International Laboratory Accreditation Cooperation

Por que tornar-se um organismo
de inspeção acreditado?

global trust
Testing – Calibration – Inspection

O que é acreditação?

A acreditação de inspeção é um meio de determinar a competência técnica, independência
e imparcialidade de organizações que realizam atividades específicas de inspeção.
Os serviços de inspeção fornecidos pela sua organização são essenciais para garantir a
segurança operacional de muitos itens que o público usa diariamente.
Seus serviços envolvem o exame de um projeto, produto, serviço, processo ou instalação e
a determinação de sua conformidade com requisitos específicos. Muitos tipos de inspeção
também envolvem o julgamento profissional da conformidade contra normas e requisitos
gerais.
Para se tornar acreditada, a sua organização deve demonstrar para um organismo de
acreditação que você possui a competência necessária para realizar as tarefas especificadas.
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Que tipos de organismos de inspeção
podem solicitar acreditação?
Exemplos de atividades que se beneficiam da acreditação incluem inspeção de equipamentos
de pressão, guindastes e transportadores aéreos de cabo para passageiros, inspeção de
estruturas offshore para exploração e produção de petróleo e gás, inspeção de equipamentos
mecânicos, ensaios não destrutivos, inspeção de carne, laticínios e outros produtos alimentícios,
biossegurança e inspeções de controle de fronteiras, para enumerar algumas.
A acreditação de organismos de inspeção é um meio formal de demonstrar a competência
técnica de seu organismo de inspeção em realizar tipos específicos de inspeções,
proporcionando, assim, um meio rápido para seus clientes confiarem na qualidade dos
serviços de inspeção que eles receberão.
Para buscar acreditação de sua organização de inspeção, a primeira ação a tomar é entrar
em contato com o organismo de acreditação adequado para conferir se ele pode acreditar
seu escopo de serviços de inspeção.
A maioria dos organismos nacionais de acreditação pode oferecer uma acreditação completa
para:
instalações que realizem qualquer tipo de inspeção;
● organismos de inspeção privados ou governamentais;
● operações de campo distantes e operações temporárias de inspeção;
● pequenas ou micro operações ou grandes organizações multidisciplinares.

●
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Como tornar-se acreditado?

A sua organização pode ter todas as atividades de inspeção acreditadas ou parte delas. O
processo de avaliação envolve o uso de especialistas técnicos que avaliam os tipos específicos
de inspeções realizadas. Os critérios de avaliação baseiam-se na norma internacional
ISO/IEC 17020: Avaliação de conformidade – critérios gerais para o funcionamento de
diferentes tipos de organismos que executam inspeção, que é usada para avaliar organismos
de inspeção por todo o mundo e envolve uma avaliação completa de todos os elementos de
um organismo de inspeção que contribuem para a produção de relatórios de inspeção
precisos e confiáveis, incluindo a análise do seguinte:
●
●
●
●
●
●

competência técnica do pessoal (incluindo qualificações, treinamento e experiência);
adequabilidade dos métodos de inspeção;
uso de equipamentos corretos (adequadamente calibrados e com boa manutenção);
salvaguardas para assegurar imparcialidade e confidencialidade;
código de conduta e processos para o trabalho seguro;
procedimentos eficazes de garantia da qualidade.

A acreditação de organismos de inspeção utiliza critérios e procedimentos especificamente
desenvolvidos para determinar a competência técnica. Avaliadores técnicos especialistas
realizam uma avaliação completa de todos os fatores na atuação de um organismo de inspeção
que afetem a produção de resultados de inspeção confiáveis.
Ao final da avaliação por um organismo de acreditação, apresenta-se um relatório detalhado ao
organismo de inspeção, destacando as áreas que precisam de atenção e ação corretiva antes
que o organismo de inspeção possa ser recomendado para acreditação.
Após ter sido acreditado, o organismo de inspeção é reavaliado periodicamente a fim de
assegurar sua contínua conformidade com os requisitos e para verificar se seu padrão de
operação está sendo mantido.
Todos esses fatores contribuem para o reconhecimento formal de um organismo de inspeção
como tecnicamente competente para desempenhar atividades específicas de inspeção.
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Quais são os benefícios de
se tornar acreditado?
●

●

●

●

●

●

Os organismos de acreditação ao redor do mundo, que passaram por uma avaliação de
pares e foram julgados competentes, assinaram um acordo que aumenta a aceitação de
produtos e serviços além das fronteiras nacionais. O objetivo desse acordo, o Acordo da
ILAC de Reconhecimento Mútuo de Inspeção (MRA), é criar uma estrutura internacional
para apoiar o comércio internacional por meio da remoção de barreiras técnicas. O MRA
representa um “selo de aprovação” reconhecido internacionalmente para demonstrar
conformidade com normas e requisitos acordados e para permitir que relatórios
acreditados de inspeção sejam mais facilmente aceitos em mercados no exterior. Este
reconhecimento ajuda a reduzir custos para fabricantes e exportadores, cujos produtos ou
materiais são inspecionados por organismos de inspeção acreditados, por meio da
redução ou eliminação da necessidade de reinspeção em outro país.
A acreditação beneficia os organismos de inspeção ao permiti-los determinar se estão
realizando seu trabalho corretamente e de acordo com as normas adequadas, além de
oferecer um referencial para manter a competência. Muitos desses organismos de
inspeção funcionam isolados de seus pares e, raramente, recebem alguma avaliação
técnica independente como medida de seu desempenho.
A acreditação é uma ferramenta eficaz de marketing para organizações de inspeção e um
passaporte para apresentar propostas para clientes que exigem competência técnica
verificada de forma independente e relatórios de inspeção sempre confiáveis.
A acreditação é muito respeitada tanto nacionalmente como internacionalmente como um
indicador confiável de competência técnica. Muitos setores e regulamentações indicam a
acreditação para fornecedores de serviços de inspeção.
A acreditação utiliza critérios e procedimentos elaborados especificamente para determinar
a competência técnica, portanto assegurando aos clientes que os relatórios de inspeção
fornecidos pelo serviço de inspeção sejam precisos, confiáveis e imparciais.
Muitos organismos de acreditação também publicam uma lista de seus organismos de
inspeção acreditados, que inclui detalhes de contato, além de informações sobre suas
capacidades de inspeção. Esse é outro meio de promover os serviços acreditados de um
organismo de inspeção para possíveis clientes.
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Onde obter mais informações?

Para mais informações sobre acreditação de organismos de inspeção, é necessário entrar
em contato com seu organismo de acreditação reconhecido pela ILAC. Para saber se seu
país possui um ou mais organismos de acreditação de inspeção, visite o site da web da
Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC – International Laboratory
Accreditation Cooperation) em www.ilac.org e consulte a relação de organismos de
acreditação disponível nesse site.

Mais informações sobre a ILAC

A ILAC é a autoridade máxima internacional em acreditação de laboratórios e inspeção, com
membros em todo mundo que consistem de organismos de acreditação e organizações de
partes interessadas. Seu site na Internet em www.ilac.org oferece várias informações sobre
acreditação de laboratórios e inspeção, assim como a localização mundial de seus membros.

Para obter mais informações, entre em contato com:
A Secretaria da ILAC
Caixa postal 7507
Silverwater
NSW 2128
Australia

Fax: +61 2 9736 8373
Email: ilac@nata.com.au
Site da Web: www.ilac.org
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