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APRESENTACAO: 

Gerenciamento da qualidade tern tido grande enfoque em todos os tipos de 

empresas. A grande concorrencia oferece aos clientes varias op~oes de compra de hens e 

ou servi~os, tomando-os cada vez mais exigentes. 

Nesta competi~ao ganha a empresa que tiver o melhor diferencial. Nao importa se a 

empresa oferece o bern e ou servi~o, segundo sua analise, com a melhor qualidade do 

mercado. Se o cliente nao avaliar da mesma forma que ela avalia seus produtos, nao sera 

considerado o melhor do mercado. 

Ir alem da perspectiva do cliente e, com certeza, ter urn grande diferencial no 

mercado. 

Porem, a qualidade nao pode ser tratada somente na dimensao "Qualidade 

Percebida". A qualidade vai muito alem desta dimensao. Qualidade e formada por 

mU.ltiplas dimensoes que exercem, todas juntas, grande impacto no produto e ou no 

servwo. 

Qualidade nao implica so mente em "a tender as necessidades dos clientes", implica 

em atender as necessidades de todos os publicos. Desta forma, uma empresa para atingir 

urn nivel de excelencia deve ser comprometida com os consumidores de seus produtos e 

ou servi~os, com seus fomecedores, seus colaboradores, com a comunidade no qual esta 

inserida, etc. 

Varios sistemas de gestao da qualidade surgiram nos ultimos anos como objetivo 

de atender todos os publicos. 

Dentre eles a famosa ISO 9000 que estabelece diretrizes para o gerenciamento de 

uma empresa, ISO 14000 trata do sistema de gerenciamento dos recursos e tratamento de 
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residuos, AS 8000 norma que regulamenta as condic;oes de trabalho, ISO/IEC 17025 que 

estabelece diretrizes de gestao e atesta competencia em laborat6rios de ensaios e entre 

outras. 

A conformidade do produto dentro dos limites de especificac;oes, urna 

consequencia da padronizac;ao do processo produtivo, exige das empresas que seus 

produtos sejam submetidos a urna amilise de conformidade com periodicidade. 

Os laborat6rios exercem urn papel imprescindivel na detecc;ao da conformidade do 

produto, desta forma, tomam-se responsaveis pela verificac;ao da conformidade do produto 

e consequentemente liberac;ao do produto. 

Devido a grande responsabilidade dos laborat6rios em aprovar ou reprovar 

determinado lote de produtos, grandes investimentos em capacitac;ao e qualidade sao 

necessarios. 

No processo de desenvolvimento de produtos o laboratorio tambem serve de apoio 

para realizar medic;oes das caracteristicas do produto durante o desenvolvimento. E claro, 

estas medic;oes devem possuir resultados exatos e precisos. 

A NBR ISO 17025 foi elaborada para atender a necessidade do laborat6rio em 

comprovar que tern competencia tecnica, que seus metodos analiticos sao adequados, seus 

tecnicos sao capacitados e tern urn gerenciamento da qualidade especifico para urn sistema 

laboratorial. 

Ela contem todos os requisitos que os laborat6rios de ensaio e calibrac;ao devem 

atender se desejarem demonstrar que tern implementado urn sistema de qualidade, sao 

tecnicamente competentes e que sao capazes de produzir resultados tecnicamente validos. 

Esta norma precisamente atesta competencia. 

Ela trata o laborat6rio como urn sistema, mesmo que este esteja dentro de urna 

grande instituic;ao, incorporando tantos requisitos de gestao quanto requisitos tecnicos. 

A atividade laboratorial e de extrema importancia, pois o servic;o obtido geralmente 

sera utilizado em diagn6sticos, controle de processos e tomadas de decisoes. 
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CAPITULO I- INTRODUCAO 

1.1 OBJETIVO GERAL: 

Apresentar urna proposta de implementac;ao de urn sistema de qualidade segundo a 

norma ISOIIEC 17025 no laborat6rio de pesquisa e desenvolvimento da Bunge Alimentos. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS: 

• Estabelecer urn adequado referencial te6rico atraves de uma pesquisa bibliognifica 

sobre o tema. 

• Apresentar urna proposta de manual da qualidade para o laborat6rio de pesquisa & 

desenvolvimento de produtos de acordo com a norma ISOIIEC 17025. 

• Apresentar macrofluxos de implementac;ao dos requisitos de gerencia e tecnicos. 

• Indicar os principais custos de implementac;ao da norma. 

1.3 METODOLOGIA: 

0 desenvolvimento do projeto tecnico foi realizado atraves de uma pesquisa 

bibliognifica sobre o tema, treinamento nos requisitos da norma e integrac;ao no setor de 

gerenciamento da qualidade da empresa. 
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A pesqwsa bibliografica auxiliou no desenvolvimento da amilise critica, 

diagn6stico, do sistema atual da qualidade implantado no laborat6rio contra o sistema da 

qualidade segundo a norma NBR ISOIIEC 17025. 

0 treinamento, realizado por especialistas em implementa9ao da norma ISO/IEC 

17025, demonstrou a realidade da implementayao, itens con:flitantes, auxiliou na 

elaborayao dos macrofluxos e indica9ao dos principais custos de implementa9ao. 

A integrayao no setor de gerenciamento da qualidade da empresa contribuiu para 

esclarecimentos do sistema atual implementado e divulga9ao dos servi9os desenvolvidos 

pelo setor. 

1.4 JUSTIFJCATIVA: 

Urn sistema de gerenciamento da qualidade de acordo com a norma ISO/IEC 

17025 no parque laboratorial que da suporte ao desenvolvimento de produtos da cadeia 

edible oils estara difundindo uma melhoria em praticamente todos laborat6rios da Bunge 

Alimentos. 

Ele e considerado urn laborat6rio de referencia para todos os laborat6rios de 

garantia da qualidade dos parques laboratoriais deste segmento. As praticas e melhorias 

desenvolvidas por este laborat6rio sempre serao referencia e despertarao, neste caso, uma 

tendencia de propaga9ao para os laborat6rios dos parques industriais. 
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CAPITULO II- FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 CONCEITO E DIMENSOES DA QUAL/DADE 

Nao existe uma defini~ao padrao para qualidade, pois ela pode ser entendida a 

partir de varios pontos de vista. Entao, podemos afirmar que a defini~ao de qualidade 

sempre estani associada a "avalia~ao da qualidade" que por sua vez estara associado ao 

"avaliador".(Cunha, 2001 ). 

Alguns autores definiram qualidade e analisando as defini~oes podemos verificar 

que todas atendem as cinco principais abordagens da defini~ao de qualidade: 

• Abordagem ou ponto de vista Transcendente ou de Excelencia: 

"Qualidade nao e nem materia nem espirito. E uma terceira entidade independente destas 

duas ... , mesmo quando nao possa ser definida. 0 cliente sabe o que e!" (Pil·sig, 1974). 

"Qualidade e a perda economica introduzida na sociedade desde que 0 produto e lan~ado 

no mercado" (Taguchi, 1986). 

"Qualidade e uma propriedade simples e impossivel de analisar que aprendemos a 

reconhecer atraves da experiencia".(Garvin, 1988). 

• Abordagem ou ponto de vista do processo ou conformidade com as especificac;oes: 

"Qualidade e conformidade com os requisitos" (Crosby, 1979). 

"Qualidade e a medida em que o produto especifico se adequa ao projeto ou especifica~ao" 

(Gilmore, 1993). 

• Abordagem ou ponto de vista do cliente: 

"Qualidade e aptidao para 0 uso" (Juran, 1974). 
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"Qualidade e o grau expectivel de uniformidade a baixo custo e adequado ao mercado" 

(Deming, 1984). 

"Qualidade e satisfazer as expectativas dos clientes" (Fortune, 1193). 

• Abordagem ou ponto de vista do produto que ve a qualidade como uma variavel 

precisa e mensuravel: 

"Qualidade refere-se a quantidade de atributos nao apreciados contidos em cada unidade 

avaliada relativamente aos atributos apreciados" (Leffler, 1993). 

"As diferenyas de qualidade sao equivalentes as diferenyas na quantidade de atributos 

desejaveis".(Abbott, 1955). 

• Abordagem ou ponto de vista valor ou qualidade em termos de custos e pre9os: 

"Qualidade significa o melhor para o cliente em termos de uso atual ou pre9o de 

venda" .(Feigenbaum, 1951 ). 

''Qualidade e o grau de excelencia a urn preyo aceitavel e o controle da sua variabilidade a 

urn custo aceitavel".(Broh, 1993). 

A coexistencia destas abordagens diferentes, gera diversas defini9oes que ajuda em 

implicayoes importantes como, explicar as visoes muitas vezes conflitantes da qualidade 

dos que trabalham nos departamento de marketing, engenharia e produvao. 

0 pessoal do marketing geralmente segue uma orientayao baseada no cliente ou no 

produto. Para eles qualidade quer dizer melhor desempenho, caracteristicas reforyadas e 

outros aperfei9oamentos que aumentam os custos. 

Para os engenheiros a qualidade e traduzida em desempenho do produto em 

tolerancias e dimensoes precisas. 0 pessoal da produ9ao a qualidade significa 

conformidade com especifica9oes. 

Comparativamente realizando a mesma analise de implicayao de diferentes visoes 

em departamentos podemos verificar as visoes conflitantes do pessoal da produ9ao e do 

laboratorio. Conforme descrito acima para 0 pessoal da produyaO qualidade e 
conformidade com as especifica9oes. 0 seu foco sera o processo produtivo. 
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Porem, os tecnicos de laborat6rio definem qualidade na capacidade de garantir 

resultados analiticos precisos e exatos, traduzindo as caracteristicas do produto. 

Defini~oes totalmente diferentes que devem ser tratadas em uma mesma empresa. 

Cada departamento teni a sua visao e consequentemente o sistema da qualidade deve ser 

organizado para que atenda as diferentes visoes. 

Uma empresa que traduz todas as diferentes visoes ou defini~oes possui urn born 

sistema de qualidade, pois confiar em somente uma defini~ao da qualidade e, muitas vezes, 

urna fonte de problemas. 

No passado grandes enganos foram cometidos devido ao fato de nao se traduzir 

qualidade pelas suas diversas abordagens, ou seja, urn produto e ou servi~o era 

desenvolvido atendendo somente a uma das abordagens de qualidade. Os produtos 

consequentemente nao atendiam a todos os stakeholders. 

Para evitar os possiveis enganos gerados a qualidade ela foi dividida em oito 

dimensoes ou categorias da qualidade como esquema de amilise: 

• Desempenho: 

Referem-se as caracteristicas operacionais basicas do produto. No caso de urn carro 

elas seriam a acelera~ao, o manejo, a velocidade e o conforto. 

Esta dimensao combina elementos das abordagens com base no produto e no 

cliente. 

• Caracteristicas: 

Sao os ''ader~os" dos produtos, aquelas caracteristicas secundarias que 

suplementam o funcionamento basico do produto. As bebidas gratuitas nurna viagem de 

aviao e urn exemplo desta dimensao. 

• Confiabilidade: 

Reflete a probabilidade de mau funcionamento de urn produto ou falhas num 

determinado periodo. 
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Dentre as medidas mais comuns da confiabilidade sao o tempo medio para a 

primeira falha, e a taxa de falhas por unidade de tempo. 

• Conformidade: 

E o grau em que o projeto e as caracteristicas operacionais de urn produto estao de 

acordo com padroes preestabelecidos. 

• Atendimento: 

E a rapidez, cortesia, competencia e facilidade de reparo dispensado aos 

consumidores. 

• Estetica: 

E a aparencia de urn produto, o que se sente com ele, qual o seu som, sabor ou 

cheiro, esta dimensao e sem duvida subjetiva e uma questao de julgamento pessoal e 

reflexo das preferencias individuais. 

• Qualidade percebida: 

Tambem considerada uma dimensao subjetiva e baseada na abordagem da 

qualidade do cliente/usuario. 

E a qualidade veiculada pelo marketing como o nome da marca e reputa~ao. 

2.2 EVOLUl;AO DA QUALIDADE 

Como tudo e todos evoluimos a qualidade tambem passou e passa por este 

processo. As primeiras iniciativas de qualidade com certeza nao definiram qualidade pelas 

diversas abordagens e dimensoes colocados no item acima. 

Muitos enganos foram cometidos e gra~as as melhorias podemos hoje tratar a 

qualidade como algo abrangente e presente na vida de todas as pessoas. 

Em decadas passadas, considerando o exemplo do Brasil, qualidade somente era 

implementada, e mesmo discutida, em grandes industrias que necessitavam exportar seus 

produtos. A qualidade nao era vista como uma ferramenta estrategica. 
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Hoje gra~as a evolu~ao da qualidade~ podemos verificar que ate a fanmicia do 

bairro implementou urn sistema de gerenciamento da qualidade. 

