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RESUMO 

 

A Avaliação da Conformidade é uma medida de regulação de mercados e seus efeitos 

sobre os setores produtivos, os quais se encontram sob influência obrigatória, devem ser 

mensurados e analisados por meio da avaliação de impactos de seus regulamentos, visando 

à criação de um melhor ambiente regulatório e conseqüente aumento da competitividade 

das empresas. Através de pesquisa de levantamento de dados do tipo survey, aplicada ao 

ramo produtivo de cadeiras plásticas monobloco, uma fração do setor de transformados 

plásticos nacional, conhecidamente um elo fragilizado da cadeia petroquímica e 

tradicionalmente deficitário em termos econômicos, buscou-se diagnosticar as percepções 

desse segmento na tentativa de levantar os impactos da atividade regulatória, desvendando 

as limitações e dificuldades impostas às empresas, com o objetivo de arquitetar medidas 

para o desenvolvimento das indústrias no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade como um todo. A pesquisa mostrou que os custos da atividade exercem 

forte efeito sobre todos os aspectos abordados e esse foi considerado o impacto mais 

negativo da ação regulatória. Em contrapartida, na constatação dos empresários, o aumento 

da qualidade dos produtos e satisfação do cliente foram os maiores ganhos oriundos da 

Avaliação da Conformidade. No entanto, nenhum impacto positivo foi apontado sobre o 

aumento das exportações, o que contraria um dos pilares dessa forma particular de 

regulação. Diante desses resultados, foram propostas diretrizes e orientações no sentido de 

melhorar a atuação de todos os agentes que compõem o Sistema, exclusivamente o 

Inmetro, Órgão Regulador responsável pela elaboração dos regulamentos, e as empresas, 

os maiores impactados no cenário regulatório. À inovação tecnológica, principal elemento 

diferenciador na competição entre empresas, foi dado especial destaque, de forma a 

identificar a postura do setor nesse campo, ressaltando-se que, ao agregar os conceitos de 

inovação e uma melhor prática regulatória na promoção da competitividade, apenas dessa 

maneira, será possível desfrutar dos potenciais benefícios da Avaliação da Conformidade.           
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ABSTRACT 

 

The Conformity Assessment is a measure of market regulation and its effects on the 

productive sectors, which are under mandatory influence, must be measured and analyzed 

by the impacts evaluation of these rules, aiming to create a better regulatory environment 

and to increase the competitiveness of the companies. Through survey research applied to 

the productive industry of plastic chairs, a fraction of the national plastic processing sector, 

well known as a fragile link in the petrochemical chain and traditionally deficient in 

economic terms, it tried to diagnose the perceptions of this segment into an attempt to 

identify the regulatory activity impact, revealing the limitations and difficulties imposed on 

the enterprises, in order to set up measures for the development of industries in the 

Brazilian System of Conformity Assessment as a whole. The survey has shown that the 

activity costs demand a strong effect on all addressed aspects and it was named the most 

negative impact of the regulatory action. In contrast, on the entrepreneurs’ opinion, the 

product quality increase and customer satisfaction are the greatest profits from the 

Conformity Assessment. However, none positive impact over the growth in product 

exportation was noticed, which contradicts one of the pillars of this particular form of 

regulation. Based on these results, policies and guidelines have been proposed to improve 

the performance of all agents within the System, specially to Inmetro, the regulatory body 

responsible for drafting the regulations, and the companies, the most impacted in the 

regulatory field. To the technological innovation, the main differentiating factor in 

competition, was given peculiar attention in order to describe the position of the group 

upon this scenario, regarding that, by adding the concepts of innovation and a better 

regulatory practice on the promotion of the competitiveness, only in this way, it will be 

possible to appropriate the potential benefits of the Conformity Assessment.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 



 

 1 

1- INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Capítulo tem o compromisso de apresentar um breve histórico do 

desenvolvimento industrial do Brasil, estabelecendo uma conexão acerca da importância da 

qualidade para o crescimento da economia nacional, especialmente na última década do Século 

XX, quando o País, de forma insuficientemente apropriada, enfrentou a abertura de seu mercado 

e a Avaliação da Conformidade passou a figurar como uma diferente estratégia de competição. 

Além de ressaltar a importância dessa atividade, esta seção apresentará os conceitos de 

competitividade que serviram para embasar a presente pesquisa, bem como os objetivos, 

motivações e justificativas para a proposição e desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.1- A ABERTURA ECONÔMICA E A ASCENSÃO DA AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE 

 

O Brasil, país tradicionalmente agrícola, iniciou o seu processo de industrialização 

tardiamente, ainda assim de forma incipiente e sem apoio do governo, na segunda metade do 

século XIX. O café, principal produto de exportação, respondia por cerca de 50% da receita de 

exportação. A Europa, devido à Primeira Guerra Mundial, parou de produzir para exportar e o 

Brasil, que importava a maior parte dos bens que necessitava daquele continente, viu-se obrigado 

a investir na produção industrial, visto que a exportação de café caiu drasticamente. Entretanto, 

só a partir da crise econômica ocorrida em 1929, nos Estados Unidos (chamada a Grande 

Depressão), quebrando a hegemonia do café, foi que o governo brasileiro passou a adotar 

políticas para o desenvolvimento e proteção da indústria brasileira. Todavia, a industrialização 

brasileira ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial e, nesse período, é possível citar a Lei 

do Similar Nacional que impedia a importação de produtos estrangeiros, caso houvesse produto 

similar no País, sem ao menos levar em conta a avaliação e requisitos de qualidade dos produtos, o 

que praticamente eliminou a concorrência das importações sempre que se produzisse mesmo item no 

cenário doméstico e retardou o movimento de normalização e avaliação da conformidade no Brasil 

(PEREIRA & BORSCHIVER, 2010). Como era de se esperar, no final da década de 60, a política 

governamental de substituição das importações começou a mostrar sua fragilidade. Foi nessa 
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mesma década que foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas – INPM, mais tarde 

denominado Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro. Os aspectos 

relacionados com a qualidade eram preocupação crescente, em especial da indústria automotiva, 

siderúrgica e de petróleo, antevendo-se à constatação de dois pilares de desenvolvimento 

tecnológico: a normalização e a avaliação da conformidade (BARROS, 2004). 

No início dos anos 70, a economia brasileira superou a crise e começou a crescer, 

tornando-se conhecido como o período do “milagre brasileiro”, embora não tenha sido um 

crescimento sustentado (NICOLSKY, 2003), uma vez que o desenvolvimento tecnológico se deu, 

em sua maior parte, por conta da aquisição de pacotes fechados ou transferência tecnológica da 

matriz à filial no Brasil (MERCADO & ANTUNES, 1998). Nesse período, era absoluta a 

participação do Estado como formulador e executor de políticas de desenvolvimento industrial, 

no entanto, especialmente para a indústria química nacional, havia um forte atraso tecnológico 

frente ao progresso externo. 

