Acreditação:
Facilitando o
comércio no mundo

A importância do comércio mundial
O comércio internacional é a troca de capital, bens e
serviços através das fronteiras ou territórios
internacionais.
A globalização significa que todos nós apreciamos e
confiamos em um grande número e âmbito de produtos
e serviços provenientes do exterior. A maioria de nós
acharia impossível imaginar, o que dirá sobreviver, em
um mundo no qual nossa escolha de bens e serviços
fosse limitada àqueles produzidos no país em que
vivemos.

Todo ano vemos um aumento nos números do
comércio mundial que agora representam muitos
trilhões de dólares. O comércio internacional representa
uma grande parte do produto interno bruto da maioria
dos países. O apoio ao movimento contínuo de capital,
bens e serviços entre países é, portanto, de grande
importância não só para a saúde e bem-estar dos
indivíduos, mas também, para a saúde econômica de
nações inteiras ao redor do globo.

Quais são as questões?
Assim como o comércio internacional cresceu, também
aumentou o número de regulamentos técnicos, normas,
procedimentos de ensaios, inspeção e certificação
voluntários e obrigatórios, de âmbito nacional e
internacional, em todos os setores do mercado,
aplicáveis a amostras, produtos, serviços, sistemas de
gestão ou pessoal.
Em geral, esses documentos são introduzidos para
atender aos requisitos legítimos de qualidade e
segurança que consumidores, empresas, reguladores
e demais organizações demandam em relação a bens e
serviços, qualquer que seja seu país de origem.
É vital, não só para indivíduos e organizações, mas
também para a saúde econômica nacional e
internacional, que produtos e serviços possam cruzar as
fronteiras, a fim de atender às demandas globais, sem
causar riscos indevidos para a saúde e segurança de
indivíduos ou do ambiente.

Porém, nessas condições econômicas desafiadoras,
também é vital que regulamentos e normas – que podem
variar de país para país – não sejam excessivamente
caros ou penosos para empresas e que não representem
barreiras técnicas tanto para mercados domésticos
como para oportunidades de exportação.

Qual é o papel da acreditação?
Atuando no interesse público em todos os setores do
mercado, a acreditação determina a competência técnica,
confiabilidade e integridade de organismos de avaliação
da conformidade. Essas organizações verificam a
conformidade e adequação a normas e regulamentos
mediante ensaios, verificação, inspeção e calibração. A
acreditação funciona por meio de um processo de
avaliação transparente e imparcial dessas organizações
contra normas e outros requisitos reconhecidos
internacionalmente

O principal objetivo tanto da ILAC (na acreditação de
laboratórios e organismos de inspeção) como do IAF (na
acreditação de sistemas de gestão, produtos, serviços e
pessoas) é estabelecer acordos multilaterais entre seus
organismos de acreditação membros com base na
avaliação e aceitação mútua dos sistemas de acreditação
um do outro.

A avaliação de conformidade acreditada é uma ferramenta
que está ajudando as empresas não só a cumprirem
regulamentos e normas, com eficiência e eficácia, ao
redor do globo, mas também a ganharem vantagem

Desta forma, a aceitação de produtos e serviços através
de fronteiras nacionais é facilitada pela eliminação da
necessidade deles passarem por ensaios, inspeções ou
certificações adicionais em cada país onde são vendidos.

competitiva e expandirem para novos mercados,
incluindo no exterior.

Que benefício a acreditação fornece
Para autoridades e regulamentadores nacionais

Para empresas

Com a confiança no processo de avaliação da
conformidade sustentada pela acreditação, é possível usar
normas para apoiar uma abordagem mais branda em
relação aos regulamentos, o que por sua vez quer dizer que
as empresas despendem menos tempo com burocracia.

Resultados de avaliação de conformidade acreditada
mostram uma evidência confiável de conformidade com
normas e regulamentos nacionais e internacionais, o que
pode diferenciar uma empresa de seus competidores.

Acordos multilaterais entre organismos nacionais de
acreditação também ajudaram a tornar a acreditação um
“selo de aprovação” reconhecido internacionalmente para
demonstrar a conformidade contra normas e requisitos
acordados. Esses acordos proporcionam uma estrutura
confiável e robusta para os governos e regulamentadores
desenvolverem e intensificarem ainda mais acordos
internacionais de comércio bilaterais e multilaterais entre
governos.

Para consumidores
Acordos internacionais de acreditação ajudam a aumentar
a opção de bens e serviços disponíveis no mercado e
ajudam a assegurar que esses atendam às normas
pertinentes de qualidade e segurança, sem importar o
país de origem.

Como a acreditação é reconhecida internacionalmente,
ela pode abrir portas no exterior assim como no mercado
doméstico. De fato, um número crescente de organizações
tanto no setor público como no privado, em mercados
domésticos e no exterior estão estabelecendo ensaios,
inspeção ou certificação acreditados como uma
pré-condição para editais para contratos.
A avaliação da conformidade acreditada também pode
contribuir para a eficiência operacional de empresas de
outras maneiras, poupando tempo e dinheiro pela
redução da burocracia e auxílio com a gestão de riscos e
aspectos chaves de tomada de decisão. Por exemplo,
pode ser usada como uma base para fazer escolhas
eficientes e fundamentadas sobre fornecedores
domésticos e promove a confiança em produtos
importados de outros países. Também demonstra devida
diligência no caso de ações jurídicas.

Sobre a ILAC

Sobre o IAF

A ILAC é a autoridade internacional em acreditação de
laboratórios e inspeção, com membros em todo mundo
que consistem de organismos de acreditação e
organizações afiliadas. 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.

O Fórum Internacional de Acreditação (IAF) é uma
associação mundial de Organismos de Acreditação,
Associações de Organismos de Certificação e outras
organizações envolvidas em atividades de avaliação de
conformidade em uma variedade de campos, incluindo
sistemas de gestão, produtos, serviços e pessoas.

A ILAC promove o aumento do uso e da aceitação pela
indústria, assim como pelo governo, dos resultados de
laboratórios e organismos de inspeção acreditados,
incluindo os resultados de organizações acreditadas em
outros países. A ILAC inter-relaciona-se com diversos
organismos e partes interessadas internacionais a fim de
alcançar objetivos compartilhados.

O IAF promove a aceitação mundial de certificados de
conformidade emitidos pelos organismos de certificação
acreditados por um Organismo de Acreditação membro
e procura agregar valor a todas as partes interessadas,
por meio de suas atividades e programas.

Para obter mais informações, entre em contato com:

Para obter mais informações, entre em contato com:

Secretaria da ILAC
PO Box 7507
Silverwater
NSW 2128
Austrália

Secretaria do IAF
Elva Nilsen
28 Chemin Old Chelsea
Box 1811
Chelsea, Quebec
Canadá J9B 1A0

Fax: +61 2 9743 5311
Email: ilac@nata.com.au

Tel.: +1 (613) 454 8159
Email: iaf@iaf.nu

www.ilac.org

www.iaf.nu