Qualidade por inspe~ao, qualidade por controle, qualidade por garantia e qualidade 

por CQT sao as principais fases da qualidade que marcaram, devido as suas grandes 

mudan~as. Segue abaixo quadro demonstrando as principais diretrizes de cada fase: 

TABELA 1: EVOLU<;AO DA QUALIDADE.;. 

FASE 1 !FASE2 FASE3 .FASE4 
, CARACTERISTICA ,lNSPE<;AO CONTROLE ,GARANTIA QUALIDADE TOTAL 

.D~TEC<;AO DE 
t COORDENA(:AO 

IMP ACTO OBJETIVO NAO - 'CONTROLE 
, ESTRATEGICO ' CONFORMIDADES 

PROBLEMA A 
· OPORTIJNIDADE DE 

,VJSAO DA ,PROBLEMA A PROBLEMA A ·RESOLVER ALCAN(:AR 
QUALIDADE RESOLVER RESOLVER 

ATIVAMENTE ,VANTAGENS 
COMPETITIV AS 

'NO 'NO 
NA CADEIA DE NO MERCADO E NAS 

ENFASE FORNECIMENTO 'FORNECIMENTO 
VALOR 

'NECESSIDADES DO 
lDOPRODUTO OOPRODUTO CLlENTE 
FIXA(:AO DE .CONTROLE PROGRAMA E 

PLANEJAMENTO METODOS STANDARD E ESTATISTICO DO SISTEMAS DE 
ESTRATEGICO MEDI(:AO PROCESSO GARANTIA 

FIXA(:AODE 
' ' RESOLU(:AO DE ' PLANEJAMENTO OBJETIVOS, 

INSPE(:AO, E MEDI(:AO DA FORMA<;AO, ' FUN(:OES DOS 
CLASSIFICA(:AO 

PROBLEMAS 
QUALIDADE COORDENA(:AO 

TECNICOS METODOS 
EMEDI(:AO. 

ESTATISTICOS 
DESENHODE INTERDEPARMENTAL, 
PROGRAMAS DESENHODE 

·, PROGRAMAS. 
, RESPONSABILIDADE DEPARTAMENTO : DEPARTAMENTO TOOOSOS . A DIRE(:AO E TODA A 
DA QUALIDADE DE lNSPE(:AO DEPRODU(:AO , DEPARTAMENTOS ORGANIZA(:AO 

ORIENTA(:AO PRODUTO PROCESSO SISTEMA 
HUMANISTICA, 

SOCIETAL. 

ENFOQUE 
AQUALIDADE AQUALIDADE AQUALIDADE A QUALIDADE GERE-

DEMONSTRA-SE · DEMONSTRA-SE PRODUZ-SE SE 

TECNICA TECNICA TECNICA 
HUMANAE 

'ABORDAGEM 
ESTRATEGICA 

ANOS 20-30 50-60 70-80 80-90 
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CAPITULO III - - ISO/NBR 17025 

0 sistema de gerenciamento da qualidade indicado para laborat6rios de ensaios e 

calibrac;ao a NBR ISO 17025 contem todos os requisitos que os laborat6rios de ensaio e 

calibrac;ao devem atender se desejam demonstrar que tern implementado urn sistema da 

qualidade, sao tecnicamente competentes e que sao capazes de produzir resultados 

tecnicamente validos. 

Quando o laboratorio tern implantado urn sistema da qualidade de acordo a ISO 

17025, diz-se que ele e acreditado segundo a ISO 17025. 0 processo de acreditac;ao difere 

do processo de certificac;ao, como a certificac;ao em ISO 9000. 

Acreditac;ao e o procedimento pelo qual urn organismo oficial e imparcial 

reconhece formalmente que urn laborat6rio, instituic;ao ou pessoa e competente para 

realizar tarefas especificas. 

Certificac;ao e o procedimento pelo qual urn organismo imparcial credenciado 

atesta por escrito que o sistema da qualidade, produto, processo ou servic;o esta conforme 

requisitos especificados. 

0 laboratorio seja ele urn prestador de servic;o ou urn laboratorio que esta inserido 

dentro de urna grande organizac;ao, origina resultados que ele deve garantir que sao 

confiaveis. A acreditac;ao do laboratorio, diferente da certificac;ao, e uma ferramenta 

poderosa para demonstrar esta garantia de confiabilidade. 

V antagens da acreditac;ao para os laboratorios: 

• Conquista de novos mercados. 

• Evidencia da competencia tecnica. 

• Eliminac;ao de auditorias multiplas. 
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• Aprimoramento das pniticas laboratoriais. 

• Divulga9ao dos servi9os. 

• Uniformidade de interpretayao. 

• Facilidade do reconhecimento de equivalencia. 

• Confian9a na competencia de 3a parte. 

Objetivos da NBR ISO 17025: 

• Especificar requisitos gerenciais e tecnicos para a competencia em realizar ensaios 

e/ ou calibra9oes. 

• Ter urn sistema de qualidade que cobre ensruos e/ou calibray5es realizadas 

utilizando metodos normalizados, metodos nao normalizados e metodos 

desenvolvidos pelo laboratorio. 

• Ter capacidade de atender tambem a ISO 9000. 

3.1 ESTRUTURACAO DE UM SISTEMA DE QUAL/DADE 
LABORATORIAL: 

A estruturayao de urn sistema de qualidade de acordo com a ISO 17025 cobre todos 

os processos administrativos e tecnicos conforme :fluxograma abaixo: 

FIGURA 1: ESTRUTURA{::AO NBR ISO 17025: 

NBR ISSOIIEC 17025:2001 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A NBRISSO/IEC 17025 EMITIODS PELO INMETRO QUE 
ESTABELECEM REQUISITOS PARA UMA OU MAlS ESPEClALIDADES 

MANUAL DA QUALIDADE 

PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRA TIVOS 

PROCEDIMENTOS TECNICOS REQUISITOS DA QUALIDADE E 
TECNICOS 
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3.1 REQUISITOS DE COORDENA~AO E REQUISITOS TECNICOS 
DA NBR ISO 17025 

Os requisitos de coordena~ao contemplam tanto os requisitos gerenciais tecnicos e 

gerenciais do sistema da qualidade, sendo necessario a nomeac;ao de fun9oes de 

coordenador tecnico e coordenador da qualidade. 

As fun9oes de coordenador tecnico e coordenador da qualidade devem atender as 

seguintes responsabilidades: 

• Coordenador Tecnico: 

a) Responsabilidade global pelas opera~Oes tecnicas; 

b) Garantir que as politicas e diretrizes do sistema de gerenciamento da 

qualidade estejam efetivamente implementados nos laboratorios ( signatitrio 

autorizado/ coordenac;ao tecnica ). 

• Coordenador da Qualidade: 

a) Responsavel ( e deve ter autoridade) pelo sistema de gerenciamento da 

qualidade; 

b) Implementa~ao do sistema da qualidade; 

c) Responsabilidade de manter atualizado o manual da qualidade; 

d) Responsavel por programar e organizar auditorias intemas; 

e) Garantir que as politicas e objetivos sejam documentados no manual da 

qualidade, comunicando a todo o pessoal e por este compreendido e 

implementado e assegurar a qualidade requerida. 

3.2.1 REQUISITOS DE COORDENA~AO: 

4.1 Organiza9ao 

• 0 laborat6rio deve ser legalmente responsavel; 
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• 0 sistema de gerenciamento da qualidade deve cobrir atividades realizadas nas 

instalayoes permanentes, em campo e/ou em laborat6rios m6veis~ 

• As responsabilidades do pessoal-chave do laborat6rio devem ser definidas. 

• Ter pessoal gerencial ou de coordenayao e tecnico com autoridade e recursos 

necessarios para desempenhar suas tarefas e para identificar a ocorrencia de 

desvios do sistema de gerenciamento da qualidade ou de procedimentos tecnicos~ 

• Garantir confiabilidade das informayoes; 

• Ser imparcial; 

• Definir a estrutura organizacional e gerencial do laborat6rio, seu Iugar na 

organizayao principal e as relayoes entre coordenayao da qualidade, operayoes 

tecnicas e serviyos de apoio; 

• Politica e procedimento para garantia do direito de propriedade dos clientes. 

4.2 Sistema da qualidade 

• Estabelecer~ implementar e manter urn sistema de gerenciamento da qualidade 

adequado aos serviyos( escopo )~ 

• Estabelecer urn sistema de gerenciamento da qualidade documentado atraves do 

manual da qualidade e procedimentos; 

• A docurnentayao deve estar disponivel e compreendida por todo o pessoal do 

laborat6rio; 

• Urn sistema de gerenciamento da qualidade implementado pelas pessoas 

apropriadas; 

• A politica da qualidade deve ser emitida sob a autoridade do executivo-chefe do 

laborat6rio, deve estar no manual da qualidade e deve incluir/declarar o seguinte: 

a) Implementayao das politicas e procedimentos. 

b) Objetivos do sistema de gerenciamento do laborat6rio. 

c) Padrao de serviyo prestado 
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d) Compromisso da alta administrac;ao em cumprir os criterios do INMETRO, 

regulamentos da acreditac;ao e requisitos da ISO/IEC 17025. 

e) Atendimento aos requisitos dos clientes e metodos normatizados. 

T odos familiarizados com a documentac;ao do sistema de gerenciamento da 

qualidade. 

• 0 manual da qualidade e definido, segundo a NBR ISO 9000:2000, como urn 

documento que especifica o sistema de gerenciamento da qualidade de uma 

organizac;ao, no caso da NBR ISO 17025 ele especifica o sistema de gerenciamento 

da qualidade do laborat6rio. Para especificar o sistema de gerenciamento do 

laborat6rio e necessaria que ele cubra os seguintes requisitos: 

a) Ser mantido atualizado. 

b) Manter uma c6pia controlada no INMETRO. 

c) Definir estrutura da documentac;ao. 

d) Organograma. 

e) Relac;ao de signatarios: coordenadores tecnico, da qualidade e substituto. 

f) Definir responsabilidades de coordenador tecnico e substituto, coordenador da 

qualidade e substituto, pessoal de apoio e pessoal tecnico. 

g) Definir as politicas da qualidade e descrever os meios para implementar as 

politicas. 

h) Responsabilidades ( coordenac;ao tecnica, coordenac;ao da qualidade e func;oes 

chaves), autoridades e inter-relac;oes das pessoas que coordenam, executam, 

verificam ou analisam os trabalhos que afetam a qualidade. 

i) Procedimentos e instruc;oes do sistema de gerenciamento da qualidade. 

j) Disposi<;oes relativas a revisao, atualiza<;ao e controle do manual da qualidade 

(responsabilidade, periodicidade e motivos). 

4.3 Controle de documentos 

20 



4.3 .1 Manter procedimentos para controlar: 

0 laborat6rio deve estabelecer e manter urn procedimento para controlar todos os 

documentos (gerados intema ou extemamente ao labomt6rio ), como por exemplo: 

• Manual da qualidade 

• Regulamentos 

• Normas 

• Procedimentos tecnicos 

• Procedimentos administmtivos 

• Desenhos 

• Especifica~oes 

• Manual de operavao 

• Planilha e formuhirios. 

4 .3.2 Aprovm;ao e emissao dos documentos: 

• Os documentos devem estar disponiveis nos locais onde as opera~oes sao 

realizadas. 

• Devem ser identificados de forma imica ( codigo, nfunero seqiiencial, etc). 

• Devem ser periodicamente analisados criticamente. 

• Documentos obsoletos devem ser tirados de circulayao. 

• Documentos obsoletos arquivados por exigencias legais ou por preserva~ao de 

conhecimentos devem ser identificados como ''obsoletos". 

• Os documentos devem apresentar: data de emissao e/ou nUm.ero da revisao, nfunero 

da pagina sobre o total de paginas, responsavel pela redayao, revisao e aprovavao 

( autoridades e emitentes). 
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Quando o sistema de controle de documentos e realizado por urn software as 

responsabilidades podem ser definidas no proprio software e o procedimento de controle 

de documentos deve mencionar esta inclusao. 

0 laborat6rio deve ter uma listra mestra identificando a revisao atual de cada 

documento e a distribuivao dos documentos do sistema de gerenciamento da qualidade. 

4.3.3 Alteravoes em documentos: 

• T odas as altera<;oes devem ser revisadas e autorizadas pelas mesmas 

funvoes/pessoas que realizaram tais atividades, salvo prescri<;ao contniria. 

• Onde possivel, as alteravoes devem ser identificadas nos documentos ou em anexos 

( controle de documentos ). 