A permanente política protecionista do governo de fechar o mercado brasileiro às 

importações havia gerado uma baixa produtividade, devido ao atraso tecnológico da indústria 

brasileira. O desenvolvimento de novos produtos e a incorporação de novas tecnologias aos 

processos produtivos estavam restritos a poucos setores da economia, sendo incipientes do ponto 

de vista do conjunto do parque industrial. Como conseqüência, a indústria brasileira perdia 

competitividade, devido aos altos custos de produção, à baixa produtividade e pouca inovação 

tecnológica. Todos esses fatores estavam criando barreiras à entrada dos produtos brasileiros no 

mercado internacional. 

Os cenários político e econômico internos, bem como o crescimento do comércio 

internacional e suas barreiras, forneceram os elementos que tornariam possível uma mudança 

profunda no desenvolvimento tecnológico do País e, nesse mesmo período, a Lei n.º 5.966, de 11 

de dezembro de 1973, criou o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Sinmetro, o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

Conmetro e o Inmetro. A importância da criação do Sinmetro estabeleceu uma estreita relação 

entre as três atividades: a metrologia seria a base, a normalização o meio e a qualidade o 

objetivo final. 

O ano de 1990 foi, para o Brasil, o início de uma nova era com relação à qualidade e à 

produtividade. O Governo Federal lançou a Política Industrial de Comércio Exterior (PICE) e o 
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Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) como mecanismos para apoiar o setor 

produtivo diante da nova realidade da economia brasileira. A demanda do setor produtivo pelos 

serviços do Inmetro tornou-se uma realidade, uma vez que a adoção das técnicas de gestão da 

qualidade não só se mostraram fonte de ganhos de produtividade em mercados competitivos 

internamente, mas a certificação da qualidade se caracterizou como o passaporte de acesso aos 

mercados internacionais (DIAS, 1998). 

Importantes fatores contribuíram para que o movimento da qualidade fosse impulsionado: 

o crescimento do comércio internacional, devido à eliminação das barreiras tarifárias e sua 

crescente substituição por barreiras técnicas, e a abertura do mercado brasileiro aos produtos 

importados. Internamente, o Brasil reduzia as antigas e tradicionais barreiras protecionistas e, 

externamente, o colapso da União Soviética anunciava uma globalização sem precedentes 

(JORNADA, 2005). Nesse contexto, a forma mais comum que os países utilizaram para proteger 

seus mercados, dificultando o acesso de produtos importados, foi através da criação de barreiras 

comerciais. As barreiras comerciais mais comuns são as barreiras tarifárias e as barreiras não 

tarifárias. As barreiras tarifárias consistem na imposição de tarifas ou impostos de importação, 

em valores altos, encarecendo o produto importado, o qual perde competitividade. As barreiras 

não tarifárias podem ser de diversas naturezas: barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias.  

Entre os diversos tipos de barreiras comerciais, as barreiras técnicas são as mais usadas. 

As barreiras técnicas podem ser definidas de diversas formas. Considerando o estipulado pela 

Organização Mundial de Comércio – OMC, criada em 1995, barreiras técnicas são barreiras 

comerciais derivadas da utilização de normas ou regulamentos técnicos não-transparentes ou não-

embasados 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 (INMETROa, 2008). O Acordo 

sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) visa o tratamento das regras para preparação, 

adoção e aplicação dos regulamentos técnicos, procedimentos de avaliação da conformidade e 

normas técnicas, pretendendo garantir a eficiência da produção e o respeito às normas 

internacionais, permitindo que cada país tome as medidas necessárias para assegurar qualidade às 

suas importações e exportações. Diante da dificuldade de um sistema mundial unificado, a 

adoção de regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade tornou-se fator 

determinante para a conquista da competitividade e de novos mercados (CAMBOIM, 2006). 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/faq/definicao.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/faq/definicao.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/faq/definicao.asp
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A abertura do mercado brasileiro à concorrência externa demonstrou claramente a 

fragilidade da nossa indústria face à nova ordem econômica mundial e ao estágio de 

desenvolvimento das indústrias estrangeiras. A Figura I.1 apresenta os dados relativos à balança 

comercial brasileira no período de 1990 a 2010, caracterizado por grandes mudanças na estrutura 

política e econômica nacional. 
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Figura I.1: Evolução da balança comercial nacional a partir da década de 90 
       Fonte: SECEX (dados acumulados no período de outubro a setembro do ano de referência)  

 

Os piores momentos de parte da indústria nacional ocorreram na segunda metade da 

década de 90, período de franca abertura do mercado brasileiro aos produtos importados. A 

fragilidade competitiva da indústria nacional permeava tanto os setores de alto valor agregado e 

conteúdo tecnológico sofisticado, quanto os de bens de consumo tradicionais. O mercado 

nacional, então globalizado, passou a oferecer produtos das mais diversas procedências, muitos 

com qualidade adequada, porém tantos outros com qualidade duvidosa que, além de colocarem 

em risco a saúde e segurança do consumidor, introduziam também a problemática da 

concorrência desleal, provocando a reação da indústria nacional a partir da fabricação de 

produtos que pudessem competir com aqueles que, apesar de não oferecerem a qualidade 

necessária, ganhavam mercado rapidamente por apresentarem preços mais competitivos do que 

os similares nacionais (CARVALHO, 2004; TRAJANO, 2006). 

 A reversão desse cenário se deu a partir do ano 2000, quando o saldo da balança 

comercial registrou desempenho positivo e as exportações voltaram a superar as importações, 
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revelando uma retomada de fôlego da indústria brasileira. Nessa mesma época, elevou-se o 

número de produtos e empresas certificados, evidenciando um grande crescimento da atividade 

de avaliação da conformidade, que faz uso de dois importantes instrumentos: normas e 

regulamentos técnicos e, nesse contexto, é importante diferenciá-los. Normas são documentos 

estabelecidos por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece, para uso 

comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, 

visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto, cuja observância não é 

obrigatória. Regulamentos técnicos são documentos que estabelecem requisitos técnicos, seja 

diretamente, seja pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma 

especificação técnica ou de um código de prática e sua observância e uso são obrigatórios 

(ABNT, 2011).  

Com o desenvolvimento dessa prática regulatória, ao tempo que passou por importante 

amadurecimento e direcionamento em âmbito nacional, é correto afirmar que, atualmente, a 

demanda por Programas de Avaliação da Conformidade cresce em quantidade e complexidade, 

sendo o Inmetro fortemente requisitado pelo estudo, desenvolvimento e implementação de 

Programas que podem causar expressivo impacto, no setor de transformados plásticos nacional, 

bem como em todos os campos da indústria brasileira. 

 

1.2- COMPETITIVIDADE E SEUS CONCEITOS 

 

 Nos dias atuais, não é possível vislumbrar uma empresa forte sem relacioná-la a sua 

capacidade de competição. Diante disso, torna-se imperioso definir o que é “competitividade”. 

No entanto, primeiramente, há de se distinguir entre dois conceitos importantes: concorrência e 

competitividade. 

 Para Muller (2006), pode-se entender a concorrência como parte da disputa econômica, e 

a capacidade para competir como o processo que desemboca na rivalidade entre grupos de 

vendedores, então, dessa maneira, é possível diferenciar “concorrência” de “competitividade”, 

considerando essa última como o conjunto e condições requeridas para o exercício da 

concorrência.  

