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O Guia de Boas Práticas 

n elaborado pelo Comitê Brasileiro de Regulamentação –
CBR (órgão assessor do Conmetro).

n aprovado pela Resolução Conmetro no. 05/2007.

n fornece orientações e recomendações para:
¡ a elaboração;
¡ a adoção; e 
¡ a implementação de regulamentos técnicos.

n contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das 
práticas regulamentadoras brasileiras. 



n campo de aplicação

¡ autoridades regulatórias brasileiras ao nível 
federal;

¡ uso recomendado para as autoridades 
regulatórias nos níveis estaduais e municipais.

O Guia de Boas Práticas 



Impactos da Regulamentação

n Positivos
¡ Alcançar os objetivos sociais e ambientais;
¡ Proporcionar a proteção dos consumidores;
¡ Melhorar o desempenho econômico através da 

promoção da concorrência.

n Negativos
¡ Criar involuntários e, muitas vezes, inevitáveis 

entraves ao comércio;
¡ Criar uma sobrecarga desnecessária para as 

empresas.



Benefícios esperados

n facilitar a implementação dos acordos internacionais, 
multilaterais, regionais e bilaterais,dos quais o Brasil é 
signatário.

n contribuir para promover uma maior integração entre 
as autoridades regulamentadoras brasileiras.

n contribuir para a harmonização, consistência, 
coerência e uniformização das práticas regulatórias 
das autoridades brasileiras.



Benefícios esperados

n contribuir para melhorar a articulação entre a 
regulamentação técnica e o uso de normas técnicas e 
incentivar a adoção destas.

n contribuir para oreconhecimento internacional das 
práticas de avaliação de conformidade adotadas no 
País.

n ser um efetivo instrumento para as políticas industrial 
e de comércio exterior brasileiras, incentivando a 
inovação, o desenvolvimento tecnológico, econômico 
e social do País e facilitando a inserção internacional.



Regulamento Técnico

n Documento que enuncia as características de um 
produto ou os processos e métodos de produção a 
ele relacionados, incluídas as disposições 
administrativas aplicáveis, cujo cumprimento é 
obrigatório.

n Pode tratar, parcial ou exclusivamente, de 
terminologia, símbolos e requisitos de embalagem, 
marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, 
serviço, bens, pessoas, processo ou método de 
produção.



Regulação e regulamentação

Regulação
¡ uma medida ou intervenção implementada 

sob a autoridade do Estado.
¡ propósito de disciplinar o comportamento 

dos agentes intervenientes que estão 
abrangidos por essa autoridade.

A regulação inclui a legislação e outros 
instrumentos, aplicados por autoridades com 
competência legal para isso.



Regulação e regulamentação

Para atingir o objetivo desejado, o Estado pode 
recorrer a uma diversidade de ações, como:

¡ regulamentos técnicos
¡ mecanismos de incentivo
¡ políticas contratuais 
¡ responsabilização
¡ acordos ou mecanismos de 

reconhecimento mútuo
¡ desenvolvimento de campanhas 

educativas



Regulação e regulamentação

n a natureza do problema a ser resolvido ou 
evitado

SOMADA

n à magnitude dos impactos econômicos, políticos 
e sociais, decorrentes da aplicação de cada uma 
das opções

condicionam a estratégia e 
conseqüentemente o instrumento (ou 

conjunto de instrumentos) a ser adotado



n Impacto das reformas econômicas dos anos 90.

n Desregulamentação dos mercados.

n Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio – TBT/OMC.

n Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias – SPS/OMC.

n Diversidade regulatória

Contexto



Impacto dos regulamentos 
técnicos

n alguns estudos estimam entre 2% e 3% do 
PIB do países

n diversos organismos internacionais vêm 
desenvolvendo estudos sobre boas práticas 
de regulamentação

n acordos multilaterais e bilaterais vêm afetando 
a maneira de se estabelecer regulamentações 
técnicas

n impacto e inovação: o método europeu de 
estabelecer regulamentos técnicos



A explosão do comércio 
internacional

Evolução das exportações mundiais – 1950 a 2006 
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Sistema multilateral de comércio 
antecedentes

n GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio
n Acordo multilateral
n 1947/1995, em 9 Rodadas Comerciais
n 1947 - 23 países participantes
n 1986/1993 - 123 países participantes
n Redução das tarifas médias de > 40% para < 5%
n Rodada de Tóquio – Standards Code (1979)
n Rodada Uruguai – Tratado de Barreiras Técnicas 

– TBT (1995)



Acordo do TBT

n estabelece regras e procedimentos relacionadas ao 
desenvolvimento, adoção e aplicação de normas, 
regulamentos técnicos e procedimentos para avaliação 
de conformidade.

n estimula os países a utilizarem normas internacionais 
onde estas forem apropriadas, mas não exige que eles 
mudem seus níveis de proteção como resultado da 
normalização.

n estimula o reconhecimento mútuo de procedimentos de 
avaliação de conformidade.



Barreiras Técnicas ao comércio – OMC

“Barreiras Técnicas às Exportações são barreiras 
comerciais derivadas da utilização de normas ou 
regulamentos técnicos não transparentes ou que 
não se baseiam em normas internacionalmente 
aceitas ou, ainda, decorrentes da adoção de 
procedimentos de avaliação da conformidade 
não transparentes e/ou demasiadamente 
dispendiosos, bem como de inspeções 
excessivamente rigorosas.”