• Se o procedimento do laborat6rio permite fazer altera<;oes em documentos de 

forma manual. Deve ser definido quem pode fazer tais alterac;oes. 

• As alteravoes feitas de forma manual devem ser claramente identificadas, datadas e 

com rubrica ou assinatura do responsavel. 

• Documentos com alteravoes manuais devem ser revisados o mais breve possivel. 

• Deve ser estabelecido procedimento para descrever como alteravoes sao realizadas 

e controladas em documentos mantidos em sistemas computadorizados. 

4.4 Amilise critica dos pedidos, propostas e contratos: tern enfoques diferentes para 

laborat6rios intemos e laborat6rios extemos (prestadores de servi<;o ): 

4.4 .1 Procedimento documentado: 

• Os requisitos devem ser adequadamente definidos, documentados e 

compreendidos. 

• 0 laborat6rio deve ter capacidade e recursos para cumprir os requisitos. 

• Deve ser selecionado o metodo de ensaio/calibrac;ao apropriado que seja capaz de 

atender as necessidades do cliente. 

• Resolver discordancias antes da calibravao/ensaio. 
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• Deve ocorrer aceita~ao mutua do contrato. 

• 0 contrato pode ser realizado por escrito ou por acordo oral. 

4.4.2 Manter registros das analises criticas dos contratos: 

• Deve ser mantido registro de solicitav5es, contratos e modificav5es no contrato 

e/ou solicitavao. 

• Devem estar disponiveis. 

• Deve incluir data, identificavao, sigla 

• Devem cobrir trabalho subcontratado. 

• 0 cliente deve ser informado de qualquer desvio ao contrato. 

• Se urn contrato precisar ser modificado depois de o trabalho ter sido iniciado, o 

mesmo processo de analise critica de contrato deve ser repetido e qualquer emenda 

deve ser comunicada a todo o pessoal afetado. 

4.5 Subcontratavao de Ensaios e Calibrav5es: 

• 0 laborat6rio deve atender a NBR ISO/IEC 17025. 

• Informar a subcontratavao ao cliente por escrito. 

• Informar os resultados do subcontratado. 

• Manter registros dos subcontratados. 

• 0 laborat6rio e responsavel perante 0 cliente pelo trabalho do subcontratado, 

exceto no caso em que o cliente ou uma autoridade regulamentadora especificar o 

subcontratado a ser usado. 

4.6 Aquisivao de servi~os e suprimentos o laboratorio deve ter: 

• Politicas e procedimentos para selevao. 

• Assegurar qualidade quando nao ha garantia formal. 
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• Garantir que nao seJam utilizados antes de inspecionar: atendendo normas e 

requisitos dos metodos. 

• Qualidade adequada: mantendo registros e ayoes para checar a qualidade 

• Manter registros de fomecedores . 

• 0 procedimento para materiais de consumo deve incluir: compra, recepyao, 

armazenamento. 

• Avaliar fomecedor para materiais de consumo considerados criticos. 

• 0 laborat6rio deve cooperar com o cliente: esclarecendo o pedido em todas as 

etapas da prestayao do serviyo, monitorando o desempenho do laborat6rio, 

assegurando confiabilidade. 

• Dar acesso ao cliente para presenciar o serviyo, quando solicitado. 

• Acompanhar preparayao, embalagem e despacho do item. 

• Prover orientayoes e esclarecimentos tecnicos. 

• Realizar pesquisas de opiniao. 

4.7 Reclamayoes: 

• Deve ter uma politica e procedimento para solucionar as reclamayoes recebidas de 

clientes ou de outras partes. 

• Deve ter registros de todas as reclama90eS, das investigayoes e ayoes corretivas 

implementadas pelo laborat6rio. 

4. 8 Controle de trabalhos de ensaio e/ou calibrayoes nao-conforme: 

• Deve ter uma politica e procedimentos que devem ser implementados quando 

qualquer aspecto de seu trabalho de ensaio e/ou calibrayao, ou os resultados deste 

trabalho, nao estiverem em conformidade com seus pr6prios procedimentos ou com 

os requisitos acordados com o cliente. 

• Esta polftica e procedimento devem garantir: 
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a) Comunicac;ao ao cliente. 

b) Cancelar, se necessario, resultado ja entregue. 

c) Definic;ao de responsabilidade pela autorizac;ao da retomada de trabalho. 

d) Definic;ao de responsabilidades e autoridades pelo gerenciamento das nao

conformidades. 

e) Definic;ao de ac;oes imediatas como interrupc;ao do serv1c;o e retenc;ao dos 

certificados. 

:t) Analise da gravidade de nao-conformidade. 

g) Que ac;oes corretivas sejam tomadas imediatamente junto com a decisao de 

aceitac;ao da nao-conformidade 

• Onde a avaliac;ao indicar que o trabalho nao-conforme pode se repetir ou que existe 

duvida sobre a conformidade das operac;oes do laboratorio com suas proprias 

politicas e procedimentos, os procedimentos de ac;ao corretiva devem ser seguidos 

imediatamente. 

4. 9 Ac;ao Corretiva 

• 0 laboratorio deve ter uma politica e procedimentos para ac;ao corretiva. 

• Urn problema com o gerenciamento do sistema ou com as operac;oes tecnicas pode 

ser identificado por meio de varias atividades, tais como: observac;oes do pessoal, 

controle de trabalho nao-conforme, auditorias intemas ou extemas, analises critica 

pela gerencia, feedback de clientes ou observac;oes do pessoal. 

• Deve designar responsavel/autoridades pela implementac;ao da ac;ao corretiva. 

• 0 procedimento para a ac;ao corretiva deve iniciar com uma investigac;ao para a 

determinac;ao da causa -raiz do problema, observando os seguintes itens: 

a) Causas sao sempre 6bvias. 

b) Investigar as causas. 

c) Incluir no procedimento de Ac;ao corretiva. 
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• 

d) Analisar as causas potenciais 

e) Exemplos de causas potenciais: especifica<;ao da amostra, treinamento e 

habilidades dos operadores, materiais de consumo, amostras, metodos e 

procedimentos, equipamento e sua calibra<;ao, requisitos de cliente, materiais 

deconsumo. 

Ap6s a sele<;ao da causa potencial do problema procede-se com o procedimento de 

implementa<;ao de a<;oes corretivas observando: 

a) Qual a a<;ao corretiva potencial? 

b) A a<;ao corretiva deve eliminar o problema. 

c) Deve-se prever os riscos implicados. 

d) Deve ter urn nivel apropriado com a magnitude do problema. 

• Documentar e implementar mudan<;as relacionadas com as a<;oes corretivas. 

• Monitorar os resultados das a<;oes corretivas implementadas para garantir que a 

"'a<;ao corretiva" foi eficaz. 

• Quando a nao-conformidade detectada implica no nao atendimento da norma ISO 

17.025, causando duvida sobre o sistema de gerenciamento da qualidade 

implementado, e necessario que sejam realizadas auditorias adicionais. 

• As auditorias adicionais devem ser realizadas logo ap6s a implementa<;ao da a<;ao 

corretiva. 

4.10 A<;ao preventiva 

• Identificar melhorias necessarias e potenciais fontes de nao-conformidade sejam 

tecnicas ou referente ao sistema de gerenciamento da qualidade. 

• Analisar as melhorias e potenciais fontes de nao-conformidade identificadas, 

verificando a veracidade das mesmas. 

• Quando necessario devem ser desenvolvidos, implementados e monitorados pianos 

de a<;ao. 
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~ 0 procedimento de ayao preventiva deve incluir o inicio de tais a~oes e aplica.yao 

de controles para garantir que elas sejam eficazes. 

• Exemplos das principais fontes de a~oes preventivas: 

a) Revisao de procedimentos. 

b) Supervisao tecnica. 

c) Revisao de certificados. 

d) Amilise de resultados de ensaios de proficiencias. 

e)Arullise de dados. 

4.11 Controle de registros 

• Deve estabelecer e manter procedimentos para identificar, coletar, indexar, acessar, 

arquivar, armazenar, manter e dispor os registros tecnicos e da qualidade. 

• Registros da qualidade devem incluir relatorios de auditorias intemas e de amilise 

criticas pela gerencia, assim como registros de a~oes corretivas e preventivas. 

• Todos os registros devem ser legiveis e armazenados de tal forma que possam ser 

prontamente recuperados, em instala~oes que ofere~am ambientes adequados. 

• Devem ser mantidos seguros e com confiabilidade. 

• Os registros podem estar em quatsquer me10s, tais como em papel ou me10 

eletronico. 

~ Deve-se ter uma sistematica de backup dos registros eletronicos. 

• Deve ser preservado o registro tecnico por urn periodo definido, indicado aprox. 5 

anos. 

• Sao exemplos de registros tecnicos: registros das observa~oes originais, dados 

derivados e informa~oes suficientes para estabelecer uma linha de auditoria, 

registros de calibra~ao, registros do pessoal e uma copia de cada relatorio de ensaio 

ou certificado de calibra~ao emitido. 
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• 0 registro de cada ensaio e calibra¥ao devem conter informa¥oes suficientes para 

facilitar, se possivel, a identifica9ao de fatores que afetem a incerteza e possibilitar 

que o ensaio ou calibra9ao seja repetido em condi9oes o mais proximo possivel das 

condi9oes originais. 

• Devem incluir a identifica9ao dos responsaveis pela amostragem, quando aplicavel, 

pela realiza9ao de cada ensaio e/ou calibra9ao e pela conferencia de resultados. 

• Quando ocorrem erros nos registros, cada erro deve ser riscado, nao devendo ser 

apagado, tomando ilegivel nem eliminado. 0 valor correto deve ser colocado no 

lado. 

• Todas as altera9oes em registros devem ser assinaladas ou rubricadas pela pessoa 

que fizer a corre9ao. 

• No caso de dados armazenados eletronicamente, devem ser tomadas medidas 

equivalentes, para evitar perda ou altera9ao do dado original. 

4.12 Auditorias intemas: 

Verifica¥ao periodica que urn laboratorio deve realizar para assegurar que todos os 

aspectos do SGL ( estabelecido no Manual da Qualidade e documenta9ao associada) estao 

efetivos, completamente implementados e praticados por todo o pessoal, em todos os 

niveis. 

0 objetivo principal do requisito auditoria intema e verificar o atendimento aos 

requisitos da NBR ISOJIEC 17025, manual da qualidade e procedimentos, organismos 

acreditadores. 

• 0 coordenador da qualidade e responsavel pelo planejamento e organiza9ao da 

auditoria intema. 

• 0 programa de auditoria intema deve cobrir todos os elementos do sistema de 

gerenciamento da qualidade. 

• Convem que o ciclo de auditoria intema seja completado em urn ano. 

• As auditorias devem ser realizadas por pessoal treinado e qualificado que seja, 

sempre que os recursos permitirem, independente da atividade a ser auditada. 
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• Deve ter procedimento para auditoria intema . 

• Deve ser registradas a area de atividade auditada, as constata~oes da auditoria e as 

a~oes corretivas dela decorrentes. 

• As atividades de acompanhamento da auditoria devem verificar e registrar a 

implementa~ao e a eficacia das a~oes corretivas tomadas. 

5.2 Analises criticas pela gerencia 

Exame periodico conforme procedimento escrito que a gerencia ou nivel 

hienirquico administrativo mais alto do laboratorio deve realizar para assegurar que o 

sistema de gerenciamento do laboratorio continua a tender os requisitos da NBR ISO/IEC 

17025, bern como os requisitos da qualidade estabelecidos intemamente. 

Os principais objetivos da analise critica sao reavaliar o sistema de gerenciamento 

da qualidade para garantir sua continua adequa~ao e eficacia e introduzir mudan~as ou 

melhorias necessarias. Sendo que esta analise critica deve ser deliberativa e nao 

informativa, seja baseada em dados e fatos e que as decisoes gerem resultados efetivos 

para o laboratorio. 

E recomendada a participa~ao do gerente ou nivel hierarquico administrativo mais 

alto, coordenador da qualidade, coordenador tecnico, substitutos, chefes do setor. 

As reunioes de analise critica devem ser realizadas no minimo uma vez por ano. 

A reuniao de analise critica deve considerar: 

• Os resultados das auditorias intemas recentes. 

• Os resultados das avalia~oes do organismo acreditador. 

• Os resultados de reclama~oes de clientes. 

• Resultados e observa~oes de auditoria de clientes. 

• Revisoes do manual da qualidade e procedimentos. 

• Introdu~ao de melhorias/mudan~as no sistema de gerenciamento da qualidade. 