A concorrência seria o resultado da competitividade e estaria incluída nela, mas esse 

conceito não parece agregar as questões sobre ações e processos vistos como novos. Nesse 
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sentido, diversos autores propõem suas definições sobre competitividade e essas diferenças 

resultam de bases teóricas, percepções da dinâmica industrial e mesmo ideologias diversas, 

todavia, de forma convergente, todos que utilizam o conceito, sustentam que sua representação 

dos novos processos e suas novas relações é a mais condizente. Mas o que seria então 

“competitividade”? 

Feenstra (apud MULLER, 2006) define “competitividade é a capacidade de um país, um 

setor ou uma empresa particular, de participar nos mercados externos”; para Helleiner (apud 

MULLER, 2006), “é a capacidade de lucrar mediante a exportação”. Essa noção mais ampla e 

simples de competitividade, trata de um conceito ex-post, que avalia a competitividade através de 

seus efeitos sobre o comércio externo: são competitivas as empresas que ampliam sua 

participação na oferta internacional de determinados produtos. 

Diante das inúmeras possibilidades de definições, Haguenauer (1989) relaciona a 

competitividade sobre alguns fatores mais relevantes: 

 

- eficiência: competitividade é a capacidade de um país de produzir determinados bens igualando 

ou superando os níveis de eficiência observáveis em outras economias. O crescimento das 

exportações seria uma provável conseqüência da competitividade, não sua expressão. Em relação 

à competitividade no desempenho, é um conceito potencial e, geralmente, restrito às condições de 

produção; 

- preço e qualidade: uma forma de avaliar a competitividade, segundo este conceito, consiste na 

análise dos diferenciais entre preços internacionais e de um país específico. Seriam competitivas 

as indústrias cujos preços se situassem abaixo dos vigentes no comércio internacional, 

associando-se implicitamente a noção de eficiência a níveis de preços; 

- tecnologia: competitividade de uma empresa é sua capacidade de definir e implementar normas 

tecnológicas de funcionamento de um mercado, ou seja, de “perceber oportunidades, introduzir, 

difundir e se apropriar dos ganhos auferidos pelo progresso técnico”, associando competitividade 

à eficiência produtiva, centrando-se na análise das condições gerais do processo de produção; 

- produtividade: o aumento de produtividade em determinada indústria de um país em relação à 

mesma indústria nos países concorrentes está positivamente correlacionado com aumento de 

competitividade.  
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Por sua vez, numa era de economia globalizada e no caminho de evoluir o conceito, para 

Duren et al (apud MULLER, 2006), “competitividade é a habilidade sustentável de obter lucros e 

manter a participação nos mercados”. Essa última definição apresenta três importantes e 

mensuráveis dimensões: lucros, participação no mercado e, através da palavra “sustentável” 

registra o aspecto temporal. 

Então, a competitividade pode, de certa forma, ser expressa pela participação no mercado 

alcançada por alguma empresa num certo momento no tempo (POSSAS apud TEIXEIRA et al, 

2005). A participação no mercado expressa o quanto uma determinada companhia possui de 

vendas ou receitas no conjunto total de vendas ou receitas realizadas para um determinado 

mercado. Todavia, ao considerar a participação no mercado como um indicador do sucesso 

alcançado por uma determinada empresa no passado, torna-se necessária uma melhor avaliação 

do potencial que uma empresa tem de atingir resultados consistentes no futuro. Para isso, deve ser 

sugerida uma análise interna, quando se busca compreender as escolhas estratégicas da empresa 

que influenciam sua participação no mercado. Isto é, como a participação de mercado é um dado 

histórico e, portanto, refere-se a um período passado, é imprescindível entender a estratégia das 

organizações para tentar predizer seu comportamento e, por conseqüência, sua capacidade de 

manter tal participação. 

O fato de uma empresa ser hoje líder de mercado não significa, necessariamente, que ela 

continuará sendo competitiva no futuro. Da mesma forma, a empresa que não possui, hoje, um 

bom posicionamento no mercado, poderá situar-se melhor no futuro, se fizer uma leitura 

adequada do seu ambiente, corrigir rumos e tomar decisões acertadas. A competitividade é uma 

variável dinâmica e essa palavra é a que melhor agrega o sentido desse conceito. Para 

acompanhar o complexo processo concorrencial, as empresas devem ter um olho no passado – 

para fortalecer os acertos e não repetir erros; os pés firmes no presente – para posicionar-se com 

segurança diante de possíveis instabilidades de mercado; e um olhar atento para o futuro – para 

promover os ajustes necessários (SILVA, 2001). 

Nesse mesmo sentido, Kupfer e Hasenclever (2002) apresentam a competitividade como a 

eficiência atingida pela empresa na competição, pois reflete sua capacidade de diferenciar-se dos 

concorrentes. Empresas eficientes são mais capazes de ofertarem produtos e serviços 
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diferenciados ao mercado do que os seus concorrentes, significando uma probabilidade maior de 

manterem suas participações de mercado.           

É possível verificar que existe uma correlação entre os conceitos de competitividade, 

participação no mercado e escolhas estratégicas das empresas. Isso decorre do fato de que são as 

escolhas e ações estratégicas e a forma de como uma empresa opera no mercado que irão 

determinar suas vendas, receitas e participação de mercado. Dessa maneira, uma forma de avaliar 

a competitividade de uma firma é verificar sua participação no mercado ao mesmo tempo em que 

se observam as características intrínsecas dessa organização que contribuem para que ela atinja 

determinado resultado. Em síntese, competitividade foi definida como a capacidade da empresa 

formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de 

forma duradoura, uma posição sustentável no mercado (KUPFER & HASENCLEVER, 2002). 

Em sua obra “Estratégia Competitiva”, Michael Porter (apud LOPES & FILHO, 2006) faz 

uma análise setorial da indústria para defender a idéia de que a rentabilidade de uma empresa é 

determinada pela forma como ela se adapta à influência de cinco forças competitivas que atuam 

em um mercado e que devem ser estudadas para que se possa desenvolver uma estratégia 

empresarial eficiente. Tais forças são: a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação dos 

fornecedores, o poder de negociação dos compradores, a ameaça de produtos ou serviços 

substitutos e a rivalidade entre as empresas existentes. Dessa maneira, uma vez que a empresa 

está inserida num ambiente complexo, é proposta a existência de alguns fatores que são 

determinantes da competitividade e que transcendem o nível da empresa, influenciando a 

competição e agindo diretamente nas dimensões competitivas. Logo, esses fatores irão influenciar 

a capacidade dessas companhias em formular e implementar estratégias concorrenciais. São 

destacados três grupos de fatores (FORNECK, 2008): 

 

a) fatores empresariais: são aqueles sobre os quais a empresa tem poder de decisão e referem-se 

ao estoque de recursos acumulados pela empresa: capacitação, desempenho, gestão de marca, 

flexibilidade de produção, logística etc; 

b) fatores estruturais: são aqueles sobre os quais a capacidade de intervenção da empresa é 

limitada. Entre os fatores estruturais estão: taxas de crescimento, distribuição geográfica, grau de 

sofisticação tecnológica etc; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrat%C3%A9gia
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c) fatores sistêmicos: são aqueles que constituem externalidades restritivas para a empresa, que 

detém escassa ou nenhuma possibilidade de intervir, isto é, a influência da empresa é quase nula 

ou mínima sobre os fatores sistêmicos de competitividade. Entres esses fatores destacam-se: os 

macroeconômicos, político-institucionais, legais e regulatórios, infra-estruturais, sociais e 

internacionais.  