Definição usualDefinição usual



Barreiras tarifárias e outras
barreiras não tarifárias
(cotas, subsídios, dumping, etc)

Barreiras Técnicas

Barreiras Técnicas -
tendências



Objetivos legítimos (TBT)

Objetivos legítimos de um regulamento técnico 
são definidos como aqueles que se relacionam 
com:

¡ os requisitos de segurança nacional
¡ de prevenção de práticas desleais de 

comércio 
¡ de proteção da saúde e de segurança 

humana
¡ de proteção da saúde animal e vegetal e 
¡ de proteção do meio-ambientee



n Transparência
n Não discriminação
n Harmonização
n Não criar obstáculos desnecessários 

ao comércio

Princípios do TBT



Acordo sobre Barreiras Técnicas 
ao Comércio – TBT

n Transparência
Informação e assistência através do estabelecimento de 
centros de informação para responder consultas de outros 
países membros e da divulgação de seus regulamentos 
técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade.

n Não discriminação
Produtos importados de um país membro da OMC 
recebem o mesmo tratamento que os produzidos 
localmente ou em qualquer outro país membro.



n Harmonização
Nivelar conceitos, métodos, sistemas, normas, etc. através do 
uso de normas internacionais; aceitar como equivalentes 
regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação de 
conformidade de outros países membros através de acordos de 
reconhecimento mútuo.

n Não criar obstáculos desnecessários ao 
comércio
Não permitir que normas, regulamentos técnicos e 
procedimentos de avaliação de conformidade sejam aplicados 
de forma a constituir discriminação injustificável vindo a se 
transformar em barreiras ao comércio internacional.

Acordo sobre Barreiras Técnicas 
ao Comércio – TBT



Pontos importantes

n estabelecer desempenho e não concepção 
(performance X design)

n encorajamento à participação na normalização 
internacional

n encorajamento ao reconhecimento de equivalência 
entre regulamentos

n os procedimentos de avaliação da conformidade não 
devem ser discriminatórios

n encorajamento aos reconhecimentos mútuos, inclusive 
unilateral

n Código de Boas Práticas da Normalização



Diversidade regulatória

n as diversas autoridades regulamentadoras 
têm as suas próprias culturas e tradições de 
regulamentação técnica.

n competência para elaborar a regulamentação 
técnica é estabelecida em legislação 
específica, em vários âmbitos.



n Diversas iniciativas para promover modernização da 
regulamentação técnica:
¡ OCDE
¡ UE
¡ ONU/UNECE
¡ APEC

n Promoção do uso de boas práticas da 
regulamentação

n O Brasil decide desenvolver um Guia de Boas 
Práticas da Regulamentação Técnica

n Brasil adota o Pro-Reg - Programa de Fortalecimento 
da Capacidade Institucional para a Gestão em 
Regulação

Regulamentação técnica
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Pro-Reg
§ Objetivo: melhorar a qualidade da regulação Federal;
§ Prazo de duração: 36 meses;
§ Recursos: US$ 6,700,000 (US$ 3,850,000 – BID e US$ 

2,850,000 – contrapartida nacional);
§ Aprovado pelo Senado em dezembro de 2006;
§ Arranjo institucional para a execução:

§ Órgão Executor: responsabilidade direta junto ao BID 
(Casa Civil/PR);

§ Comitê Gestor: direcionamento estratégico (Casa 
Civil/PR, MP, MF);

§ Comitê Consultivo: assessoria técnica ao Comitê 
Gestor (agências, ministérios supervisores, MJ e 
CADE);
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Pro-Reg
Componentes
C1) Fortalecimento da capacidade de formulação e 

análise de políticas públicas

C2) Melhoria da coordenação e do alinhamento 
estratégico entre políticas setoriais e processo 
regulatório 

C3) Fortalecimento da autonomia, transparência e 
desempenho das agências reguladoras

C4) Desenvolvimento de mecanismos para o 
exercício do controle social
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Pro-Reg
Componente C2
§ Estudo para o desenho de uma unidade de 

coordenação, acompanhamento e avaliação em 
melhora regulatória;

§ Estudo para a criação de uma instância colegiada 
independente de consulta e assessoramento ao Governo, 
com representantes do governo, empresários, 
acadêmicos, consumidores e usuários;

§ Estágio internacional a integrantes da unidade de 
coordenação;

§ Desenho e implantação de uma rede governamental de 
melhoria regulatória;
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Pro-Reg
Componente C2
§ Desenho de uma estratégia de implantação  e 

institucionalização da análise de impacto regulatório 
(AIR);

§ Desenvolvimento de instrumentos de gestão que apóiem 
o estabelecimento de consensos e acordos sobre os 
objetivos estratégicos das políticas setoriais, o 
desempenho das agências e a garantia da autonomia 
financeira para a boa operação das mesmas;

§ Assistência técnica aos ministérios e agências 
interessados na implantação dos instrumentos.



Os princípios da 
regulamentação técnica

¡ transparência
¡ participação das partes interessadas
¡ racionalidade
¡ adequação aos fins
¡ não discriminação
¡ baseada em desempenho
¡ harmonização com as referências 

internacionais



Os princípios da 
regulamentação técnica

¢ não deve ser mais restritiva do que o necessário 
para o alcance dos objetivos legítimos 
perseguidos

¢ deve ser eficaz e eficiente



Os princípios da 
regulamentação técnica

n impacto da regulamentação técnica
¡ abordar a questão 
¡ discutir a utilização de métodos para 

avaliar o impacto da regulamentação 
técnica

¡ recomendar o seu uso

n referências
¡ Reino Unido ( diretrizes e guia )



Regulamentação

n avaliar previamente as alternativas de que 
dispõe para  verificar se a regulamentação 
técnica é de fato o instrumento mais indicado 
para resolver ou prevenir o problema.

n nem sempre é necessário regulamentar para 
resolver ou prevenir o problema e alcançarem 
os objetivos legítimos.