• Organiza~ao ( mudan~a organograma, etc). 
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• Treinamento de pessoal: cargos x atribui~oes requeridas; nome x status da 

forma~ao. 

• Mudan~as no volume e tipo de trabalho. 

• Auditorias tecnicas. 

• Testes de proficiencia (compara~oes interlaboratoriais). 

As constata~oes das amilises criticas pela gerencia e as a<;oes delas decorrentes 

devem ser registradas e convem estabelecer: 

• A armazenagem dos registros detalhados de todas as amilises criticas. 

• A forma do registro, como por exemplo, na forma de atas de reunioes apresentando 

todas as a<;oes realizadas, por quem e quando elas foram implementadas. 

• Uma sistematica para assegurar que todas as a<;Oes resultantes das analises criticas 

sejam documentadas e estejam dispqniveis para facil consulta. 

• Urn prazo para arquivamento dos registros. 

3.2.2 REQUISITOS TECNICOS: 

Os requisitos tecnicos atuam na garantia da confiabilidade dos resultados de 

ensaios e ou calibra~oes emitidos pelo laborat6rio. Diversos fatores determinam a 

confiabilidade dos resultados como, por exemplo: 

• Fatores humanos. 

• Acomoda~oes e condi<;oes ambientais. 

• Metodos de ensaio e calibra<;oes e valida<;ao de metodos. 

• Equipamentos. 

• Rastreabilidade da medi<;ao. 

• Amostragem, quando aplicavel. 
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• Manuseio de itens de ensaio e calibrayao. 

E necessario que o laborat6rio leve em conta estes fatores principalmente no 

desenvolvimento dos metodos de ensaio, no treinamento e qualificayao do pessoal e na 

sele<;ao e calibra<;ao dos equipamentos que utiliza. 

5.2 Pessoal: 

A coordena<;ao do laborat6rio deve: 

• Assegurar a competencia tecnica de todos que: 

a) Operam equipamentos especificos. 

b) Realizam ensaios e ou calibra<;oes. 

c) Avaliam resultados e assinam relat6rios de ensaio e/ou calibra<;ao. 

• Quando for utilizado pessoal em treinamento, deve ser feita uma supervisao 

adequada. 

• A qualificayao do pessoal deve ser feita com base na forma<;ao, treinamento, 

experiencia e habilidades demonstradas. 

• Estabelecer metas quanto a educa<;ao necessaria (minima), treinamento e 

habilidades do pessoal do laborat6rio. 

• Autorizar pessoas especificas para realizar tipos particulares de amostragem, ensaio 

e/ou calibra<;ao, para emitir relat6rios de ensaio e certificados de calibra<;ao, para 

emitir opinioes e interpretayoes e para operar tipos particulares de equipamentos. 

0 laborat6rio deve: 

• Ter uma politica e procedimentos para identificar as necessidades de treinamento e 

proporciona-lo ao pessoal. 

• Ter urn programa de treinamento deve ser adequado as tarefas do laborat6rio, 

atuais e previstas. 
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• Quando for utilizado pessoal tecnico e pessoal-chave de apmo, adicional ou 

contratado, assegurar que estes sejam supervisionados e competentes, e que 

trabalhem de acordo com o sistema de gerenciamento da qualidade. 

• Ter registros de descri~oes das fum;oes atuais de todo pessoal do laborat6rio. 

Convem que as descri~oes das fun~oes definem o seguinte: 

• Manter registros das autoriza9oes, competencia, qualifica9oes profissional e 

educacional, treinamento, habilidades e experiencia relevantes, de todo o pessoal 

tecnico, incluindo pessoal contratado. 

• Ter os registros de autoriz~oes prontamente disponiveis e deve incluir a data na 

qual a auto:riza9ao e/ou a competencia foi confirmada. 

5.3 Acomoda~oes e condi~oes ambientais: 

0 laborat6rio deve: 

• Assegurar que as condi~oes ambientais nao invalidem os resultados ou afetem 

adversamente a qualidade requerida de qualquer medi9ao. Exemplos das principais 

condi~oes ambientais que afetam ensaios e calibra~oes: 

a) Esterilidade biol6gica. 

b) Poeira 

c) Disturbios eletromagneticos. 

d) Radia9ao 

e) Umidade 

f) Alimenta9ao eletrica 

g) Temperatura 

h) Niveis sonoros e de vibra9ao. 

• Estar documentados os requisitos tecnicos para as acomoda9oes e condi~oes 

ambientais que possam afetar os resultados dos ensaios e calibra9oes. 
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• Monitorar, controlar e registrar as condi9oes ambientais conforme requerido pelas 

especificayoes. 0 servi9o deve ser interrompido quando as condi9oes ambientais 

comprometem os resultados. 

• Haver urna separa9ao fisica de atividades incompativeis. 

• Definir o controle de acesso atraves de requisitos confiabilidade, identificayao de 

membros autorizados e seguranya. 

• Definir medidas que assegurem urna limpeza adequada. 

5.4 Metodos de ensaio e calibrayao, validayao de metodos e incerteza de mediyao: 

0 laborat6rio deve: 

• Utilizar metodos e procedimentos apropriados para todos os ensatos e/ou 

calibrayoes dentro do seu escopo. 

• Ter metodos e procedimentos que incluem amostragem, armazenamento, 

preparayao, incerteza de mediyao, tecnicas estatisticas de analise de dados. 

• Ter instru9oes ou procedimentos sobre o uso e opera9ao de todos os equipamentos 

relevantes, sobre o uso e prepara9ao dos itens para ensaio e/ou calibra9ao. 

• Manter atualizado disponivel as instru9oes ou procedimentos, normas, manuais. 

• Utilizar urn procedimento-plano para o desenvolvimento de metodos pelo 

laborat6rio, sendo que os planos devem ser atualizados a medida que prossegue o 

desenvolvimento. 

• Garantir que OS metodos desenvolvidos pelo laborat6rio sejam realizados por 

pessoal qualificado e equipados com recursos necessarios. 

• Na validayao o laborat6rio deve registrar os resultados obtidos, o procedimento 

utilizado para a validayaO e urna declarayao de que 0 metodo e OU nao indicado 

para o uso pretendido. 

• Ter e deve aplicar urn procedimento para estimar a incerteza de medi9ao de todas 

as calibra9oes e tipos de calibra9oes. 
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• Para OS rnetodos de ensaios ter e aplicar procedirnentos para calculo de incerteza de 

rnedi9ao. 

• Considerar todas as fontes de incertezas predorninantes, usando rnetodos de 

amilises apropriados. Ern casos que nao e possivel o ca1culo rigoroso, 

rnetrologicarnente e estatisticarnente valido, tentar identificar pelo rnenos todos os 

cornponentes de incerteza para estirnativa razoavel. 

• Ter urna sistematica de verifica9iio dos calculos e transferencias de dados. 

Na seleyaO de metodos 0 laborat6rio deve: 

• Utilizar metodos de ensaio, calibrayao e amostragem que atendam as necessidades 

dos clientes e que sejam apropriados para os ensaios que realiza. 

• Dar preferencia a metodos publicados em normas intemacionais, regionais ou 

nacwna1s. 

• Deve assegurar a utiliza~ao da ultima edi9ao valida de uma norma. 

• Quando necessario suplementar o metodo para assegurar aplicayao consistente. 

• E pode utilizar metodos desenvolvidos pelo laborat6rio, mas devem ser validados. 

• Quando o cliente nao especificar o metodo a ser utilizado, informar ao cliente o 

metodo escolhido. 

• 0 laborat6rio deve informar ao cliente quando 0 metodo por ele proposto for 

considerado impr6prio ou desatualizado. 

• Quando for necessario o emprego de metodos nao normatizados, o cliente deve ser 

informado e o metodo deve ser previarnente normatizado. 

• Verificar se a faixa e a exatidao dos valores que podem ser obtidos por meio de 

metodos validados sejam pertinentes as necessidades dos clientes. 

Para metodos novos convem que sejam desenvolvidos procedirnentos antes da 

realizayao dos ensaios e calibrayoes, que contenharn pelo menos as seguintes informa9oes: 

• Identificayao adequada. 
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• Descri~ao do tipo de item a ser ensaiado ou calibrado . 

• Panimetros ou grandezas e faixas a serem determinadas . 

• Aparelhagem e equipamento, incluindo os requisitos de desempenho tecnico . 

• Padroes de referencia e materiais de referencia requeridos . 

• Condi~oes ambientais requeridas e qualquer periodo de estabiliza~ao necessario . 

• Descri~ao do procedimento, incluindo: 

a) Fixa~ao de marcas de identifica~ao, manuseio, transporte e prepara~ao dos 

itens. 

b) Verifica~oes a serem feitas antes do inicio do trabalho. 

c) Verifica<;ao do funcionamento apropriado do equipamento e, se necessario, 

calibra~ao e ajuste do equipamento antes de cada utiliza~ao. 

d) 0 metodo de registro das observa~oes e dos resultados. 

e) Quaisquer medidas de seguran~a a serem observadas. 

• Criterio e/ou requisitos para aprova~ao/rejei~ao. 

• Dados a serem registrados e metodos de analise e apresenta~ao. 

• A incerteza ou o procedimento para estimativa da incerteza. 

Na valida~ao de metodos nao-normatizados, pr6prios, normatizados que sofreram 

adapta<;oes, modifica<;oes e amplia~oes convem que a tecnica usada para a determina~ao 

do desempenho de urn metodo seja uma das seguintes ou uma combina~ao destas: 

• Calibra~ao com o uso de padroes de referencia ou materiais de referencia. 

• Compara~oes com resultados obtidos por outros metodos. 

• Compara~oes interlaboratoriais. 

• Avalia~ao sistematica dos fatores que influenciam o resultado. 
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• A valia~ao da incerteza dos resultados com base no conhecimento cientifico dos 

principios te6ricos e na experiencia pnitica. 

5.5 Equipamentos: 

0 laborat6rio deve: 

• Ser aparelhado com todos os equipamentos para amostragem, medi~ao e ensaio 

requeridos para o desempenho correta de ensaios e/ou calibra~oes. 

• Quando utilizar equipamentos de terceiros, eles devem atender os requisitos da 

norma. 

• Ajustar os equipamentos quando necessario. 

• Ter pessoal autorizado e competente para operar seus equipamentos. 

• Ter urn programa de calibra~ao e manuten~ao para seus equipamentos. 

• T er disponivel manual de opera~ao de seus equipamentos. 

• Ter disponiveis equipamentos que assegurem a exatidao necessaria para atender as 

especifica~oes de seus metodos de ensaio e/ou calibra~ao. 

• Calibrar ou verificar seus equipamentos antes do uso. 

• Ter procedimento de verifica~oes e corre~ao de resultados. 

• Manter registros de cada item o equipamento e de seu software que seJam 

significativos para os ensaios e/ou calibra~oes. Os registros devem incluir o 

seguinte: 

a) Nome do item do equipamento e do seu software. 

b) Nome do fabricante, identifica~ao do modelo e nfunero de serie ou outra 

identifica~ao univoca. 

c) Verifica~oes de que o equipamento atende as especifica~oes. 

d) Localiza~ao atual, onde apropriado. 

e) Instru~oes do fabricante, se disponiveis, ou referencia a sua localiza~ao. 
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• 

t) Datas, resultados e c6pias de relat6rios e certificados de todas as calibra~oes, 

ajustes, criterio de aceita~ao e a data da proxima calibra~ao. 

g) Plano de manuten~ao, onde apropriado, e manuten~oes realizadas ate o 

momento. 

h) Hist6rico de cada dano, defeito, modific~ao ou reparo. 

Ter sistematica para retirar de opera~ao o equipamento que: 

a) Tenha vencido o intervalo de calibra~ao. 

b) Tenha sua integridade do lacre violada. 

c) Apresentar resultado suspeito. 

d) Apresentar defeito comprovado. 

e) For submetido a sobrecargas ou mau uso. 

t) Esteja fora das especifica~oes. 

5.6 Rastreabilidade da medi~ao: 

0 laborat6rio deve: 

• Estabelecer que todo equipamento, incluindo equipamentos auxiliares, deve ser 

calibrado antes de entrar em servi~o. 

• Estabelecer calibra~oes rastreaveis ao SI. 

• Estabelecer que os certificados dos fomecedores de rastreabilidade devem conter 

os resultados da medi~ao, incluindo a incerteza de medi~ao e/ou uma declara~ao de 

conformidade. 

• Estabelecer que os fomecedores de rastreabilidade devem ser competentes, e sao 

considerados competentes os laborat6rios de calibra~ao que satisfa~ao esta norma. 