 

 Ao refletir acerca dos conceitos de “competitividade”, cada autor é capaz de expressar o 

seu significado de maneira simples e direta, porém, dentre tantas formas de conceituá-la, a 

competitividade deve ser contextualizada como o fator-chave para a sustentabilidade de uma 

empresa num ambiente dinâmico e mutável. E, sobre essa definição, o presente trabalho está 

fundamentado. 

 

1.3- OBJETIVO DO TRABALHO 

 

A inovação traz possibilidades de redução de custo, aumento de quantidade, melhoria de 

produtividade e qualidade (WAACK, 2000). A competitividade é, e será cada vez mais, 

relacionada ao desempenho de redes interorganizacionais e não de empresas isoladas (FLEURY 

& FLEURY, 2003). A competitividade passa a ser a chave para a retomada do crescimento, para 

a modernização do aparato produtivo e comercial, para a inserção internacional e, principalmente, 

para as melhorias das condições sociais do País (MALDONADO & PIO, 2003), logo, a essência 

deste trabalho, que permeará todas as etapas de execução, é estudar a ligação entre a Avaliação 

da Conformidade e o aumento da competitividade e conseqüente desenvolvimento químico 

industrial brasileiro. 

A presente pesquisa de Tese de Doutorado visa apresentar um importante e atual assunto: 

a Avaliação da Conformidade e seus impactos sobre a indústria química, mais especificamente 

sobre a terceira geração petroquímica, com ênfase no setor de transformados plásticos. A idéia é 

analisar os benefícios, custos e resultados que essa atividade, disseminada ao redor do mundo e 

determinante às grandes potências e emergentes econômicos, favorece dentro de um sistema bem 

estabelecido e com fronteiras bem delineadas. 

De forma voluntária, empresas reconhecem o valor agregado e vantagem competitiva na 

certificação de seus processos (MACHADO et al., 2004), todavia, o objetivo geral deste trabalho 
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é estudar as mudanças e magnitude dos impactos introduzidos no cenário industrial quando a 

Avaliação da Conformidade é uma atividade compulsória, isto é, a atuação da empresa está 

condicionada à obrigatoriedade de atendimentos a requisitos e/ou regulamentos estabelecidos e 

sugerir melhorias e diretrizes para uma melhor regulamentação. Nesse sentido, como objetivos 

específicos são relacionados:  

 

- fazer um profundo levantamento teórico sobre a ferramenta de Avaliação de Impactos 

Regulatórios e consolidar um histórico sobre a atividade de Avaliação da Conformidade, de 

maneira que possam embasar as etapas práticas e descritivas do trabalho;  

- avaliar o mercado de produtos de origem plástica, por meio da realização de um panorama do 

setor de transformados plásticos, verificando e analisando o contexto no qual está inserida nossa 

indústria;  

- elaborar um consistente registro sobre a metodologia de pesquisa do tipo survey, cada vez mais 

utilizada em trabalhos de análise e investigação, assim como apresentar o estudo de percepção da 

avaliação da conformidade sobre empresas de terceira geração, visando identificar impressões e 

coletar dados sobre as diversas partes envolvidas no processo compulsório de avaliação da 

conformidade;  

- tratar os resultados da pesquisa de forma elucidar os possíveis impactos econômicos, sociais e 

ambientais dessa atividade regulatória, mecanismo estratégico para regulação de mercados, sobre 

um ramo determinado da cadeia de transformados plásticos, a fim de estimular seu potencial de 

expansão e progresso; 

- tomando-se como base um setor específico sob o processo de avaliação da conformidade 

compulsória, propor diretrizes e orientações para o desenvolvimento das indústrias no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade com um todo.   

 

Devido ao alto grau de complexidade e ao fato de que é profundamente ligada a outros 

setores da economia, a indústria química requer um adequado nível de conhecimento sobre os 

produtos e atividades pelas quais é composta (BORSCHIVER et al., 2005). Dentro do universo 

de empresas produtoras cuja Avaliação da Conformidade é obrigatória, o enfoque dessa pesquisa 

incidiu sobre aquelas diretamente ligadas ao setor químico, as vantagens e possíveis dificuldades 
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ocasionadas por essa atividade, dessa forma, adotou-se como objeto de estudo as empresas 

produtoras de cadeiras plásticas monobloco em território nacional. 

 

1.4- MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

A inovação é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento econômico e social. 

Indicadores de crescimento, nos países de economia mais notáveis, mostram que a inovação 

responde por mais de 50% (cinquenta) do Produto Nacional Bruto (ABDIa, 2009). No mundo 

globalizado do século XXI, não é novidade que, para participar da economia mundial de uma 

forma cada vez mais digna e menos dependente, o aumento da competitividade das empresas é 

fator fundamental. Entretanto, a revolução no cenário científico-tecnológico revelou que o 

desafio da competitividade está além da redução de custos e do aumento da qualidade, impondo 

às empresas a necessidade permanente de agregar valor aos seus produtos e de inovar nas 

tecnologias de gestão. 

Não diferentemente, a Avaliação da Conformidade ocupa papel de destaque no mundo 

moderno e de comércio globalizado. Indiscutivelmente, é um dos fatores que impulsionam a 

competitividade (FIRJAN, 2006). Nesse contexto, as atividades do Inmetro, no campo da 

avaliação da conformidade, podem exercer impacto significativo na sociedade, sendo uma 

ferramenta importante para a regulação dos mercados, para a proteção à saúde, segurança do 

consumidor e ao meio ambiente e para o desenvolvimento industrial nacional.  

O modelo brasileiro adotou, para a Avaliação da Conformidade, os princípios teóricos e 

metodologias consagradas em documentos normativos internacionais. As bases técnicas e 

conceituais do sistema brasileiro são aquelas estabelecidas e praticadas internacionalmente. À 

medida que a Avaliação da Conformidade ganha reconhecimento por parte dos diferentes 

segmentos da sociedade, nota-se uma nítida ampliação de sua aplicação que, embora tenha seu 

foco na proteção da saúde, segurança do consumidor e meio ambiente e na proteção do mercado 

interno, no sentido de coibir práticas fraudulentas que promovam concorrência desleal, segue 

uma tendência mundial ao ser utilizada para facilitar o comércio internacional com o objetivo de 

superar eventuais dificuldades impostas pelos países com mercados mais exigentes. 

Nesse contexto, além da proteção e defesa do consumidor e contribuição à idéia de 

desenvolvimento sustentável, a Avaliação da Conformidade contribui decisivamente para que as 
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empresas tenham acesso ao mercado internacional e, conseqüentemente, para o aumento das 

exportações brasileiras, se consolidando como um poderoso instrumento para o desenvolvimento 

industrial e incremento do comércio interno e externo. 