Regulamentação

n uma regulamentação técnica bem concebida 
e atualizada pode se tornar um poderoso 
instrumento para alcançar o bem estar 
econômico e social....

....sem comprometer a inovação e criar 
obstáculos desnecessários ao comércio, à 
atração de investimentos e à eficiência 
econômica 



Regulamentação

n a regulamentação técnica não deve ser mais 
restritiva do que o necessário para se alcançar os 
objetivos pretendidos....

....devem se envidar todos os esforços para que 
seja eficiente e eficaz no alcance desses 
objetivos.



Princípios da 
regulamentação técnica

n Artigo 37, da Constituição Brasileira: 

“a gestão pública para ser excelente 
tem que ser Legal, Impessoal, Moral, 

Pública e Eficiente” 
n efetividade
n moralidade
n publicidade
n eficiência e eficácia



Efetividade

n Um regulamento precisa ter robustez legal, 
política, econômica e social, de forma a ser 
efetivo....

....isto é, ser aceito e aplicado por toda a 
sociedade, alcançando os objetivos que 
nortearam a sua edição 



Impessoalidade

n Um regulamento, não só nos mandatos que 
faz, mas, também, quanto à participação na 
sua elaboração, deve observar....

....estrita igualdade de tratamento, de forma a 
não estabelecer distinção entre aqueles que 
devem cumpri-lo e, igualmente, considerar as 
necessidades de toda a sociedade



Moralidade

n a regulamentação deve se pautar por 
princípios morais de aceitação pública, 
respeitando os anseios da sociedade, os 
compromissos públicos do Estado e os 
acordos bilaterais e multilaterais firmados pelo 
Governo.

n a regulamentação deve servir a objetivos 
legítimos, claramente identificados.



Publicidade

n Ampla divulgação de informações relativas aos 
regulamentos técnicos e procedimentos de 
avaliação da conformidade que estão em vias de 
serem implementados....

....de maneira que sejam de conhecimento e 
possam ser acompanhadas, desde o início, por 
toda a sociedade....

....incluindo outros países, em especial os 
signatários do TBT.



Eficiência e eficácia

n a regulamentação técnica objetiva solucionar 
problemas claramente identificados.

n deve ser elaborada para alcançar o resultado 
da política vigente.

n produzindo benefícios que justifiquem os 
custos de sua adoção.



Atos normativos

n leis
n decretos
n resoluções
n portarias
n regulamentos
n instruções normativas
n e demais atos mandatórios 

emanados das entidades públicas que detêm 
competência para editá-los



Guia de Boas Práticas - Conteúdo

O Guia inclui orientações sobre:

n o que devem conter

n como devem ser elaborados

n como devem ser implementados

n como devem ser controlados



O que devem conter

n estabelecer o conteúdo mínimo, incluindo: 
¡ estrutura

¡ capítulos recomendados

¡ regras de redação

¡ recomendações sobre como estabelecer 
os requisitos técnicos



Como devem ser elaborados

n descreve as etapas que convém que sejam 
seguidas para a elaboração, como:
¡ estabelecimento dos objetivos a alcançar 

¡ avaliação da relação com a legislação 
existente

¡ avaliação do impacto da regulamentação 

¡ etc. 



Como devem ser elaborados

n descreve pontos importantes a considerar na 
elaboração como: 
¡ participação das partes interessadas

¡ processo de aprovação e publicação

¡ procedimento em situações de urgência

¡ etc



Como devem ser implementados

n período para implementação

n divulgação

n fiscalização

n acompanhamento no mercado

n implementação assistida



Como devem ser controlados

n apresentar recomendações para o controle dos 
regulamentos técnicos,

n suas revisões e

n suas compilações.



Elaboração do RT

Perguntas a responder
n o problema foi claramente identificado?
n todas as opções para resolver o problema foram consideradas?
n foi considerada a concepção e implementação da 

regulamentação técnica em estudo?
n foi considerada a elaboração de regulamentos técnicos ou 

normas baseados em desempenho?
n foram levadas em conta as obrigações, as normas e as 

diretrizes internacionais?
n foram considerados os mecanismos para demonstrar a 

conformidade?
n foram consideradas medidas para revisar e monitorar a 

implementação da regulamentação?



Elaboração do RT

Perguntas a responder (cont.)
n foi realizada consulta às partes interessadas?
n a regulamentação é clara, consistente, abrangente e 

acessível aos usuários?
n foram considerados os impactos sociais, econômicos e 

políticos provocados pelo regulamento? 
n foi definido como se dará o acompanhamento no mercado 

dos produtos, serviços, bens, processos ou pessoas 
regulamentados?

n foi considerado o acervo de normas existentes? Em havendo, 
foram selecionadas as normas que podem servir de base 
para a regulamentação?

n foi feita uma análise crítica das normas selecionadas, 
objetivando decidir se cabe incluir ou excluir requisitos?