• Ter procedimentos para efetuar em seguran~a o manuseio, transporte, 

armazenamento e uso de padroes de referencia e dos materiais, de forma a prevenir 

contamina~ao ou deterioriza~ao e proteger sua integridade. 
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5. 7 Amostragem: 

0 laborat6rio deve: 

• Ter procedimentos para amostragem, quando se realiza amostragem de substancias, 

materiais ou produtos. Os procedimentos devem estar disponiveis. 

• Ter pianos de amostragens baseados em metodos estatisticos. 

• Ter procedimentos para registrar os dados e as opera9oes da amostragem, e devem 

incluir: 

a) 0 procedimento de amostragem usado. 

b) A identifica9ao do amostrador. 

c) As condi9oes ambientais. 

d) Diagrama para identificar local de amostragem. 

• Quando cliente solicitar quaisquer desvios do procedimento de amostragem 

documentado, estes desvios devem ser detalhadamente registrados e inclusos em 

todos os documentos que contenham os resultados. 

5.8 Manuseio de itens de ensaio e calibra9ao: 

0 laborat6rio deve: 

• Ter procedimentos para o transporte, recebimento, prote9ao, armazenamento, 

reten9ao e/ou remo9ao dos itens de ensaio e/ou calibra9ao, incluindo todas as 

providencias necessarias para a protevao da integridade do item de ensaio e/ou 

calibra9ao e para a prote9ao dos interesses do laborat6rio e do cliente. 

• Ter urn sistema para identificavao que opere com as seguintes caracteristicas: 

a) A identifica9ao deve ser permanente. 

b) Assegurar que os itens nao sejam confundidos entre si 

c) Deve permitir, se apropriado, uma subdivisao de grupos de itens e a 

transferencia de itens dentro e para fora do laborat6rio. 
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• Quando ao recebimento do item de ensaio ou calibra~ao devem ser registrados as 

anormalidades ou desvios das condi~oes normais ou especificas definidas no 

metodo de ensaio e/ou calibra~ao. E quando aplicavel, consultar o cliente em caso 

de duvidas, por exemplo: 

a) Adequa~ao do item. 

b) Quando o item nao estiver em conformidade com a descri~ao fomecida 

c) Faltam detalhes sobre o servi9o. 

• Ter procedimentos e instala~oes adequadas para evitar deterioriza~ao, perda ou 

dano do item de ensaio ou calibravao durante o armazenamento, manuseio e 

prepara~ao. 

• Ter condi~oes ambientais adequadas, monitoradas e registradas. 

• Ter embalagem adequada para item de retoma, seguran9a no transporte de 

amostras e reter itens para fazer ensaios complementares. 

5.9 Garantia da Qualidade de resultados de ensaio e calibrayao: 

• Ter procedimentos de controle de qualidade para monitorar a validade dos 

resultados. 

• Quando possivel aplicar tecnicas estatisticas para analise critica dos resultados, por 

exemplo: 

a) Uso regular de materiais de referencia certificados. 

b) Participar de programas de compara9ao interlaboratorial. 

c) Ensaios ou calibra~oes replicadas, utilizando-se dos mesmos metodos ou de 

diferentes metodos. 

d) Correla~ao de resultados de caracteristicas diferentes de urn item 

e) Reensaio ou recalibravao de itens retidos. 

5.10 Apresenta9ao dos resultados: 
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Os resultados de cada ensaio, calibrayao, ou series de ensaios ou calibra9oes 

realizadas pelo laborat6rio devem ser relatados com exatidao, clareza, objetividade, sem 

ambigiiidades e de acordo com quaisquer instru9oes especificas nos metodos de ensaio ou 

calibra9ao. 

Conteudo dos relat6rios de ensaio ou calibra9ao: 

• Titulo (por exemplo: "relatorio de ensaio" ou "certificado de calibrayao"); 

• 0 nome e endere9o do laboratorio e o local onde os ensaios e/ou calibrayoes foram 

realizados, se diferentes do endere9o do laboratorio; 

• Identificayao univoca; 

• Nilmero paginaltotal; 

• Nome e endereyo do cliente; 

• Caracterizayao e condiyao do item; 

• Descri9ao e identifica9ao do item; 

• Data do recebimento do item; 

• Data de realizayao do servi9o; 

• Procedimento de amostragem, quando aplicavel; 

• Condi9oes ambientais; 

• Procedimento; 

• Desvios ao procedimento; 

• Incerteza de medi9ao; 

• Resultados; 

• Assinatura; 

• Declara9oes sobre os resultados; 

40 



• Declara~ao sobre reprodu~ao. 
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CAPITULO IV - - BUNGE ALIMENTOS 

4.1 HISTORICO 

A Bunge Alimentos esta presente no Brasil desde 1905. E a mais importante 

empresa na industrializa<;ao de soja e trigo. E lider na comercializa<;ao de graos como soja, 

trigo, milho, sorgo, girassol e semente de algodao. E lider tambem na exporta<;ao brasileira 

no agroneg6cio. Integra a corpora<;ao mundial Bunge Limited, fundada em 1818, na 

Rolanda. 

Esta presente em 16 Estados brasileiros, com unidades industriais; de 

armazenamento; moinhos; centro de distribui~.;ao, escrit6rios; e terminais portuarios. Sua 

sede fica em Gaspar- SC. 0 faturamento anual gira em tomo de R$ 15 bilhoes, e emprega, 

diretamente com mais de 7. 000 pessoas. 

Compra de mais de 30 mil produtores rurais urn volume em tomo de 15 milhoes de 

toneladas de soja, alem de trigo, milho e caro<;o de algodao, e se relaciona regularmente 

com clientes em quase 30 paises.E lider no mercado nacional de oleos vegetais; 

margarinas; gorduras vegetais; farinhas industriais e pre-misturas para panifica~.;ao. 

Produz, na cadeia soja: farelo; 6leo degomado; 6leo refinado especial para as 

industrias e para o consumidor final; margarinas; maioneses; e varios tipos de formula~.;oes 

de gorduras vegetais para as industrias de alimenta~.;ao. 

0 compromisso de resultados da Bunge Alimentos e o retorno dos investimentos, 

desenvolvimento de novos produtos e amplia<;ao dos mercados, alicer~.;ado na qualidade e 

respeito ao homem e ao meio ambiente. 
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A hist6ria da Bunge Alimentos comec;a em 1905, quando a empresa compra urn 

moinho de trigo em Santos (SP). Foi o inicio de uma serie de investimentos e 

incorporac;oes na area alimenticia. 

Em 1923, chega ao nordeste para industrializar caroc;o de algodao. Em 1929, lanc;a 

o oleo vegetal de algodao Salada, primeiro no Brasil para uso culimirio. Este lanc;amento 

inovador provocou mudanc;as nos habitos alimentares dos brasileiros, ate entao 

acostumados a consumir banha de porco ou oleo de oliva (importado ). 

No anode 1956 inova mais uma vez, lanc;ando as primeiras misturas preparadas 

para bolos e salgados. Em 1959, lanc;a a margarina Delicia, a primeira distribuida em 

veiculos com isolamento termico e com prazo de validade na embalagem. 

Em 1987, lanc;a as ineditas pre-misturas para panificac;ao Pre-Mescla. No mesmo 

ano, lanc;a a Cukin Fry, uma gordura vegetal de alta qualidade, para uso em frituras, e a 

margarina Ricca, destinada ao mercado de panificac;ao e confeitaria. 

Em 1997, consolida sua lideranc;a no processamento de soja. 

Hoje a Bunge Alimentos e, no Brasil, a sintese do nosso foco e integrac;ao na area 

do agroneg6cio comercializac;ao e industrializac;ao de soja, trigo, milho, canola, girassol, 

sorgo, caroc;o de algodao; dos produtos commodities como farelos, farinhas, oleos, 

lecitinas, tocoferol, acidos graxos e na area de produtos alimenticios, tais como oleos 

refinados, gorduras vegetais, margarinas, maioneses, farinhas de trigo industriais e pre

misturas para panificac;ao. 

4.1 UNIDADES DA BUNGE ALIMENTOS E PRINCIPAlS 
PRODUTOS 

A Bunge Alimentos possui unidades industriais, incluindo os moinhos nos 

seguintes Estados: RS, SC, PR, SP, MS, MT, GO, DF, RJ, BA, PIe PE. Sendo divididas 

em tipos de produto industrializado: 

• Industrializac;ao de Soja: 

UNIDADE DE CAMPO GRANDE ! MS 
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UNIDADEDECUIABA MT 
UNIDADEDEDOURADOS MS 
UNIDADEDEL~EDUARDODE 'BA 
MAGALHAES 
UNIDADE DE LUZIANIA GO 
UNIDADE DE OURINHOS SP 
UNIDADE DE PASSO FUNDO RS 
UNIDADE DE PONT A GROSSA PR 
UNIDADE DE RIO GRANDE RS 
UNIDADE DE RONDONOPOLIS MT 
UNIDADE DE SAO FRANCISCO DO sc 
SUL 
UNIDADE DE URU<;ui PI 

• Industrializac;ao do Trigo: 

UNIDADE DE BRASILIA · DF 
UNIDADEDECANOAS RS 
UNIDADEDE~HEUS BA 
UNIDADE DE JOINVILE SC 
UNIDADE DE PONT A GROSSA · PR 
UNIDADE DE RECIFE 'PE 
UNIDADE DE RIO DE JANEIRO 'RJ 
UNIDADE DE SANTOS SP 

• Refino e Produc;ao de Gorduras: 

UNIDADE DE CAMPO GRANDE . MS 
UNIDADE DE GASPAR SC 
UNIDADE DE ESTEIO : RS 
UNIDADE DE IPOJUCA 'PE 
UNIDADE DE LUIZ EDUARDO DE : BA 
MAHALHAES 
UNIDADE DE OURINHOS ~ SP 
UNIDADE DE LUziANIA 'GO 
UNIDADE DE PASSO FUNDO 'RS 

• Produc;ao de Margarinas e Maionese: 

UNIDADE DE GASPAR 
UNIDADE DE IPOJUCA 
UNIDADEDESAOPAULO SP 

• Produc;ao de Lecitinas: 

UNIDADE DEL~ EDUARDO DE · BA 
MAGALHAES 
UNIDADE DE PONT A GROSSA : PR 

• Produc;ao de Farelo, Oleo e Linter de Algodao: 
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BAURU 

• Estrutura Portmiria Soja: 

ILHEUS 
PARANAGUA PR 
RIO GRANDE 
SANTOS SP 
SAOLUIZ MA 
SAO FRANCISCO DO SUL sc 
VITO RIA ES 

• Estrutura Portmiria Trigo: 

ILHEUS BA 
PARANAGUA PR 
PORTO ALEGRE 'RS 
RECIFE PE 
RIO DE JANEIRO RJ 
SANTOS 'SP 
SAO FRANCISCO DO SUL 'SC 

• Centros de Distribui<;ao: 

ANANINDEUA 
CONTAGEM 
SIMOES FILHO 
CHAPECO 

• Silos e Armazens: (189 distribuidos em todo Brasil). 

4.3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA QUAL/DADE E 
POLiTICA DA BUNGE ALIMENTOS BRASIL 

0 sistema de gestao da qualidade e seguran9a do produto da Bunge Alimentos abrange 

todos os produtos e servi9os correlatos da BUNGE ALIMENTOS S.A. e suas controladas. 

Sendo a politica definida conforme figura abaixo: 
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FIGURA 2: POLITICA DA QUALIDADE DA BUNGE ALIMENTOS: 

4.4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA 
QUAL/DADE DA BUNGE ALIMENTOS 

A estrutura do sistema de gerenciamento da qualidade da Bunge alimentos e 
definida conforme figura 3, sendo definido as seguintes responsabilidades e funv5es : 
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• Comite da qualidade coorporativo: 

Composto: pelos diretores, gerentes e/ou seus representantes. 

Fun<;ao: definir as estrategias para o sistema de gerenciamento da 

qualidade, discutir e aprovar as a<;oes mobilizadoras voltadas a motivar as 

pessoas a atuar nos programas e atividades relacionadas ao sistema: 

identificar, programar e prover os recursos necessarios, bern como avaliar 

periodicamente, atraves das reunioes de analise critica pela dire<;ao a 

situa<;ao do sistema de gestao da qualidade. 

• Gerencia de seguran<;a, qualidade, meio ambiente & produtividade: 

Area responsavel pela manuten<;ao do sistema de gerenciamento da 

qualidade. 

• Auditoria intema: 

Composto por funcionarios treinados em auditorias de sistema de gestao da 

qualidade. 

• Nucleos de normatiza<;ao: 

Sao areas/fun<;oes que controlam os documentos normativos. 

• Nucleos de normatiza<;ao da unidade: 

Sao areas/fun<;oes responsaveis pelo controle de documentos da unidade. 