A participação da Avaliação da Conformidade se consolida sobre diversos setores da 

indústria nacional e suas cadeias produtivas, especialmente sobre o macrocomplexo químico que, 

na última década, perdeu participação no Produto Interno Bruto brasileiro – PIB, revelando, 

inclusive, um encolhimento no setor de artigos de materiais plásticos (HAGUENAUER et al., 

2001). No círculo produtor de cadeiras plásticas monobloco, o desempenho e influência da 

Avaliação da Conformidade merecem uma análise minuciosa e detalhada, uma vez que, levando-

se em conta o período pós-regulatório, criou-se um paradoxo nesse setor, quando um número 

significativo de empresas recorreu ao poder judiciário, com a incumbência de obter liminares que 

o salvaguardasse da obrigatoriedade de submissão ao Processo de Avaliação da Conformidade no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, o que gerou controvérsia 

visto que os benefícios anunciados da certificação de produtos deveriam exceder os custos. 

Diante da importância desse trabalho para o Inmetro, cujo caráter é altamente inovador, e 

de modo a contribuir para o crescimento da indústria química e, conseqüente, desenvolvimento 

sócio-econômico nacional, torna-se imprescindível um estudo que busque identificar os efeitos da 

Avaliação da Conformidade e seus impactos regulatórios, como ferramenta de aumento da 

competitividade sobre o setor químico, especialmente no que se refere a um grupo específico de 

empresas transformadoras de artigos plásticos, elo tradicionalmente reconhecido como o mais 

frágil dentro da cadeia produtiva petroquímica. Nesse sentido, o próximo Capítulo apresentará os 

fundamentos para que os objetivos propostos sejam alcançados e disseminados entre todas as 

partes interessadas dentro desse Sistema. 
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2- REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 

 

 A elaboração de um sólido referencial bibliográfico, com o apoio de diversas fontes de 

literatura, é uma das etapas mais importantes no planejamento e desenvolvimento de um estudo 

que visa contribuir para a ciência e difusão do conhecimento global. Particularmente, neste 

trabalho, a busca literária desempenha grande importância no alcance aos objetivos pretendidos. 

A Avaliação de Impactos Regulatórios é uma atividade contemporânea e, apesar de leis 

existirem desde o surgimento das primeiras organizações de indivíduos em sociedades, apenas 

nas últimas décadas do século passado, a mensuração dos efeitos de uma determinada lei ou 

decisão imposta pelo Estado sobre os agentes que compõem um meio, passou a ser explorada e 

merecedora de atenção, no entanto, a análise dos impactos oriundos de uma regulamentação é 

uma prática exercida, ou em vias de estabelecimento, nas restritas e maiores economias da 

atualidade, sendo incipiente ou mesmo inexistente na grande maioria das nações e, tentando 

mudar essa realidade, o Brasil se encaixa no segundo grupo de países. 

A Avaliação da Conformidade é um tema que passou a ser discutido recentemente, 

embora suas raízes estejam entrelaçadas à história das civilizações, e seu conceito pode estar 

presente em vários processos. No âmbito do SBAC, considerando que o Inmetro é o órgão 

acreditador oficial brasileiro, legitimado internacionalmente e responsável pelo reconhecimento 

da competência de organismos de avaliação da conformidade, essa atividade pode ser exercida de 

forma voluntária ou obrigatória. A Avaliação da Conformidade, quando estabelecida de forma 

compulsória, é lei e, dessa maneira, abrange toda a sociedade. O exercício de analisar os impactos 

da Avaliação da Conformidade é tão relevante, imprescindível e imperioso quanto a própria 

prática da atividade para o desenvolvimento do País.  

 Tratando-se de temas amplos e complexos, a pesquisa literária implica caráter altamente 

relevante nesta obra, se propagando além da função de embasar o trabalho a ser desenvolvido. É 

vital que os conceitos e idéias sejam clarificados e entendidos. Essa é a missão deste Capítulo do 

trabalho. 
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2.1- AVALIAÇÃO DE IMPACTOS REGULATÓRIOS (AIR) 

 

Desde os primeiros ajuntamentos de pessoas em uma sociedade, a forma como esses 

indivíduos vivem, se organizam e regem a ordem na comunidade é através de leis, formais ou 

informais, sendo traduzidas em princípios, padrões, regras, normas, regulamentos, códigos de 

conduta e outros diversos meios de se manter um comportamento saudável e harmonioso entre os 

seres humanos. 

As leis influenciam diretamente a vida de cada cidadão ordinário, independentemente de 

sua classe social, atividade laboral, nacionalidade ou qualquer que seja o papel desempenhado 

pelo homem na sociedade. A avaliação do impacto que as leis, regulamentos e outros dispositivos 

regulatórios exercem sobre cada elemento do corpo social não é apenas uma ferramenta de 

provimento do bem estar comum, mas um instrumento vital ao desenvolvimento absoluto de uma 

nação.  

 

2.1.1- A arte da legislatura 

 

 A regulamentação não deve ser julgada pelos custos à sociedade, contudo, de preferência, 

pelos benefícios que excedem esses custos. Se a ação do Estado é promover o bem estar 

econômico e social, as leis necessitam ser eficazes e eficientes. Eficaz no sentido de alcançar as 

metas planejadas e eficientes no sentido de atingí-las ao menor custo (MORRALL, 2001). 

 Regulação, no sentido vasto do termo, abrange uma grande variedade de normas 

governamentais que afetam os indivíduos e empresas. A análise econômica das regulamentações 

é cada vez mais utilizada como uma ferramenta para informar decisões regulatórias. 

Regulamentos utilizam uma quantidade considerável de recursos, por isso é pertinente perguntar 

se os benefícios da regulação justificam os custos. Custos também são difíceis de estimar, porque 

não é fácil avaliar como as empresas irão responder à regulamentação e como a tecnologia vai 

evoluir. Além disso, pode ser bastante difícil de prever como uma política de regulamentação irá 

afetar os diferentes segmentos da população.  

A evidência sugere que um número significativo de regulamentações seria capaz de falhar 

se submetido, por exemplo, a um teste de custo-benefício, sugerindo que várias leis não seriam 

aplicadas se fossem levados em conta os resultados dessa análise. Alguns regulamentos poderiam 
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se beneficiar de uma revisão, enquanto outros não deveriam ser implementados em primeira 

instância. Regulamentos às vezes podem ser reformulados para impor custos mais baixos (HAHN 

& TETLOCK, 2008).  

 A regulamentação torna-se necessária quando a igualdade no tratamento dos usuários 

deve ser atingida através da aplicação estritamente uniforme de medidas idênticas em uma 

determinada área. Isso é especialmente verdadeiro no caso de regulamentações de competição 

dentro do mercado interno, como é o caso da Avaliação da Conformidade cujo princípio básico, 

além da proteção ao cidadão, é o favorecimento da concorrência justa no mercado nacional. 

Todavia, se a regulação intervém excessivamente na organização interna dos agentes econômicos 

e sociais ou nas obrigações impostas aos cidadãos, há um risco de que a iniciativa espontânea, o 

senso de responsabilidade e sentido cívico sejam suprimidos, isto é, a responsabilidade dos 

agentes seja transferida para o sistema regulatório. 

Assim que uma regulamentação é aprovada e implementada de forma inadequada, a 

propensão à crítica e ao nível de não atendimento pode aumentar. Por conseqüência, a eficácia da 

regulamentação em questão é, em última análise, reduzida e, em menor medida, a própria 

regulamentação perde a sua credibilidade. 