Etapas do desenvolvimento 
de um RT

estabelecimento dos 
objetivos a alcançar

avaliação do impacto da 
regulamentação (inicial) análise de riscos

avaliação da relação com a 
legislação existente

análise de 
custo-benefício

análise de 
custo-eficácia

preparação da minuta

notificação da elaboração



Etapas do desenvolvimento 
de um RT

consulta pública

audiência pública

aprovação e 
publicação

implementação

avaliação do impacto da 
regulamentação (parcial)

avaliação do impacto da 
regulamentação (final)



Objetivos a Alcançar 

Procurar responder às seguintes perguntas:

n o problema está corretamente definido?
n que grupos são afetados pelo problema e como?
n quais são os pontos e aspectos cruciais a 

respeito do problema para o público e para as 
partes interessadas específicas?

n o que levou ao problema? Que eventos ou 
comportamentos contribuem para o problema?

n a ação do Estado é justificada?



Objetivos a Alcançar 

Procurar responder às seguintes perguntas:
n a regulamentação é a melhor ação do Estado?
n existe uma base legal para a regulamentação?
n qual o nível de governo ou do Estado apropriado 

para esta ação?
n os benefícios da regulamentação justificam os 

custos?
n a distribuição dos efeitos e conseqüências da 

regulamentação através da sociedade é 
transparente?



OCDE
Melhores práticas de AIR

1. Maximizar o comprometimento político com a AIR

2. Alocar a reponsabilidade pelos programas de AIR 
cuidadosamente

3. Treinar os reguladores

4. Usar métodos analíticos consistentes mas flexíveis

5. Desenvolver e implementar estratégias de coleta de 
dados



OCDE
Melhores práticas de AIR

6. Focalizar os esforços de AIR

7. Comunicar os resultados

8. Envolver o público extensivamente

9. Aplicar a AIR à regulamentação nova assim como à 
existente



Avaliação do Impacto da 
Regulamentação - AIR

n Objetivo
n Analisar e medir os benefícios prováveis, os 

custos e os efeitos de uma nova regulamentação 
ou uma mudança de regulamentação. 

n 3 Estágios
n Inicial
n Parcial
n Completa



Avaliação do Impacto da 
Regulamentação - AIR

n Questões Abordadas
n natureza do problema
n efeitos previsíveis da regulamentação 
n soluções alternativas
n benefícios da regulamentação
n custos da regulamentação
n consulta às partes interessadas
n apoio à regulamentação
n impacto na competição



Avaliação do impacto da 
regulamentação

São preparadas três avaliações: 
¡ uma avaliação preliminar da regulamentação 

quando se anuncia a intenção de desenvolver um 
regulamento técnico, para subsidiar a decisão de 
se desenvolver a regulamentação

¡ uma parcial, para proporcionar as informações 
relevantes, bem como um estudo dos impactos e 
conseqüências, para apoiar o processo de 
consulta às partes interessadas; e 

¡ uma completa, para esclarecer as decisões 
tomadas e auxiliar o processo de implementação, 
por ocasião da aprovação da regulamentação 



Avaliação do impacto da 
regulamentação

Uma AIR bem conduzida proporciona valiosas 
informações para a decisão, inclusive quanto:

¡ à consideração e avaliação do impacto global da 
regulamentação proposta

¡ a sua consistência com as políticas públicas e com 
outros instrumentos regulatórios de outras 
autoridades 

¡ aos benefícios e aos custos da implementação da 
regulamentação

¡ à identificação de impactos não pretendidos ou que 
afetem grupos que não haviam sido considerados

¡ à determinação se grupos específicos podem ser 
desproporcionalmente afetados 



AIR - Análise de Riscos –
benefícios

n definir, com maior grau de confiança, os requisitos exigidos 
pelo regulamento

n aumentar a confiança no resultado da analise de situações 
que precisam ser reguladas

n apoiar a tomada de decisões adequadas para cada situação
n apoiar a definição do nível apropriado de proteção para cada 

situação
n permitir uma verificação futura dos dados utilizados na 

avaliação de riscos para eventuais ajustes e correções
n auxiliar o registro das informações utilizadas de forma a 

permitir a rastreabilidade das informações utilizadas



AIR – Opções

n identificar todas as opções consideradas e o 
potencial de cada uma para alcançar os 
objetivos pretendidos. 

n a opção “não fazer nada” deve ser incluída, não 
apenas por que as implicações de não agir 
devem ser claramente estabelecidas, mas 
também porque representa a base de 
comparação com as demais opções



AIR – Opções (cont.)

n assinalar os riscos associados com cada opção 
(notar que risco é a combinação de 
conseqüência com a respectiva probabilidade, 
assim, é importante referir as conseqüências e 
as probabilidades) e as maneiras pelas quais 
esses riscos podem ser mitigados ou 
controlados. 

n O processo de implementação de cada opção 
deve ser descrito.



AIR – Consulta

n no âmbito do Estado - listar os diversos 
órgãos do Estado que foram consultados 
(ministérios, agências, outros órgãos)

n às partes interessadas – registrar as partes 
interessadas consultadas, mecanismos de 
consulta utilizados, os resultados da consulta 
e o impacto na decisão tomada 



Avaliação do impacto da 
regulamentação

Explicitar as seguintes informações:
n as principais condições pré-definidas e condições de 

contorno
n as fontes de informação e de dados utilizados
n deficiências na informação utilizada
n o objetivo da análise
n as possíveis distorções nas estimativas
n os principais custos e benefícios intangíveis, e
n qualquer outra informação considerada necessária 

para se avaliar a objetividade da análise



AIR – Custos e benefícios

n setores e grupos afetados. Levar em consideração que 
alguns desses grupos ou setores podem sofrer um impacto 
desproporcional da regulamentação. Quando for o caso, 
isto deve ser claramente assinalado.

n identificar e quantificar os benefícios da regulamentação 
técnica. 

n a análise dos custos deve considerar inclusive os custos 
de administração. 

n no levantamento dos custos, é conveniente incluir uma 
estimativa daqueles inerentes aos investimentos a cargo 
daqueles que terão que cumprir as prescrições 
regulamentares, em função da implementação destas.