• Comite da qualidade da unidade: 

Composto por gerentes da unidade e/ou seus representantes, que atuam no 

processo de implanta<;ao e manuten<;ao do sistema de gerenciamento da 

qualidade. 

• Representante da dire<;ao: 

Fun<;ao designada pelo comite da qualidade da unidade, com 

responsabilidade e autoridade sobre o sistema de gerenciamento da 

qualidade. 
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I 

4.4.1 ESTRUTURA DOCUMENTAL: 

A Bunge Alimentos possui quatro niveis de documentos para atender seu sistema 

de gerenciamento da qualidade, definidos conforme tabela abaixo: 

TABELA 2: ESTRUTURA DE DOCUMENTOS 

NIVEL APLICA<;AO CATEGORIA TIPO 
1 Geral Estrategico Manual da Qualidade e 

Seguran~a do Produto 
eManual de 

I I Seguran~a, Saude e 
Meio-Ambiente. 

2 I Geral Estrategico I Padroes de Gestao 
3 I Unidade Tatico Manual da unidade e 

Padroes da unidade 
Especifica~oes, 

Padroes de Inspe~ao, 
I Padroes de processo, 

4 Unidade Operacionais e Formula~oes, 

Tecnicos Metodos analiticos, 
Fichas tecnicas de 

I produto, Padroes de 
cor, Padroes de layout, 
Artes finais, Instru~oes 
operacionais, Manuais 
de referencia e Dados. 

4.5 DEPARTAMENTO DE PESQUISA & DESENSOLVIMENTO 
CPDHT (CRUSHING & EDIBLE OILS) 

4.5.1 ATIVIDADES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

0 Centro de Pesquisa & Desenvolvimento - CPDHT atua no desenvolvimento de 

produtos na area crushing e edible oils e como centro de normatizac;ao destes processos. 

Sendo responsavel pelas seguintes atribuic;oes na area da qualidade: 

• Controle dos documentos tecnicos aplicaveis aos processos industriais de farelos; 

6leos, gorduras, margarinas e maioneses, como: 

Manuais de referencia 
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Formul~oes 

Fichas tecnicas 

Padroes de cores 

Padroes de layout 

Arte final 

Especifica9oes tecnicas 

Metodos analiticos 

Planilhas de registros de gestao e formuhirios 

Possui urn parque laboratorial que da suporte ao desenvolvimento de 

produto e desenvolve I normatiza metodos analiticos que serao utilizados pelo 

proprio laborat6rio de desenvolvimento e os laborat6rios de controle de qualidade 

das unidades da Bunge Alimentos. 

A estrutura organizacional do centro de pesquisa e desenvolvimento e definida 

conforme figura 4. 
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FIGURA 3: ESTRUTURA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DA BUNGE ALIMENT OS 

AUDITORES INTERNOS 

SEGURANCA, QUALIDADE, 
MEIO AMBIENTE & 
PRODUTIVIDADE. 

NUCLEOS DE NORMATIZACAO 

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO 

DA 

P&D CARBOHIDRATOS 
(WHEAT PRODUCTS) 

FIGURA 4: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DEPARTAMENTO CENTRO DE PESQUISA & DESENVOL VIMENTO 

COORDENADOR 
DESENVOL VIMENTO 
MARGARINAFOOD 
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PESQUISADOR PLANT A PILOTO/LABORAT6RIO 

COORDENADOR 
DESENVOL VIMENTO 
MAIONESEIBEDIDAS 

COORDENADOR 
DESENVOL VIMENTO 

GORDURAS/6LEOS 

COORDENADOR 
DESENVOL VIMENTO DE 

EMBALAGENS 

COORDENADOR 
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CAPITULO V- - ESTRATEGIA IMPLANTA~AO NBR 
ISO/IEC 17025 

5.1 DIAGNOSTICO SISTEMA DA QUAL/DADE ATUAL 

0 laborat6rio, como toda empresa e credenciada a NBR/IS09000:2000 atendendo 

principalmente aos itens 4.2.3 Controle de documentos, 7.6 Controle de Dispositivos de 

Medi~ao e Monitoramento, 8. Medi~ao, Analise e Melhoria e 8.2.2 Auditoria Interna. 

Principais atividades desenvolvidas pelo laborat6rio: 

• Desenvolvimento, implementa~ao, controle e distribui~ao de metodos de ensaios da 

Bunge Alimentos segmento edible oils; 

• Elabora~ao, controle e distribui~ao de manuais de opera~ao de equipamentos de 

laborat6rio; 

Nota: Caso alguma unidade adquira algum equipamento que nao esteja disponivel no CPDHT, a 
propria unidade elabora o documento, porem o CPDHT avalia, controla e distribui. 

• Suporte analitico para os tecnicos de desenvolvimento de produto e tecnicos de 

aplica~ao de produto; 

• Suporte analitico para as unidades, caso estas nao possuam infra-estrutura ou 

capacita~ao tecnica para realizar determinado ensaio; 

• Suporte tecnico nas pniticas laboratoriais e/ou ensaios analiticos; 

• Ensaio interlaboratorial envolvendo todas as unidades e controladoras da Bunge 

Alimentos; 

Considera~oes do sistema atual da qualidade implementado: 
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• Nao possui pessoal treinado em auditoria da qualidade; 

• 0 item controle de documento esta bern implementado; 

• Todos os metodos de ensaios e manurus de opera<;ao de equipamentos estao 

docurnentados; 

• Nao possui urn sistema de registro de dados adequado; 

• Na possui urn controle eficiente de manuten~_;ao de equipamentos de medi~_;ao (nao 

existe urn sistema de registro eficiente das manuten<;oes preventivas e corretivas 

realizadas nos equipamentos ); 

• Possui padroes de referencia e padroes quimicos com rastreabilidade metrol6gica; 

• Sao calculadas as incertezas das calibra~_;oes dos equipamentos; 

• Esta iniciando o calculo das incertezas de medi~_;oes de alguns metodos de ensaio, 

alguns ja tern implementado; 

• Existe a necessidade de docurnentar os procedimentos de calculo de incerteza de 

medi~_;ao em ensaios; 

5.2 PROPOSTA PARA IMPLANTAf;AO DE UM SISTEMA DA 
QUAL/DADE SEGUNDO NBRIIS017025: 

5.2.1 ENVOLVIMENTO DO NiVEL HIEJURQUICO MAIS ALTO DO LABORAT6RIO 

(GERENCIA): 

Quando surge o interesse da implanta<;ao de urn sistema de qualidade em urna 

empresa e imprescindivel que o nivel hierarquico mais alto da empresa esteja em acordo 

com a implanta~_;ao, que acredite no retorno desta implementa<;ao e que tenha interesse que 

o sistema tenha sucesso. 

Para a implanta<;ao de urn sistema de qualidade segundo a NBR/ISO 17025 no 

laborat6rio de pesquisa e desenvolvimento 0 papel da gerencia do setor e indispensavel. 
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Ela deve demonstrar a todos os colaboradores o interesse da empresa para que o 

sistema seja implementado com sucesso, motivar os colaboradores, definir as principais 

responsabilidades, realizar reunioes peri6dicas para manter -se informada do andamento da 

implementavao e buscar recursos para que o sistema seja implementado com sucesso. 

5.2.2 DEFINI(:AO DE RESPONSABILIDADES 

Deve-se definir as pessoas chaves para implantavao do sistema da qualidade do 

laborat6rio. Estes devem ter competencia tecnica e habilidades. E aconselha.vel a 

nomeavao de coordenador tecnico e coordenador da qualidade. Porem todo o pessoal do 

laborat6rio deve estar envolvido na implantavao da norma. 

5.2.3 DEFINI(:AO DO ESCOPO 

Deve-se definir as nietodologias que deverno ser acreditadas pelo INMETRO. A 

definivao do escopo deve ser realizada pela gerencia, atraves de amilises das solicita9oes 

e/ou pesquisas dos clientes, metodos que servem para monitoramento de especificavoes de 

produto, metodos utilizados como monitoramento de seguran9a alimentar, etc. 

Embora o nttmero de metodos acreditado fava parte, muitas vezes, de apenas uma 

fatia de todos OS metodos disponiveis no laborat6rio e aconselhavel que todos, 

independente que participem ou nao do escopo de acreditavao, obedevam aos requisitos 

desta norma. 

5.2.4 ESTRUTUI,U(:AO DO SISTEMA DA QUALIDADE LABORATORIAL: 

Nesta etapa deve-se definir o sistema da qualidade laboratorial esperado, definindo

se as equivalencias entre o sistema atual eo sistema segundo a NBR ISOIIEC17025. A 

estrutura9ao e realizada atraves da redavao de urn manual da qualidade. 

Desta forma o manual da qualidade reune e demonstra todos os requisitos e faz 

referencia de todos os documentos necessarios para o sistema da qualidade laboratorial. 

• Proposta de estrutura de Manual da Qualidade para o laborat6rio de 

Pesquisa & Desenvolvimento da Bunge Alimentos: 
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FIGURA 5: PROPOSTA ESTRUTURAL MANUAL DA QUALIDADE CPDHT 

o -I sUMAR.Io 

0- II FOLHA DE APROVACAO 

0 - III SIGLAS 

1- IDENTIFICA~AO E DESCRISAO DA INSTITui~AO 

2- POLITICA DA QUALIDADE 

2.1 OBJETIVO 

2.2 RECURSOS EMPREGADOS 

2.2.1 RECURSOS HUMANOS 

2.2.2 INFRA-ESTRUTURA 

2.2.3 SISTEMA DA QUALIDADE LABORATORIAL 

2.3 DECLARACAO DE IMPARCIALIDADE 

3. TERMINOLOGIA 

4. REQUISITOS DA GERENCIA 

4.1 ORGANIZACAO DOS LABORATORIOS E SEU GERENCIAMENTO 

4.1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

4.1.2 ATRIBulCOES E RESPONSABILIDADES 

4.1.3 DIREITOS DE PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE DAS 

INFORMACOES 

4.1.4 PREVENCAO DE INFLuENCIAS INDEVIDAS 

4.2 SISTEMA DA QUALIDADE LABORATORIAL 
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4.2.1 DESCRIC:AO DO SISTEMA 

4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE LABORATORIAL E SEU 

GERENCIAMENTO 

4.2.3 ESTRUTURA DOCUMENTAL 

4.2.4 DESVIOS DE POLITICAS 

4.2.5 DELEGAC:AO DE AUTORIDADES 

4.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS 

4.4 COORDENAC:AO DE SERVIC:OS 

4.5 SUBCONTRATAC:AO DE SERVIC:OS 

4.6 SUPRIMENTO DE BENS E SERVIC:OS EXTERNOS 

4.7 SERVIC:O AO CLIENTE 

4.8 RECLAMAC:AO DE CLIENTES 

4.9 NAO CONFORMIDADE 

4.9 .1 IDENTIFICAC:AO DA NAO-CONFORMIDADE 

4.9.2 ANALISE E AV ALIAC:AO DA NAO-CONFORMIDADE 

4.10 AC:OES CORRETIV AS 

4.11 AC:OES PREVENTIV AS 

4.12 CONTROLE DE REGISTRO 

4.13 SISTEMAS INFORMATIZADOS E CONTROLE DE DADOS 

4.14 AUDITORIAINTERNA 

4.15 ANALISE CRITICA 

5 REQUISITOS TECNICOS 
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5.2 PESSOAL 

5.2.1 QUALIFICA<;AO DE PESSOAL 

5.2.2 DESCRI<;AO DO PERFIL FUNCIONAL DO PESSOAL 

5.2.3 IDENTIFICA<;AO DAS NECESSIDADES DE 

TREINAMENTO E SATISFA(:AO 

5.3 CONDI<;OES AMBIENTAIS, INSTALA<;OES, SEGURAN<;A E MEIO 

AMBIENTE. 