A regulamentação é essencial para atingir os objetivos das políticas públicas em muitas 

áreas e uma melhor prática de legislação não trata da remoção irrefletida de tais regulamentos. Na 

verdade, trata de assegurar que a regulamentação é usada apenas quando apropriada. Melhorar a 

qualidade da regulamentação, por si só, é um bem público, aumentando a credibilidade do 

processo de governança e contribuindo para o bem estar dos cidadãos, negócios e outras partes 

interessadas. A regulação de alta qualidade impede a imposição de cargas desnecessárias aos 

negócios, cidadãos e administrações públicas, o que custa tempo e investimentos, bem como 

evita danos à competitividade das empresas que surgem com aumentos dos custos e distorções de 

mercado (particularmente para pequenas empresas). A regulação de alta qualidade ajuda na 

restauração da confiança no governo, sendo mais capaz de alcançar a proposta desejada. Dessa 

maneira, a implementação de tal regulamentação é menos problemática para as administrações 

públicas e seu cumprimento é mais fácil para os cidadãos. Por todas essas razões, melhorar a 

qualidade da regulamentação é de grande interesse público. 

Uma prática melhor de regulamentação necessita de apoio político de alto nível, 

transversalmente dentro do governo e de recursos necessários para ser bem sucedida. É preciso 
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tratar o ciclo de vida do conjunto da política (criação, projeto, legislação, implementação e 

revisão) através de todos os campos da política pública. 

Legislar melhor é um esforço para melhorar o processo de formulação de políticas a partir 

do uso integrado de instrumentos eficazes, não uma tentativa de impor novos encargos 

burocráticos sobre o sistema, e descreve um plano global com um conjunto de seis princípios 

fundamentais: necessidade, proporcionalidade, transparência, responsabilidade, acessibilidade e 

simplicidade (MANDELKERN, 2001). 

 

2.1.1.1- A prática de melhor regulamentação 

 

Em um ambiente globalizado, caracterizado por mudanças rápidas nas condições 

econômicas, sociais e tecnológicas, bem como a concorrência internacionalizada, o papel da 

regulamentação é fundamental. Regulamentos podem se tornar um obstáculo quando criam 

barreiras desnecessárias ao comércio, duplicam as responsabilidades para as autoridades do 

governo e cidadãos ou quando protegem os interesses da concorrência. 

No trabalho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  – OCDE 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), regulamento refere-se ao 

conjunto diversificado de instrumentos através dos quais os governos estabelecem requisitos aos 

negócios e cidadãos. Regulamentos se dividem em três categorias (OCDEa, 2005):  

 

- regulamentação econômica intervém diretamente nas decisões de mercado, tais como preços, 

concorrência, entrada ou saída de mercados;  

- regulamentação social protege os interesses públicos, como saúde, segurança, meio ambiente e 

união social;  

- regulamentos administrativos são documentos e formalidades administrativas através das quais 

os governos recolhem informação e tomam parte nas diferentes decisões econômicas. 

 

A política de regulamentação é, hoje, uma peça de um quadro muito mais amplo sobre a 

forma de governar e seus objetivos são transparência, legitimidade, responsabilidade, confiança 

no governo, efetividade e coerência política. Para atingir esses objetivos, a ligação entre a política 
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de regulação e a promoção da qualidade de regulamentação, com outras políticas horizontais 

como a política de concorrência e abertura de mercado, é fundamental. 

A qualidade regulatória refere-se a uma estrutura em que os regulamentos e regimes 

regulamentares são eficientes em termos de custo, eficazes em termos de ter um propósito 

político claro, transparentes e responsáveis. Uma política eficaz de regulamentação, que ajuda a 

melhorar a estrutura para investimento, é composta de três componentes que se reforçam 

mutuamente: políticas, instituições e instrumentos. 

O primeiro conjunto de recomendações da OCDE para a reforma da regulamentação foi 

aprovada em 1997. Eles forneceram orientação aos países membros para melhorarem as políticas 

de regulamentação e seus instrumentos, reduzirem os encargos regulamentares e reforçarem a 

abertura do mercado e da concorrência, focando em princípios para a reforma regulatória. Em 

2005, houve uma revisão dessas orientações e os princípios originais foram mantidos, mas as 

notas explicativas e recomendações subordinadas foram expandidas. Questões que receberam 

maior atenção incluíam: coerência política e coordenação multi-nível, avaliação ex-ante das 

propostas regulatórias, política de concorrência para serviços públicos que atendam às 

necessidades da rede pública, abertura de mercado e avaliação de riscos. Dentre os princípios, o 

segundo é “avaliar os impactos e rever sistematicamente os regulamentos para garantir que 

cumpram os objetivos pretendidos com eficiência e efetividade num ambiente econômico e social 

complexo e dinâmico”. Na prática, revisar regulamentações, considerar alternativas à 

regulamentação, utilizar avaliações baseadas no desempenho, rever os objetivos das 

regulamentações e propostas para novas regulamentações, integrar a avaliação de impactos 

regulatórios ao processo de elaboração de políticas e minimizar a carga regulatória (OCDEb, 

2005). 

Uma melhor regulação deve: (i) servir claramente aos identificados objetivos da política e 

ser eficaz no alcance desses objetivos, (ii) ter um fundamento legal robusto e bases empíricas, 

(iii) produzir benefícios que justifiquem os custos, considerando a distribuição dos efeitos em 

toda a sociedade e tendo em conta os efeitos econômicos, ambientais e sociais, (iv) minimizar os 

custos e distorções de mercado, (v) promover a inovação através de incentivos de mercado e 

abordagens baseadas em metas, (vi) ser clara, simples e prática para os utilizadores; (vii) ser 

coerente com outras regulamentações e políticas, e (viii) ser compatível, tanto quanto possível, 

com os princípios da concorrência, comércio e  investimento em níveis nacional e internacional. 
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Um dos principais desafios para os reguladores é a integração das várias políticas que se 

afetam entre si. Enquanto o mundo se torna mais complexo, os reguladores devem ter 

conhecimento não só dos seus próprios objetivos estritamente definidos, mas também de outros 

efeitos, tais como aqueles sobre a eficiência econômica, comércio e meio ambiente. A 

experiência sugere que trocas políticas podem ser melhores geridas através de uma compreensão 

mais profunda das relações políticas e de um cuidadoso projeto interativo de políticas de 

regulação (JACOBS, 1997). 

 

2.1.1.2- A prática regulatória no Brasil 

 

A boa regulamentação, implementada de maneira flexível, consistente, coerente e 

proporcional aos objetivos legítimos pretendidos é uma importante ferramenta para promover o 

desenvolvimento e o progresso da sociedade como um todo. Nesse sentido, a adoção de boas 

práticas de regulamentação proporciona benefícios para a sua implementação, para a eficácia e 

eficiência da atuação do Estado no cumprimento dos seus objetivos legítimos, além de promover 

a cidadania, o progresso econômico e a minimização dos impactos ambientais, sociais e 

econômicos da regulamentação técnica (CONMETRO, 2007). 