AIR – implementação 

n incluir como um anexo à AIR um plano para 
a implementação da regulamentação, que 
aborde quem será responsável, quais 
medidas e um cronograma



AIR – aplicação e implementação, 
sanções e monitoramento

n como a proposta será aplicada e 
implementada, 

n sob que autoridade é estabelecida 
n quais serão as sanções para quem não a 

cumprir e 
n quais são as medidas para monitoramento 



AIR – Resumo e recomendação

n qual opção está sendo recomendada e 
porquê. 

n fazer referência às análises efetuadas para se 
chegar à solução. 

n apresentar numa tabela a informação 
levantada para cada opção 



Conteúdo típico da avaliação do 
impacto da regulamentação

n Título completo
n Propósito e resultados pretendidos
n Consulta
n Opções
n Custos e benefícios
n Avaliação do impacto nas pequenas empresas  
n Avaliação do impacto na competição
n Aplicação e implementação, sanções e monitoramento  
n Implementação
n Revisão pós implementação
n Resumo e recomendação



AIR – Ferramentas Analíticas

n Análise de Custo-Benefício
quantificar, em termos monetários, os 
benefícios decorrentes das diversas 
opções estudadas para a 
regulamentação e sua implementação, e 
avaliar o resultado líquido da relação 
custo-benefício.



AIR – Ferramentas Analíticas

n Análise de Custo-Eficácia
é uma técnica que pode ser utilizada 
para comparar os custos de opções 
diferentes que fornecem os mesmos ou 
equivalentes resultados



AIR – Ferramentas Analíticas

n Análise de Riscos
¡ tem o objetivo avaliar os riscos, entendidos 

como a combinação da probabilidade com a 
conseqüência ou dano de um evento, 
decorrentes das diversas opções estudadas 
e da implementação da regulamentação

¡ é especialmente importante quando estão 
em jogo questões como a saúde, a 
segurança e o meio ambiente



Risco = Probabilidade x Conseqüência

Análise de riscos



Sextante Ltda. Sextante Ltda. TodosTodos osos DireitosDireitos ReservadosReservados..

Perigo

Fonte ou situação com 
potencial para  provocar 
danos em termos de lesão, 
doença, danos à
propriedade, dano ao 
ambiente de trabalho, ou 
uma combinação destes.

Dano

Modificação negativa 
causada à saúde e 
bem estar do cliente 
decorrente das 
atividades realizadas

Perigos / Danos

CAUSA 
Ex: Queda de altura variável

EFEITO
Ex : Escoriações, luxações, 
fraturas e morte

Ex: Queda de galho ou árvore Ex: Lesões, morte.



Estabelecimento do 
contexto

Analisar riscos

Avaliar riscos

Tratar riscos M
on

ito
ra

r 
e 

re
vi

sa
r 

cr
iti

ca
m

en
te

C
o

m
u

n
ic

ar
 e

 c
o

n
su

lta
r

Identificar perigos e 
riscos

Análise de riscos



Análise e avaliação de riscos
Análise de Riscos

Determinar os controles existentes

Avaliação de riscos
? Comparar os riscos com critérios
? Estabelecer prioridades para os riscos

Aceitar 
os riscos?

Não Sim

Tratamento 
dos riscos

Estimar o nível de risco

Riscos
aceitos

Determinar as 
conseqüências

Determinar a 
probabilidade



Nota - As medidas utilizadas devem refletir as necessidades e a natureza 
da organização e da atividade em estudo

Morte, Interrupção da atividade, enorme perda 
financeira.

Catastrófica5

Graves lesões, comprometer a continuação da 
atividade, grande perda financeira.

Maior4

Tratamento médico necessário, alta perda 
financeira.

Moderada3

Tratamento com primeiros socorros, média 
perda financeira.

Menor2

Sem lesões, pequena perda financeiraInsignificante1

Exemplo de descriçãoDescriçãoNível

Medidas qualitativas de conseqüências



Nota: As medidas utilizadas devem refletir as necessidades e a 
natureza da organização e da atividade em estudo

Poderá ocorrer somente em circunstâncias 
excepcionais

RaroE

Poderá ocorrer alguma vez
ImprovávelD

Deverá ocorrer alguma vez
PossívelC

Provavelmente ocorrerá na maioria das vezes
ProvávelB

Espera-se que ocorra na maioria das vezesQuase certoA

Exemplo de descriçãoDescrição Nível

Medidas qualitativas de probabilidade



Legenda: 
E: risco extremo. Necessária uma ação imediata
A: risco alto, necessária a atenção da direção
M: risco moderado, a responsabilidade da direção deve ser especificada
B: risco baixo, gerenciado por procedimentos de rotina

AAMBBE (raro)

EAMBBD (improvável)

EEAMBC (possível)

EEAAMB (provável)

EEEAAA (quase certo)

CatastróficaMaiorModeradaMenorInsignificante

Consequências

Probabilidades

Exemplo de classificação de probabilidade e conseqüência
Matriz de análise qualitativa de riscos – nível de riscos



Risco avaliado e classificado

Parte 
retida

aceitar

Não

Sim

Parte 
Transferida

Transferido total 
ou parcialmente

Reduzida a 
probabilidade

Eliminado Reduzidas as 
conseqüências

Risco 
Aceitável? aceitar

Não

Sim

Reduzir a 
probabilidade

Transferir total 
ou parcialmente

Implementação dos planos de tratamento

Reduzir as 
conseqüências

Risco 
Aceitável?

