes técnicas,
estabelecendo alguns meios para obtenção da conformidade com os requisitos
do regulamento, isto é, alguma prescrição julgada satisfatória para se obter a
conformidade (ABNT ISO/IEC GUIA 2).

NORMALIZAÇÃO

Atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais,
prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção
do grau ótimo de ordem, em um dado contexto.

Notas: Em particular, a atividade consiste nos processos de elaboração,
difusão e implementação de normas. A normalização proporciona importantes
benefícios, melhorando a adequação dos produtos, processos e serviços às
finalidades para as quais foram concebidos, contribuindo para evitar barreiras
comerciais e facilitando a cooperação tecnológica (ABNT ISO/IEC Guia 2).

PRINCIPAIS OBJETIVOS
•

Facilitar a comunicação / simplificação

•

Proteção ao consumidor

•

Segurança

•

Economia

•

Eliminação de barreiras comerciais

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE: exame sistemático do grau em que um
produto, processo ou serviço atende aos requisitos especificados (normas,
especificações etc.);
CERTIFICAÇÃO: modo pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de que
um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos
especificados (NBR ISO IEC 9001, NBR 7480, NBR ISO 14001);

ACREDITAÇÃO: modo pelo qual um organismo autorizado dá reconhecimento
formal de que um organismo ou pessoa é competente para desenvolver tarefas
específicas (OCS, OCP, OCA NBR ISO/IEC Guias 62,65,66);
RECONHECIMENTO: modo pelo qual um organismo aceita, dentro de um grau
adequado de confiança, os certificados/acreditação emitidos por outros
organismos. (NBR ISO/IEC Guia 61).

Os modelos de certificação de produto precisam ser objeto de ensaio. Não
existe uma instituição que funcione isoladamente. O Sistema de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial é integrado por várias entidades como o
CONMETRO, o INMETRO, os organismos de certificação e todos os tipos de
entidades ligadas ao tema qualidade.

SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial

O SINMETRO é o órgão normativo ao qual compete formular, coordenar e
supervisionar as políticas ligadas às questões de metrologia, normalização e
avaliação da conformidade, sendo o INMETRO a Secretaria Executiva do
Sistema.

Tem a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia,
normalização industrial e certificação da qualidade de produtos industriais.
Integram o SINMETRO entidades públicas ou privadas que exercem atividades
relacionadas à sua área de atuação.

Principais organizações participantes:
•

CONMETRO e seus Comitês Técnicos

•

INMETRO

•

Organismos de Certificação Credenciados (Sistemas da Qualidade,
Sistemas de Gestão Ambiental, Produtos e Pessoal) – OCC

•

Organismos de Inspeção Credenciados – OIC

•

Organismos de Treinamento Credenciados – OTC

•

Organismo Provedor de Ensaio de Proficiência Credenciado – OPP

•

Laboratórios Credenciados – Calibrações e Ensaios – RBC/RBLE

•

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

•

Institutos Estaduais de Pesos e Medidas – IPEM

•

Redes Metrológicas Estaduais

CONMETRO

- Conselho Nacional

de Metrologia,

Normalização e

Qualidade Industrial

O CONMETRO é composto pelos Ministros da Indústria e Comércio, Ciência e
Tecnologia, Saúde, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Relações Exteriores,
Justiça, Agricultura e Defesa, sendo agora incluído o Ministro da Educação,
pois as pessoas também deverão ser certificadas.

É o órgão normativo do SINMETRO

Tem o INMETRO como sua secretaria executiva
Compete ao CONMETRO:
•

Formular, coordenar e supervisionar a política nacional de metrologia,
normalização industrial e

•

certificação;

•

Dar qualidade de produtos industriais, assegurando a uniformidade e a
racionalização das unidades

•

de medida utilizadas no País;

•

Estimular as atividades de normalização voluntária no País, estabelecendo
normas referentes a materiais e produtos industriais; fixar critérios e
procedimentos para certificação da qualidade;

•

Fixar critérios e procedimentos para aplicação de penalidades no caso de
infração ao dispositivo da legislação

•

Coordenar a participação nacional nas atividades internacionais

Composição do CONMETRO:
•

Ministros: MDIC, MCT, MS, MTE, MMA, MRE, MJ, MAPA e MD

•

Presidente do INMETRO

•

Presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

•

Presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI

•

Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC

A ABNT é uma entidade privada, que completará 64 anos de existência em
2004, é membro fundador da ISO, do COPANT e da AMN, é responsável pela
gestão do processo de elaboração de normas, sendo que toda a sua norma é
obrigada a seguir os preceitos da OMC, sendo também certificadora de
produtos e sistemas.