Representando uma preocupação regulatória em território nacional, através do Decreto 

N.º 6.062, de 16 de março de 2007, o governo federal instituiu o Programa de Fortalecimento da 

Capacidade Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG, com a finalidade de contribuir 

para a melhoria do sistema regulatório, da coordenação entre as instituições que participam do 

processo regulatório exercido no âmbito do Governo Federal, dos mecanismos de prestação de 

contas e de participação e monitoramento por parte da sociedade civil e da qualidade da 

regulação de mercados. 

Por meio de suas determinações, o PRO-REG deve contemplar a formulação e 

implementação de medidas integradas que objetivem (BRASILa, 2007): 

 

I - fortalecer o sistema regulatório de modo a facilitar o pleno exercício de funções por parte de 

todos os atores; 

II - fortalecer a capacidade de formulação e análise de políticas públicas em setores regulados; 
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III - a melhoria da coordenação e do alinhamento estratégico entre políticas setoriais e processo 

regulatório; 

IV - o fortalecimento da autonomia, transparência e desempenho das agências reguladoras; 

V - o desenvolvimento e aperfeiçoamento de mecanismos para o exercício do controle social e 

transparência no âmbito do processo regulatório. 

 

No sentido de atender ao Decreto, em dezembro de 2007, o Conmetro – Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, decidiu publicar um guia de boas 

práticas de regulamentação técnica, elaborado pelo CBR – Comitê Brasileiro de Regulamentação, 

órgão assessor do Conselho, constituído por diversas autoridades regulamentadoras federais e 

outros órgãos do Estado, além da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o 

objetivo de fornecer orientações e recomendações para a elaboração, adoção e implementação de 

regulamentos técnicos, com o propósito de contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das 

práticas regulamentadoras brasileiras e alcançar os objetivos de uma boa atividade regulatória. 

 

2.1.2- A atividade de Avaliação de Impactos Regulatórios 

 

 A Avaliação de Impactos Regulatórios (AIR) é, sobretudo, um instrumento para a 

aplicação dos princípios de boas práticas de regulamentação. As avaliações de impacto devem ser 

vistas no contexto mais amplo de melhoria da qualidade de políticas, leis e regulamentos, desde 

que estejam vinculadas aos preceitos que sustentam a boa política de legislação, sendo eles 

(USAID, 2008):  

 

- prestação de contas: ao governo, usuários e público; 

- consistência: as leis devem ser previsíveis, de forma que as pessoas e as empresas saibam o 

contexto onde estão inseridos; 

- foco: a regulamentação deve incidir sobre o problema, com efeitos colaterais mínimos. 
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2.1.2.1- Conceitos e definições 

 

 A Avaliação de Impactos Regulatórios pode ser definida de inúmeras maneiras por 

diversos autores, entretanto, todos os conceitos recaem sobre uma análise que busca verificar a 

influência, positiva e/ou negativa, das diversas opções de regulamentação e os custos e benefícios 

associados a cada uma delas, procurando sempre agregar valor à prática regulatória, seguindo 

diretrizes de otimização e economia. 

 A Figura II.1 apresenta uma visão simplificada da Avaliação de Impactos Regulatórios: 

 

Figura II.1: Visão simplista da AIR  
       Fonte: Elaboração do autor  

 

Num conceito mais amplo e preciso, a Avaliação de Impactos Regulatórios é uma 

ferramenta eficaz para tomada de decisões políticas fundamentadas, fornecendo uma estrutura de 

trabalho para o tratamento de problemas, informando a consideração da extensão de opções 

disponíveis para o tratamento desses problemas de política e as vantagens e desvantagens 

associadas à cada opção. A AIR deve ser uma parte integrante do processo de elaboração de leis 

em níveis comunitário e nacional, não substituindo a decisão política, pelo contrário, permitindo 

que a decisão seja tomada com clareza e conhecimento (MANDELKERN, 2001). 

 Como uma ferramenta que propicia uma melhor regulamentação, a Avaliação de Impactos 

Regulatórios deve estar fundamentada em alguns princípios essenciais: 
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Necessidade: Esse princípio exige que, antes de colocar uma nova política em vigor, as 

autoridades públicas avaliem se é ou não necessário introduzir novas regras; 

 

Proporcionalidade: A regulamentação deve estabelecer um equilíbrio entre as vantagens que ela 

oferece e as restrições que impõe, ou seja, deve ser proporcional ao risco; 

 

Transparência: A fim de melhorar a qualidade da regulamentação, por ser mais eficaz na 

identificação de efeitos imprevistos e tomar em consideração os pontos de vista das partes 

diretamente interessadas, a elaboração da legislação não deve estar restrita aos limites dos órgãos 

da administração pública, devendo ser aberta, simples e amistosa ao usuário. A participação e 

consulta envolvendo todas as partes interessadas, antes da fase de elaboração da regulamentação, 

é a primeira exigência do princípio da transparência; 

 

Responsabilidade: Todas as partes envolvidas devem ser capazes de identificar claramente as 

autoridades que originaram as políticas e a regulamentação que são aplicadas. Se for o caso, 

devem ser capazes de informá-las das dificuldades com a implementação de políticas ou leis, de 

modo que possam ser revistas e, se for o caso, alteradas; 

 

Acessibilidade: Um regulamento compreensível, consistente, acessível para aqueles a quem é 

dirigido é essencial para que possa ser implementado adequadamente. Deve ser considerada a 

acessibilidade em cada parte da regulamentação. O princípio da acessibilidade pode exigir um 

esforço especial de comunicação por parte das autoridades públicas envolvidas; 

 

Simplicidade: O objetivo deve ser a elaboração de um regulamento simples de usar e de 

compreender. Como esse é um pré-requisito essencial para que os cidadãos façam uso efetivo dos 

deveres e direitos concedidos, a regulamentação deve ser tão detalhada quanto necessário e tão 

simples quanto possível. Simplicidade na regulamentação é também uma importante fonte de 

economia, tanto para as empresas, agentes intermediários e administrações públicas. O princípio 

da simplicidade exige esforços ativos para também combater a minuciosidade excessiva desde o 

início do processo de elaboração da regulamentação. 
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2.1.2.2- Tipos de impactos 

 

 A avaliação de impactos provenientes de uma regulamentação provê uma estrutura de 

trabalho projetada para auxiliar os tomadores de decisão acerca do entendimento prévio de quais 

tipos de impactos uma legislação pode ter sobre a sociedade e, dessa forma, permitir tempo 

suficiente para evitar ou minimizar quaisquer efeitos adversos da proposta regulatória. 

Identificar problemas comuns entre os vários tipos de impactos ajuda na organização e 

integração da informação coletada durante o processo de avaliação de impactos propriamente 

dito. É importante identificar áreas comuns de benefício ou custo no que diz respeito ao projeto. 

Além de que, uma mesma lei pode ter efeitos positivos numa área e negativos em outras.  

Dependendo do tipo e extensão da proposta, pode ser necessário coletar informações 

sobre outros tipos de impactos. Por outro lado, pode ser determinado previamente que a proposta 

de regulamentação resultará em impactos sobre certos recursos e não em outros. Dentre os tipos 

de impactos mais freqüentemente estudados estão (EDWARDS, 2000): 

 

Impactos fiscais: A proposta da análise de impacto fiscal é estimar os efeitos de uma 

regulamentação sobre os custos e rendas das unidades governamentais. A análise é geralmente 

baseada nas características fiscais da comunidade e características do desenvolvimento proposto. 