Eliminar 
O que fazer?

O que 
resultou?

Como ficou o 
risco?

Tratamento dos riscos



Acesso à regulamentação e 
compilações 

n mecanismos para que os interessados 
possam se informar:
¡ a regulamentação que está em vigor
¡ a em vias de ser implementada
¡ a em elaboração e
¡ a que se prevê que venha a ser revista 

n mecanismos práticos, simples, acessíveis e 
eficazes 



Acesso à regulamentação e 
compilações 

n incluir também as demais informações 
necessárias para a implementação da 
regulamentação, como:
¡ outros regulamentos técnicos aplicáveis
¡ a relação de laboratórios competentes 

reconhecidos
¡ os organismos envolvidos com os 

procedimentos de avaliação da 
conformidade previstos

¡ ou ainda outras informações técnicas



Acesso à regulamentação e 
compilações 

n a compilação da regulamentação em vigor 
(reunida e organizada), deve estar disponível 
em diversos meios:
¡ página da autoridade regulamentadora na 

Internet, 
¡ papel 
¡ outros meios eletrônicos 

n atualizada e completa
¡ os usuários naturalmente as tomarão como 

a base de referência



Participação das partes 
interessadas

A participação das partes 
interessadas é um fator chave de 
sucesso na implementação da 
regulamentação.



Participação das partes 
interessadas

n envolver nas discussões desde as etapas 
iniciais do processo.

n incentivar a efetiva contribuição no processo 
de elaboração da regulamentação.

n consolidar o apoio.

n legitimar a sua adoção.



Participação das partes 
interessadas

n identificar e buscar a participação de 
especialistas e personalidades formadoras de 
opinião de:
¡ outros órgãos governamentais
¡ meio acadêmico
¡ associações empresariais e profissionais
¡ organizações de consumidores, 

trabalhadores e ambientais
¡ entidades e órgãos de fomento
¡ outras de interesse social



Desenvolvimento do RT

n elaboração de um texto base.

n formação de um grupo de trabalho ou comissão, 
envolvendo os diversos segmentos da sociedade 
e especialistas afins ao tema  (consultivo).

n estabelecimento das regras de funcionamento do 
grupo de trabalho ou comissão.

n estabelecimento de um cronograma de ações e 
reuniões.



Estrutura de um 
Regulamento Técnico

n Objetivo 
n Campo de aplicação
n Termos e definições 
n Requisitos Gerais, Técnicos e Administrativos 
n Procedimentos de avaliação da conformidade 
n Disposições gerais e transitórias



Capítulos opcionais

n Referências 

n Justificativa (normalmente isto vai nos 
“considerandos” do ato normativo)

n Anexos 



Regulamento Técnico

n Uso de normas técnicas

n Uso de procedimentos de avaliação da 
conformidade



Objetivos da Normalização

nn Segurança:Segurança: Proteger a vida humana e a saúde.

nn Proteção do Consumidor:Proteção do Consumidor: Prover a sociedade de meios 
eficazes para aferir a qualidade dos produtos.

nn Eliminação de Barreiras Técnicas e Comerciais:Eliminação de Barreiras Técnicas e Comerciais: Evitar a 
existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e 
serviços em diferentes países, facilitando assim, o 
intercâmbio comercial



Objetivos da Normalização

nn Economia: Economia: Proporcionar a redução da crescente variedade 
de produtos e procedimentos.

nn Comunicação:Comunicação: Proporcionar meios mais eficientes na troca 
de informação entre o fabricante e o cliente, melhorando a 
confiabilidade das relações comerciais e de serviços.



Níveis da Normalização

EMPRESARIALEMPRESARIAL

NACIONALNACIONAL

REGIONALREGIONAL

INTERNACIONALINTERNACIONAL

ISO  IEC ITU

AMN  CEN 

ABNT  DIN   BSI

PETROBRAS

M
en

os
 e

xi
ge

nt
e

(G
en

ér
ic

a)

M
ais exigente (Restritiva)ASSOCIATIVOASSOCIATIVO ASTM  ASME



Níveis da Normalização

EMPRESARIALEMPRESARIAL

NACIONALNACIONAL

REGIONALREGIONAL

INTERNACIONALINTERNACIONAL

ASSOCIATIVOASSOCIATIVO

Consórcios

Consórcios
Consórcios



Níveis de Normalização

Consórcios

Normas desenvolvidas por grupos de 
empresas ou organizações, sem a 
participação de representantes das demais 
partes interessadas.

n Normas mais rápidas de desenvolver.
n Não  representam o consenso.
n Tecnologias proprietárias ou quasi-proprietárias.



Norma técnica

Norma é um documento estabelecido por consenso e 
aprovado por um organismo reconhecido, que fornece, 
para uso e 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.