ABNT
•

Fundada em 1940;

•

Privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública;

•

Reconhecida pelo governo brasileiro como único Fórum Nacional de
Normalização;

•

Membro fundador da ISO, COPANT e AMN e membro da IEC desde a
criação da ABNT;

•

Responsável pela gestão do processo de elaboração de normas brasileiras;

•

Signatária do código de boas práticas em normalização da OMC; e

•

Certificadora de produtos e sistemas.

MISSÃO
“

HARMONIZAR

OS

INTERESSES

DA

SOCIEDADE

BRASILEIRA,

PROVENDO-A DE REFERENCIAIS ATRAVÉS DA NORMALIZAÇÃO E
ATIVIDADES AFINS” .

DESENVOLVIMENTO DE UMA NORMA BRASILEIRA

COMITÊS TÉCNICOS
CB-01 – Mineração e Metalurgia
CB-02 – Construção Civil
CB-03 – Eletricidade
CB-04 – Máquinas e Equipamentos Mecânicos
CB-05 – Automotivo
CB-06 – Metro-Ferroviário
CB-07 – Navios, Embarcações e Tecnologia Marítima
CB-08 – Aeronáutica e Espaço
CB-09 – Gás Combustível
CB-10 – Química
CB-11 – Couro e Calçados
CB-12 – Agricultura e Pecuária
CB-13 – Bebidas
CB-14 – Finanças, Bancos, Documentação
CB-15 – Mobiliário
CB-16 – Transportes e Tráfego

CB-17 – Têxteis e Vestuário
CB-18 – Cimento, Concreto e Agregados
CB-19 – Refratários
CB-20 – Energia Nuclear
CB-21 – Computadores e Processamento de Dados
CB-22 – Isolação Térmica e Impermeabilização
CB-23 – Embalagem e Acondicionamento
CB-24 – Segurança contra Incêndio
CB-25 – Qualidade
CB-26 – Odonto-Médico-Hospitalar
ONS-27 – Tecnologia Gráfica
CB-28 – Siderurgia
CB-29 – Celulose e Papel
CB-30 – Tecnologia Alimentar
CB-31 – Madeiras
CB-32 – Equipamentos de Proteção individual
CB-33 – Joalheria, Gemas, Metais Preciosos
ONS-34 – Petróleo
CB-35 – Alumínio
CB-36 – Análises Clínicas e Diagnóstico in Vitro
CB-37 – Vidros Planos
CB-38 – Gestão Ambiental
CB-39 – Implementos Rodoviários
CB-40 – Acessibilidade
CB-41 – Minérios de Ferro
CB-42 – Soldagem
CB-43 – Corrosão
CB-44 – Cobre
CB-45 – Pneus e Aros
CB-46 – Áreas Limpas e Controladas
CB-47 – Amianto Crisotila
CB-48 – Máquinas Rodoviárias
CB-49 – Óptica e Instrumentos Ópticos
CB-50 – Mat. Equip. e Estruturas Offshore
ONS-51– Embalagem e Acondicionamento Plásticos
CB-52 – Café
CB-53 – Normalização em Metrologia
CB-54 – Turismo
CB-55 – Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento
CB-56 – Carne e Leite
CB-57 – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
ONS-58 – Ensaios Não-Destrutivos
II. Onde encontrar
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas / Rio de Janeiro
Av. 13 de Maio, 13 - 28º andar - Tel.: 21 3974-2300
Acesse também: www.abnt.org.br