5.3.1 CONDI<;OES GERAIS DO LABORATORIO 

5.3.2 CONTROLE E MANUTEN<;AO DAS CONDI<;OES 

AMBIENTAIS E INSTALA<;OES 

5.3.3 CONTROLE DE ACESSO AOS AMBIENTES 

LABORATORIAIS 

5.3.4 SEGURAN<;A OPERACIONAL NAS INSTALA<;OES 

5.3.5 SEGURAN<;A INDIVIDUAL 

5.4 METODOS DE ENSAIO/CALIBRA<;AO E V ALIDA<;AO DE 

METODOS 

5.4.1 METODOS DE ENSAIOS E CALIBRA<;AO DE EQUIPAMENTOS 

5.4.2 V ALIDA<;AO DOS METODOS 

5.4.3 INCERTEZADEMEDI(:AO 

5.5 EQUIP AMENTOS 

5.5.1 AQUISI<;AO, IDENTIFICA<;AO E REGISTROS 

5.5.2 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS 

5.6 RASTREABILIDADE DE MEDI<;AO 
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5.6.1 RASTREABILIDADE DA CALIBRA<;AO 

5.6.2 RASTREABILIDADE DE ENSAIOS 

5.6.3 RASTREABILIDADE DE PADROES DE REFERENCIA 

5.7 AMOSTRAGEM 

5.8 MANUSEIO DE !TENS 

5.8.1 RECEBIMENTO, CONTROLE, MANUSEIO E EXPEDI<;AO. 

5.8.2 ARMAZENAMENTO E PROTE<;AO 

5.9 GARANTIA DA QUALIDADE DOS RESULTADOS 

5.9.1 CONTROLE DA QUALIDADE 

5.9.2 PROGRAMA DE COMPARA<;AO INTERLABORATORIAL 

5.10 APRESENTA<;AO DOS RESULTADOS 

Devido a empresaja ter urn sistema da qualidade muitos documentos citados acima 

na estruturayao do manual da qualidade poderao ter equivalencia. Sera necessario realizar 

uma analise dos pontos de equivalencia, caso estes nao contemplarem plenamente a 

ISOIIEC 17025 estes devem ser revisados. 

Nesta etapa o apoio do setor responsavel pela estruturayao do sistema da qualidade 

atual da Bunge, e indispensavel. As pessoas chaves responsaveis pela implementayao da 

norma no laborat6rio, coordenayao tecnica e de qualidade, devem buscar orientayao, 

esclarecer duvidas e apoio tecnico junto ao setor da qualidade da empresa. 

5.2.5 PROPOSTA PLANO PARA DESENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS E 

PROCEDIMENTOS 
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0 plano para desenvolvimento de urn sistema de gerenciamento da qualidade 

indica os procedimentos que deverao ser implementados e os procedimentos que podem 

ter equivalencia com o sistema da qualidade atual da Bunge Alimentos. 

Abaixo segue proposta de plano para desenvolvimento de documentos e 

procedimentos para o laborat6rio de pesquisa & desenvolvimento da Bunge Alimentos. 
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TABELA 3: PROPOSTA PLANO DESENVOLVIMENTO DOCUMENTOS DA QUALIDADE 

DOCUMENTO E/OU OQUEFAZER COMO QUEM PORQUE ONDE QUANDO 
ADEQUA(:AO 

4.1 Organizacao dos laborat6rios Definir/declarar estrutura 
e seu gerenciamento Realizarum Coordenacao tecnica Atender item 4.1 Anexo ao manual da Conforme definido 

organizacional do organograma do qualidade do no macrofluxo de 4 .1. 1 Estrutura Organizacional e/ou da qualidade organizacao 
laborat6rio laborat6rio laborat6rio requisites de gerencia 

4 .1.2 Atribuicoes E Elaborar documento 
Responsabilidade Definir/declarar todas as especifico Coordenacao tecnica Atender item 4.1 No sistema de 

Conforme definido 
verificando no macrofluxo de 

funcoes do laborat6rio equivalencias com eRH organizacao qualidade atual. requisitos de gerencia 
sistema atual 

4 .1. 3 Direitos De Propriedade E Definir/ declarar 
Confidencialidade Das sistematica de direitos de Coordenacao da Atender item 4.1 No manual da Conforme definido 
Informacoes propriedade e Redigir sistematica Qualidade e/ou organizacao qualidade do no macrofluxo de 

confidencialidade das coordenacao tecnica laborat6rio requisitos de gerencia 
informacoes 

4.1.4 Prevencao de lnfluencias Defmir/ declarar Coordenacao da 
No manualda Conforme definido 

Indevidas sistematica para Atender item 4.1 qualidade do no macrofluxo de 
prevencao de influencias Redigir sistematica Qualidade e/ou organizacao laborat6rio requisitos de gerencia 

indevidas coordenacao tecnica 

4.2 Sistema da Qualidade Definir/declarar escopo, Elaborar lista de Coordenacao da Atender item 4.2 Anexo ao manual da Conforme definido 
4.2.1 Descricao do Sistema isto e, lista de servicos, servi¢os acreditados Qualidade e/ou Sistema da Qualidade qualidade do no macrofluxo de 

acreditados. coordenacao tecnica laborat6rio requisitos de gerencia 
4.2.2 Manual da Qualidade Definir/declarar objetivo Coordenacao da Atender item 4.2 Nomanualda Conforme definido 
laboratorial Redigir declaracao qualidade do no macrofluxo de da manual da qualidade qualidade Sistema da Qualidade laborat6rio reguisitos de gerencia 
4.2.3Estrutura Documental Declarar estrututra Transferir estrutura jit Coordenacao da Atender item 4.2 No manual da Conforme definido 

documental utilizada qualidade do no macrofluxo de 
pelaBunge existente qualidade Sistema da Qualidade laborat6rio requisitos d~gerencia 
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4.2.4 Desvios de Politicas Definir/declarar como Nomanualda Conforme definido 
sao identificados e 

Redigir declaravao Coordenavao da Atender item 4.2 qualidade do no macrofluxo de 
tratados os desvios de qualidade Sistema da Qualidade laborat6rio requisites de gerencia 

politica 
Definir/declarar as No manual da Conforme definido 

4.2.5 Delegalj:ao de Autoridades autoridades responsaveis Redigir declaravao Coordenavao da Atender item 4.2 qualidade do no macrofluxo de 
pelo sistema da qualidade Sistema da Qualidade laborat6rio requisites de gerencia 

qualidade laboratorial 
Redigir declaravao, 

verificar 

Declarar procedimento conformidade do Coordenavao da Atender item 4.3 Na documentavao da Conforme definido 
4. 3 Controle de documentos padrao existente, Controle de qualidade do sistema no macrofluxo de 

para o item 
caso necessaria qualidade documentos atual requisites de gerencia 

solicitar revisao para 
adequacao. 

Definir/declarar o Redigir declaravao; Atender item 4.4 Na documentavao da Conforme definido 
4.4 Coordenavao de Servivos procedimento/sistematica Definir fluxo deste Coordenavao tcknica Analise crftica de qualidade do sistema rto macrofluxo de 

para o item processo e elaborar e/ou da qualidade pedidos, propostas e atual requisitos de gerencia 
procedimento. contratos. 

Definir/declarar o Redigir declaravao; Atender item 4.5 Na documentavao da Conforme definido 
4.5 Subcontratavao de Servivos procedimento/ sistematica Definir fluxo deste Coordenavao tecnica 

Subcontrata~j:ao de qualidade do sistema no macrofluxo de 
para o item processo e elaborar e/ou da qualidade ensaios e calibra~j:oes atual requisites de gerencia 

procedimento 
Redigir declaraQao, 

verificar Atender item 4. 6 4.6 Suprimento de Bens e Declarar o conformidade do Coordenavao tecnica Aquisi9ao de Na documentayao da Conforme definido 
procedimento/sistematica padrao existente, qualidade do sistema no macrofluxo de Servivos Externos 

para o item caso necessaria e/ou da qualidade servi9os e atual requisitos de gerencia 
solicitar revisao para suprimentos 

- adequacao. 

Definir/declarar o Redigir declaralj:ao; Atender item 4.7 Na documentavao da Conforme definido 
4. 7 Servivo ao Cliente procedimento/sistematica Definir fluxo deste Coordenavao tecnica Atendimento ao qualidade do sistema no macrofluxo de 

para o item processo e elaborar e/ou da qualidade cliente atual requisites de gerencia 
procedimento 

Definir/declarar o Redigir declaralj:ao; Na documentavao da Conforme definido 
4. 8 Reclamavao de Clientes procedimento/sistematica Definir fluxo deste Coordenalj:ao tecnica Atender item 4.8 qualidade do sistema no macrofluxo de 

' 

para o item processo e elaborar e/ou da qualidade Reclamavoes atual requisites de gerencia 
- --- procedimento 
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4.9 N!lo Conformidade Redigir declara~~o, 
4.9.1 Identifica~~o da N~o· verificar Atender item 4. 9 

conformidade 
Declarar o conformidade do 

Coordena~~o tecnica Controle dos Na documenta~~o da Conforme definido 
procedimento/ sistematica padr~o existente, trabalhos de ensaio qualidade do sistema no macrofluxo de 

4.9.2 Analise e Avalia9~o da para o item caso necessaria e/ou da qualidade e/u calibra~~o n~o· atual requisitos de gerencia 

N~o·conformidade 
solicitar revis~o para conforme 

adequa~~o. 

Redigir declara~ao, 
verificar 

Declarar o conformidade do 
Coordena~~o tecnica Atender item 4. 1 0 

Na documenta~~o da Conforme definido 
4. 1 0 A~oes Corretivas procedimento/ sistematica padrlio existente, qualidade do sistema no macrofluxo de 

para o item caso necessaria e/ou da qualidade A~ao Corretiva atual requisitos de gerencia 
solicitar revis~o para 

adequaclio. 
Redigir declara~~o, 

verificar 
Declarar o conformidade do 

Coordena9~o tecnica Atender item 4.11 Na documenta9~0 da Conforme definido 
4.11 A~oes Preventivas procedimento/ sistematica padrao existente, qualidade do sistema no macrofluxo de 

para o item caso necessaria e/ou da qualidade A~~o preventiva atual requisitos de gerencia 
solicitar revis~o para 

adequac~o. 
Redigir declara~~o; ' 

4.12 Controle de Registro 
Definir/declarar o 

Definir fluxo deste Coordena~~o tecnica Atender item 4.12 Na documenta~ao da Conforme definido 
procedimento/sistematica Controle dos qualidade do sistema no macrofluxo de 

para o item processo e elaborar e/ou da qualidade registros atual requisitos de gerencia 
procedimento 

Redigir declara~~o, 
verificar 

4.13 Auditoria Intema 
Declarar o conformidade do 

Coordena9~0 tecnica Atender item 4. 13 Na documenta9~o da Conforme definido 
procedimento/sistematica padr~o existente, qualidade do sistema no macrofluxo de 

para o item caso necessaria 
e/ou da qualidade Auditorias Internas atual requisitos de gerencia 

solicitar revis~o para 
---··-· ..... - ... - adequa~ao . 

~---

___ , _____ ........._..... .. 
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Redigir declaracao, 
verificar 

Declarar o conformidade do Coordenacao tecnica Atender item 4. 14 Na documentacao da Conforme definido 
4.14 Analise Critica procedimento/sistematica padrao existente, Analises criticas pela qualidade do sistema no macrofluxo de 

para o item caso necessaria e/ou da qualidade gerencia atual requisitos de gerencia 
solicitar revisao para 

adequacao. 
Redigir declaracao, 

5.Requisitos Tecnicos verificar 

5.2 Pessoal 
Declarar o conformidade do Coordenacao tecnica Atender item 5.2 Na documentacao da Conforme definido 

procedimento/sistematica padrao existente, qualidade do sistema no macrofluxo de 
5.2.1 Qualificacao de Pessoal para o item caso necessaria eRH Pessoal atual requisitos de gerencia 

1 

solicitar revisao para 
adequacao. 

Redigir declaracao, 
verificar 

5.2.2 Descricao do Perfil Declarar o conformidade do Coordenacao tecnica Atender item 5.2 Na documentacao da Conforme definido 

Funcional do Pessoal procedimento/sistematica padrao existente, eRH Pessoal qualidade do sistema no macrofluxo de 
para o item caso necessaria atual requisitos de gerencia 

solicitar revisao para 
adequacao. 

Redigir declaracao, 
5.2.3 Identificacao das verificar 

Declarar o conformidade do Coordenacao tecnica Atender item 5.2 Na documentacao da Conforme definido 
Necessidades de Treinamento e procedimento/ sistematica padrao existente, qualidade do sistema no macrofluxo de 
Satisfacao para o item caso necessaria e/ou qualidade e RH Pessoal atual requisitos de gerencia 

solicitar revisao para 
adequacao. 