Normas Brasileiras

ABNT ABNT –– Associação Brasileira de Normas TécnicasAssociação Brasileira de Normas Técnicas

• FÓRUM NACIONAL DE NORMALIZAÇÃO (Resolução Nº 7, 
de 24/08/92 - CONMETRO); 

• Membro fundador da ISO, da COPANT e da AMN;

• Representante  do   Brasil    junto  aos   fóruns   regionais   e 
internacionais de normalização voluntária (único);

• Entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, 
fundada em 1940.



Processo simplificado – elaboração de 
Normas Brasileiras

PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO

CONSULTA NACIONAL

DEMANDA

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE NORMA

ANÁLISE DE VOTOS

OK

NORMA

SIM

NÃO



n Organização privada, sem fins lucrativos, fundada em 1947;

n Federação Mundial de  Organismos Nacionais de Normalização 
(ONN);

n Seus membros são ONN de mais de 124 países;

n Um único ONN membro por país (Entidade mais representativa  
da normalização no país).

ISO ISO -- Organização Internacional para NormalizaçãoOrganização Internacional para Normalização

Normas Internacionais



Processo simplificado – elaboração de 
Normas Internacionais

Legenda:

WD – Working Draft
CD – Committee Draft
DIS – Draft International Standard
FDIS – Final Draft International Standard
IS – International Standard



Normas &....

n Normas são estabelecidas por consenso e são 
voluntárias;

n São desenvolvidas por organismos de normalização;

n Estabelecem requisitos ou diretrizes para atividades ou os 
seus resultados (produtos, serviços, etc.);

n Auto-regulação da sociedade;

n São focadas no mercado;



n Regulamentos Técnicos são documentos semelhantes, 
emitidos por uma Autoridade Regulatória, e que são 
obrigatórios;

n Os regulamentos podem se basear em normas técnicas;

n São focados no mercado interno ou nacional.

....& Regulamentos



Normas & Regulamentos

n Normas e regulamentos técnicos são complementares

Regulamentos 
Técnicos

Normas 
Técnicas

Mercado

Mercado 
Interno

Passado....



Normas & Regulamentos

n Normas e regulamentos técnicos são complementares

Regulamentos 
Técnicos

Normas 
Técnicas

Mercado

Mercado 
Interno

Presente e futuro....



Uso das normas

Processo

insumos
produtos

&
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Uso dos regulamentos

Processo

insumos
produtos

&
serviços
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Código de Defesa do Consumidor

Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Seção IV – Das Práticas Abusivas
Artigo 39 – É vedado ao fornecedor de produtos e serviços:

viii) colocar, no mercado de consumo, qualquer produto 
ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos 
órgãos oficiais  competentes (regulamentos técnicos) ou, se 
normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (normas técnicas) ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro.



Norma técnica – uso em RT

n Referência

n Incorporação (no todo ou em parte) 

n Adaptação (tailoring)



Avaliação da Conformidade

Atividade que proporciona demonstração 
que requisitos específicos relativos a 
produtos, processos, serviços, sistemas, 
pessoas ou organismos são atendidos.

ISO/IEC 17000:2004 
(adaptado)



feita pelo fornecedor do produto

feita por uma organização 
independente do fornecedor e do 
usuário do produto

¥ de terceira parte  ð

¥ de primeira parte ð

Avaliação da Conformidade



Fornecedor Mercado

Avalia a 
conformidade

Declaração do Fornecedor



Fornecedor

Avalia a 
conformidade

Atesta 
conformidade

Mercado

Certificação

Organismo de 
Certificação



Uso dos procedimentos de 
avaliação da conformidade

Processo

insumos
produtos

&
serviços
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Organismo de 
Certificação

audita e certifica o 
fornecedor

audita e acredita o 
organismoFornecedor 

Organismo 
Acreditador - Inmetro

Acreditação



Acreditação

Atestação demonstrando que um 
organismo de avaliação da 
conformidade é competente para 
desenvolver atividades de avaliação da 
conformidade especificadas.



Objeto da AC

Avaliação da Conformidade



Objeto da AC

Organismos 
Acreditados

Laboratório 
de ensaios

Organismo de 
acreditação

Regras de 
acreditação

Auditores/ 
Inspetores 

capacitados

Regras de 
certificação

Norma/
regulamento

Avaliação da Conformidade



Avaliação da Conformidade 
– uso em RT

n Utilização no regulamento de procedimento de 
avaliação da conformidade

n Escolha do procedimento de avaliação da 
conformidade 



Notificação

n país que faz a notificação
n agência responsável
n nome (e dados para contato) da agência ou autoridade 

designada para tratar dos comentários relativos à 
notificação

n notificação sob o artigo correspondente do acordo
n produtos cobertos (normalmente a classificação do 

produto)



Notificação

n descrição do conteúdo
n objetivo e justificativa, incluindo a natureza dos 

problemas urgentes quando aplicável
n documentos pertinentes
n data proposta para adoção
n data proposta para entrada em vigor
n data final para comentários
n onde se encontra disponível o texto (se no ponto focal 

ou os dados respectivos, se disponível em outra 
organização)



Consulta pública 

n legitimar o processo de elaboração da regulamentação 
técnica

n divulgar com maior antecedência a idéia do 
regulamento

n adequar o tempo para que as partes impactadas se 
adeqüem

n assegurar a adequação dos requisitos técnicos 
estabelecidos ao alcance dos objetivos pretendidos e 
às necessidades das partes interessadas

n prevenir e identificar conseqüências e efeitos não 
pretendidos

n assegurar a aplicabilidade



Consulta pública 

n dar oportunidade às partes interessadas de se 
manifestarem e interferir no conteúdo aprimorar o 
conteúdo da regulamentação técnica;

n assegurar que é coerente com a legislação em vigor
n avaliar se o resultado da sua aplicação é efetiva no 

seu sentido mais amplo
n validar a regulamentação técnica
n obter um comprometimento das partes interessadas 
n facilitar o processo de implementação



Consulta pública

Informação prévia
n o objeto da consulta
n se esta não se faz acompanhar do texto completo do 

regulamento proposto, onde este pode ser obtido
n o prazo para a apresentação de comentários, 

sugestões ou críticas
n a forma de apresentação desses comentários e 

sugestões
n como serão tratados os comentários e sugestões
n como ocorrerá o processo decisório relativo à 

consulta pública, em especial, informações sobre 
eventual audiência pública, se esta for prevista



Audiência pública 

n uma ou mais reuniões formais, 
complementares ao processo de recebimento 
de comentários e sugestões 

n previamente anunciadas 



Aprovação e publicação 

n usar o mecanismo apropriado (portaria, ato 
normativo, etc.)

n assim que aprovada ser imediatamente 
publicada



Implementação

Cuidados preliminares
n estabelecimento do período para a sua 

implementação total
n divulgar a entrada em vigor da regulamentação
n providências para torná-la acessível às partes 

interessadas, explicá-la, cumpri-la e fazê-la cumprir, 
¡ em particular no caso das micro e pequenas 

empresas, para as quais é necessário facilitar o 
acesso à regulamentação e aos recursos 
necessários para a sua adoção



Implementação

Cuidados preliminares (cont.)
n instrumentos para o monitoramento do seu 

cumprimento e a realização de análise crítica 
da sua implementação; 

n preparação dos mecanismos de fiscalização, 
que incluem a capacitação das autoridades 
encarregadas de executá-la



Implementação

Cuidados preliminares (cont.)
n procedimentos de avaliação da conformidade
¡ podem requerer estruturas técnicas 

competentes (acreditação de laboratórios, 
de organismos de inspeção ou de 
certificação, por exemplo), 

¡ eventual adoção de procedimentos 
transitórios

¡ designação de organismos específicos
¡ enfim, assegurar que a infra-estrutura 

tecnológica apropriada esteja disponível.



Implementação assistida

n processo planejado para a implementação da 
regulamentação 

n estabelecer ações para promover e facilitar a 
implementação 

n articulação pró-ativa da autoridade 
regulamentadora com as partes interessadas 



Base tecnológica comum 

n infra-estrutura tecnológica necessária
n dispendiosa e sofisticada
n considerar usar as competências 

estabelecidas antes de decidir criar novas 
estruturas

n componente essencial para a competitividade
n bases e regras internacionais



Base técnica comum
SIST. REGULAMENTADOR X SINMETRO SIST. REGULAMENTADOR Y

LNMAGÊNCIA/ÓRGÃO
ON INMETRO IRD

AGÊNCIA/ÓRGAO

METROLOGIA LEGAL
ESTRUTURA ESPECÍFICA

IPEMs
ESTRUTURA ESPECÍFICA

PROCEDIMENTOS DE
AUTORIZAÇÃO

ORGANISMO ACREDITADOR
INMETRO

PROCEDIMENTOS DE
AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO TÉCNICO REGULAMENTO TÉCNICO REGULAMENTO TÉCNICO

BASE EM NORMAS E
GUIAS

BASE EM NORMAS E GUIAS BASE EM NORMAS
E GUIAS

LABORATÓRIOS ORGANISMOS

CERTIFICAÇÃO

SISTEMAS
PRODUTOS

BASE TÉCNICA
DO SINMETRO

PROCESSOS

CALIBRAÇÃO ENSAIOS

SERVIÇOS
VERIF. METROLÓGICA

INSPEÇÃO

PESSOAL

BASE TÉCNICA
ESPECÍFICA

PROCEDIMENTOS
ESPECÍFICOS

DECLARAÇÃO DO
FORNECEDOR

PROCEDIMENTOS
ESPECÍFICOS

PARTES
INTERESSADAS

PARTES
INTERESSADAS

PARTES
INTERESSADAS

MERCADO

?



Fiscalização e 
acompanhamento no mercado

n o acompanhamento no mercado é uma 
atividade complementar à atividade de 
fiscalização

n pode ser atividade dispendiosa e trabalhosa 
n propicia resultados importantes:
¡ prevenção de não-conformidades no 

mercado
¡ papel educativo 
¡ oportunidade de se avaliar a eficácia da 

implementação da regulamentação 



Análise crítica

Finalidade:
n assegurar a eficácia da regulamentação
n que os seus objetivos estejam sendo 

atendidos
n prevenir a ocorrência de distorções no 

mercado ou efeitos não previstos ou não 
pretendidos 



E agora???

n Próximos passos recomendados

¡ comparar método atual X método recomendado;

¡ revisar método atual (onde aplicável);

¡ documentar método revisado;

¡ treinar método revisado;

¡ avaliar impactos dos regulamentos técnicos em vigor 
(quando aplicável / definir prioridades);

¡ revisar regulamentos técnicos em vigor (quando 
aplicável / definir prioridades).



Obrigado!!!!!

Guilherme A.Witte Cruz Machado
guilherme@sextanteconsultoria.com.brguilherme@sextanteconsultoria.com.br

+ 11 8442 0153
+ 11 3254 7684