Redigir declaracao; 

5.3 Condi9oes Ambientais, InstalaQoes, 
Estudar as condicoes 
gerais do laborat6rio 

Seguran9a e Meio Ambiente. Definir/declarar as requerida & Atual; Coordenacao tecnica, Atender item 5.3 Anexo ao manual da Conforme definido 
5.3.1 Condicoes Gerais do condicoes gerais do Elaborar documento ou da qualidade ou Acomodacoes e qualidade do no macrofluxo de 

Laborat6rio 
laborat6rio requeridas para declarar as pesquisador. condicoes ambientais laborat6rio requisitos tecnicos 

condicoes ideais, 
com auxilio do lay 

-~- -~~--~-~----- ·--··-"·· -----·- .. --- aut do_laborat6rio. '- -"" --------~-~ 
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5.3.2 Controle e Manutenc;ao das 
Definir/ declarar Redigir declarac;ao; Coordenac;ao tecnica, Atender item 5.3 Anexo ao manual da Conforme definido 

Condic;oes Ambientais e procedimento/sistematica Definir fluxo deste ou da qualidade ou Acomodac;oes e qualidade do no macrofluxo de processo e elaborar 
Instalac;oes para este item. procedimento pesquisador. condic;oes ambientais laborat6rio requisites tecnicos 

5.3.3 Controle de Acesso aos Definir/declarar Redigir declarac;ao; Coordenac;ao tecnica, Atender item 5.3 No manual da Conforme definido 
sistematica para este Acomodac;oes e qualidade do no macrofluxo de Ambientes Laboratoriais 

item. Definir sistematica e/ou da qualidade. condic;oes ambientais laborat6rio requisites tecnicos 
Redigir declarac;ao, 

verificar 
5. 3 .4 Seguranc;a Operacional nas Definir/ declarar conformidade do Coordenac;ao tecnica, Item nao Na documentac;ao da Conforme definido 

Instalac;oes procedimento/sistematica padrao existente, e/ou da qualidade. contemplado na qualidade do sistema no macrofluxo de 
para este item. caso necessaria norma atual requisites de gerencia 

solicitar revisao para I 

adequac;ao. 
Redigir declaracao, 

verificar 
Definir/ declarar conformidade do Coordenacao tecnica, Item nao Na documentac;ao da Conforme definido 

5.3.5 Seguranc;a Individual procedimento/sistematica padrao existente, contemplado na qualidade do sistema no macrofluxo de 
para este item. caso necessaria e/ou da qualidade. norma atual requisites de gerencia 

solicitar revisao para 
adequacao. 

5.4 Metodos de Ensaio/CalibraQiio e 

ValidaQiio de Metodos Elaborar declarac;ao; Atender item 5.4 
5.4.1 Metodos de Ensaio/CalibraQiio Definir/declarar Definir fluxo deste Coordenacao tecnica, Metodo de ensaio e Na documentac;ao da Conforme defmido 

procedimento para este processo e elaborar qualidade do sistema no macrofluxo de 
5.4.1.1 Selec;ao de Metodo de item. procedimento e/ou da qualidade. calibrac;ao e atual requisites de gerencia 
Ensaio/Calibras:ao 

validacao de metodos 

Redigir declarac;ao, 
verificar Atender item 5 .4 5.4.1.2 Elaborac;ao de Definir/ declarar conformidade do Coordenac;ao tecnica, Metodo de ensaio e Na documentac;ao da Conforme definido 

Metodo/Calibrac;ao procedimento para este padrao existente, e/ou da qualidade. calibrac;ao e qualidade do sistema no macrofluxo de 
item. caso necessaria 

validac;ao de metodos atual requisites de gerencia 
solicitar revisao para 

adequacao. 
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Elaborar declara~ao; Atender item 5.4 Na documentayao da Conforme definido 5.4.1.3 Metodos Nao- Definir/ declarar Definir fluxo deste 
Coordena~ao tecnica, Metodo de ensaio e qualidade do sistema no macrofluxo de procedimento para este processo e elaborar e/ou da qualidade. calibra9ao e atual requisites de gerencia Normatizados 

item. procedimento validayaO de metodos 

Elaborar declara~ao; Atender item 5 .4 Na documenta9ao da Conforme definido 5.4.2 Valida9ao de Metodos de Definir/ declarar Definir fluxo deste Coordena9ao tecnica, Metodo de ensaio e qualidade do sistema no macrofluxo de procedimento para este processo e elaborar e/ou da qualidade. calibrac;ao e atual requisitos de gerencia Ensaio 
item. procedimento validac;ao de metodos 

Elaborar declarac;ao; Atender item 5. 4 Na documenta9ao da Conforme definido Definir/declarar Definir fluxo deste Coordenac;ao tecnica, Metodo de ensaio e qualidade do sistema no macrofluxo de 5.4.3 Incerteza de Medi~ao procedimento para este processo e elaborar e/ou da qualidade. calibra~ao e atual requisitos de gerencia item. procedimento validac;ao de metodos 

Redigir declarac;ao, 
verificar 

Na documentac;ao da Conforme definido 
5.5 Equipamentos 

Definir/declarar conformidade do Coordenac;ao tecnica, Atender item 5. 5 qualidade do sistema no macrofluxo de 5.5.1 Aquisic;ao, Identificac;ao e procedimento para este padrao existente, e/ou da qualidade. Equipamentos atual requisitos de gerencia Registros. item caso necessario 
solicitar revisao para 

ad~ui:!Y_ao. 
Redigir declarac;ao, 

verificar 
Na documenta9ao da Conforme definido Definir/declarar conformidade do Coordenac;ao tecnica, Atender item 5. 5 qualidade do sistema no macrofluxo de 5.5.2 Controle de Equipamentos procedimento para este padrlto existente, e/ou da qualidade. Equipamentos atual requisitos de gerencia item caso necessario 

solicitar revisao para 
ad~ui:!Y_ao. 

Redigir declarac;ao, 
verificar 

Atender item 5.6 Na documenta9ao da Conforme definido 
5.6 Rastreabilidade da Medi9!io 

Definir/declarar conformidade do Coordenac;ao tecnica, qualidade do sistema no macrofluxo de Rastreabilidade da 5.6.1 Rastreabilidade da procedimento para este padrao existente, e/ou da qualidade. atual requisitos de gerencia medi~ao Calibrac;ao item caso necessario 
solicitar revisao para 

adequa_s:ao. 
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Redigir declaraQao, 
verificar 

Definir/ declarar conformidade do CoordenaQao tecnica, Atender item 5. 6 Na documentayao da Conforme definido 
5.6.2 Rastreabilidade de Ensaios procedimento para este padrao existente, Rastreabilidade da qualidade do sistema no macrofluxo de 

item caso necessaria e/ou da qualidade. mediQao atual requisites de gerencia 
solicitar revisao para 

adequacao. 
Redigir declaraQao, 

verificar 
5.6.3 Rastreabilidade de Padroes Definir/declarar conformidade do CoordenaQao tecnica, Atender item 5. 6 Na documentavao da Conforme definido 

de Referencia procedimento para este padrao existente, e/ou da qualidade. Rastreabilidade da qualidade do sistema no macrofluxo de 
item caso necessaria medivao atual requisites de gerencia 

solicitar revisao para 
adequacao. 

Elaborar declaraQao; 
Definir/declarar Definir fluxo deste CoordenaQao tecnica, Atender item 5. 7 Na documentaQao da Conforme definido 

5. 7 Amostragem procedimento para este processo e elaborar qualidade do sistema no mactofluxo de 
item. procedimento e/ou da qualidade. Amostragem atual requisites de gerencia 

5.8 Manuseio de !tens Elaborar declarayao; 

5.8.1 Recebimento, Controle, 
Definir/declarar Definir fluxo deste Coordenavao tecnica, 

Atender item 5. 8 Na documentaQao da Conforme definido 
procedimento para este processo e elaborar Manuseio de itens de qualidade do sistema no macrofluxo de 

Manuseio e ExpediQao. item. procedimento e/ou da qualidade. ensaio e calibravao atual requisites de gerencia 

Elaborar declaraQao; 
5.8.2 Armazenagem e Definir/ declarar Definir fluxo deste CoordenaQao tecnica, Atender item 5. 8 Na documentaQao da Conforme definido 

DistribuiQao procedimento para este processo e elaborar e/ou da qualidade. Manuseio de itens de qualidade do sistema no macrofluxo de 
item. procedimento ensaio e calibrayao atual requisites de gerencia 

Elaborar declara«;ao; Atender item 5. 9 
5.9 Garantia da Qualidade dos Resultados Definir/ declarar Definir fluxo deste Coordena«;ao tecnica, Garantia da Na documentaQao da Conforme definido 

5. 9. 1 Controle da Qualidade procedimento para este processo e elaborar qualidade de quatidade do sistema no macrofluxo de 
item. procedimento e/ou da qualidade. resultados de ensaio atual requisites de gerencia 

e calibraQao 
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Elaborar declara~ao; Atender item 5. 9 
5.9.2 Programa de Comparayao Definir/declarar Definir fluxo deste 

Coordena~ao tecnica, 
Garantia da Na documenta~ao da Conforme definido 

procedimento para este processo e elaborar qualidade de qualidade do sistema no macrofluxo de Interlaboratorial 
item. procedimento e/ou da qualidade. resultados de ensaio atual requisites de gerencia 

e calibrayao 
Elaborar declara~ao; 

Definir/ declarar Definir fluxo deste 
Coordena~ao tecnica, 

Atender item 5. 1 0 
5 .1 0 Apresenta~ao de resultados procedimento para este processo e elaborar Apresenta~ao de 

item. procedimento e/ou da qualidade. resultados 
~---· -·-·-----· -~- - - -··- -~~----~-
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5.3 MACROFLUXO DE IMPLEMENTAf;AO DE REQUISITOS DE 
GEREN CIA 

TREINAMENTO 
NBRISO!IEC 17025 
TREINAMENrO EM 
AUDITORIA EM 
NBRISOIIEC 17025 

MAPEAMENTO DO 
SISTEMA 
FLUXOGRAMA DAS 
ATMDADES 

PREVENTIVA 
&ACAO 

CORRETIVA 
AUDITORIA 

INTERN A 

M3 M4 M5 M6 Mll 

5.4 MACROFLUXO DE IMPLEMENTAf;AO DE REQUISITOS 
TECNICOS 

M4 M8 M9 M10 
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CONDICOES 

GARANTIA DA 
QUALIDADE DOS 
RESULATDOS 
APRESENTACAO DE 
RESULTADOS 

Recursos humanos, adequa9ao da infra-estrutua, rastreabilidade metrologia e custos 

diretos de acredita9ao sao os principais custos de implementayao da norma ISOIIEC 17025 

em urn laborat6rio de ensaio. 

Com auxilio de consultorias especializadas na implementa9ao esta norma foi 

possivel levantar os seguintes custos considerando urn tempo medio de implementayao de 

12-18 meses: 

• Recursos Humanos 

80 % do coordenador da qualidade 90 horas em capacita9ao: 

50% do coordenador tecnico NBR ISOIIEC 17.025 

Confiabilidade metrol6gica 

10% tecnicos do laborat6rio Incerteza de medi9ao 

Forma9ao de Auditores Internos 

• Adequa9ao da Infra-estrutura e Materiais 

Condi9oes Ambientais ( climatizayao e instrumentos de controle) 

Readequa9ao de lay out 

Adequa9ao de equipamentos ( atuais nao adequados metrologicamente) 

Altera9ao de especifica9oes de materiais criticos 
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• Rastreabilidade Metrol6gica 

Novas calibra9oes junto a RBC 

Rastreabilidade metrol6gica de todos os ensaios 

Aquisi9ao de materiais de referencia certificados 

Intercompara9oes/ensaios de proficiencia 

• Custos Diretos de Acredita9ao 

Custos obtidos com o 6rgao acreditador. 

70 



CONCLUSAO 

A acredita9ao de urn laborat6rio segundo a Norma ISO!IEC 17025 atesta que o 

laborat6rio possui urn born sistema de gerenciamento da qualidade e competencia tecnica 

comprovada. Muitos sao os ganhos obtidos com esta acredita9ao, porem e importante 

mencionar alguns que nao sao divulgados, por exemplo, o envolvimento de toda equipe 

como sistema da qualidade tomando-os mais criticos e competentes. 

0 laborat6rio de pesquisa e desenvolvimento da Bunge Alimentos, conforme ja 

mencionado em outros capitulos, e referencia para todas as unidades produtoras da Bunge 

Alimentos, sendo referencia ele deve estar, preferencialmente, em processo constante de 

melhoria. 

Implementar no laborat6rio urn sistema de qualidade segundo a NBR ISOIIEC 

17025 obteremos urn sistema de gerenciamento mais solido e melhorariamos nosso 

sistema atual de garantia da qualidade dos resultados obtidos. 

A acredita9ao do laborat6rio junto ao urn 6rgao oficial sera imprescindivel se 

contribuir como urn diferencial estrategico da empresa e dependera da decisao, apoio das 

pessoas chaves. Porem, e interessante ressaltar que com a implementa9ao de urn sistema de 

gerenciamento da qualidade laboratorial, teremos urna visao macro das atividades 

laboratoriais auxiliando nas tomadas de decisoes e competencia tecnica comprovada. 
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