A análise permite estimar a diferença entre os custos do provimento de serviços a um novo 

desenvolvimento e rendas, que serão geradas pelo desenvolvimento; 

 

Impactos ambientais: Uma avaliação de impacto ambiental fornece informações gerais sobre os 

potenciais impactos adversos associados a uma proposta de regulamentação e não informação 

quantitativa e detalhada para o projeto ou propostas regulatórias. Usualmente, padrões de projetos 

e regulamentações requerem modelos com um conjunto maior de requisitos de dados. Uma 

avaliação de impacto ambiental deve refletir a extensão com os quais recursos naturais e saúdes 

humana e ambiental são protegidos pela existência de leis e orientações de gerenciamento 

ambiental. Antes do desenvolvimento da proposta, deve-se certificar que há cumprimento com as 

leis ambientais federais, estaduais e locais, que influenciam significantemente a natureza e 

essência da avaliação de impacto ambiental. Enquanto a tarefa de conduzir uma avaliação de 

impacto ambiental pode parecer difícil e árdua a princípio, é importante reconhecer a importância 



 

 24 

de avaliar esses tipos de impactos. Fazer de outro modo, provavelmente, pode resultar num 

desafio e custos ainda maiores em anos vindouros; 

 

Impactos sociais e econômicos: A análise de impactos sócio-econômicos é projetada para 

auxiliar na tomada de decisões que promovam sustentabilidade a longo prazo, incluindo 

prosperidade econômica e bem-estar social. A avaliação de impactos sociais e econômicos 

examina como uma proposta de regulamentação pode mudar as vidas dos atuais e futuros 

cidadãos. A condução de uma avaliação de impacto social é importante por diversas razões. Em 

geral, é usada para alertar a sociedade a respeito do impacto e magnitude da proposta de 

desenvolvimento sobre o bem-estar econômico e social da comunidade. Igualmente importante, a 

análise oferece uma oportunidade de diversos valores serem integrados no processo de tomada de 

decisão. Juntos, esses componentes da avaliação provêem uma fundação nas quais podem ser 

feitas decisões sobre a mudança ou alteração de uma proposta. Avaliação de impactos sociais e 

econômicos é um complexo e, ainda assim, importante aspecto da análise de impactos 

regulatórios. As várias mudanças no meio social e bem-estar podem ser significantes, ainda que 

elas sejam tênues e difíceis de serem quantificadas.  Contudo, isso não significa que a avaliação 

de impactos sócio-econômicos não deva ser considerada como um elemento essencial no 

processo de avaliação de impactos de uma regulamentação. Os impactos sócio-econômicos são 

freqüentemente mais difíceis de medir e os impactos sociais associados a um desenvolvimento 

são geralmente mais sutis que os impactos na natureza, porém, é importante considerar, mais 

cedo quanto possível, se a proposta de regulamentação terá um efeito significante no bem-estar 

social e econômico da comunidade. 

 

2.1.2.3- Benefícios da Avaliação de Impactos Regulatórios 

 

 A contribuição do processo de avaliação de impactos regulatórios pode ser avaliada em 

termos dos princípios da boa governança. Existe um amplo consenso de que tais princípios 

englobam consistência na tomada de decisões para evitar a incerteza, a responsabilização para 

ações de regulamentação e resultados e transparência na tomada de decisões para evitar 

arbitrariedades e promover a responsabilidade (KIRKPATRICK & PARKER, 2003). 
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A contribuição da AIR para uma melhor tomada de decisão reguladora repousa sobre a 

avaliação sistemática dos impactos de uma medida de regulamentação e adesão aos princípios de 

responsabilidade, transparência e consistência. 

O processo de AIR ajuda a (CABINET, 2003):  

 

- refletir sobre o pleno impacto das propostas legislativas;  

- identificar alternativas para a concretização da mudança política pretendida;  

- avaliar as opções de regulamentação;  

- garantir que o exercício de consulta seja significativo e atinja o maior número possível de 

interessados;  

- determinar se os benefícios justificam os custos;  

- especificar se setores específicos são afetados de forma desproporcional. 

 

 Produzir uma avaliação de impactos dá a oportunidade, particularmente aqueles 

potencialmente afetados pelas propostas, de considerar plenamente todos os impactos, inclusive 

se há conseqüências não intencionais na implementação de uma proposta, proporcionando os 

seguintes benefícios: promoção da comunicação e resolução de conflitos entre agentes da 

sociedade; encorajamento de tomada de decisões de maneira responsável e embasada; exposição 

da extensão dos potenciais impactos associados com a proposta de regulamentação; facilitação da 

eficiência e cooperação interinstitucional; favorecimento da consistência e imparcialidade no 

desenvolvimento do processo; e identificação de necessidades de recursos e restrições. 

 

2.1.3- Aspectos principais da Avaliação de Impactos Regulatórios 

 

Na Europa, existe um grupo de trabalho composto por pessoas de diferentes países 

europeus, cuja principal atividade é avaliar os sistemas regulatórios. Na atualidade, o Mandelkern 

Group se tornou referência face aos trabalhos e estudos acerca de Avaliação de Impactos 

Regulatórios, influenciando os demais países que não possuem ou buscam a criação de um sólido 

sistema capaz de estudar as conseqüências das medidas regulatórias impostas pelo Estado e esse é 

o principal fator para tamanha difusão e adoção de suas diretrizes ao redor do mundo. Em suas 

pesquisas, o conjunto de experts identificou os sete principais aspectos de um bem sucedido 
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programa que visa uma melhor regulamentação por meio da Avaliação de Impactos Regulatórios. 

São eles: avaliação da regulamentação, opções de implementação da política, o processo de 

avaliação de impactos regulatórios, consulta, simplificação, acesso à regulamentação e estruturas 

efetivas (MANDELKERN, 2001). 

 As seções, a seguir, tratarão especificamente desses aspectos, com especial foco ao, 

propriamente dito, processo de avaliação de impactos regulatórios. 

 

2.1.3.1- Avaliação da regulamentação 

 

É importante buscar o desenvolvimento de propostas para a definição de um método 

comum para avaliar a qualidade da regulamentação. A combinação da análise de opções de 

implementação de políticas, realizando avaliação de impactos regulatórios, a realização de 

consulta e verificação de que tudo isso ocorre corretamente, constitui um método comum de 

avaliação ex-ante. Indubitavelmente, a avaliação ex-post deve ser incentivada, bem como a 

utilização de métodos semelhantes, a fim de facilitar as comparações com outras avaliações ao 

longo do tempo. 

 

Avaliação ex-ante: o objetivo da avaliação ex ante é garantir que aqueles que tomam as decisões 

finais têm de transmitir todas as informações  e conselhos relevantes. Isso requer que todas as 

opções de implementação da política sejam consideradas, a avaliação dos impactos da 

regulamentação e consultas adequadas sejam realizadas. 

 

Avaliação ex-post: uma boa forma de proceder com uma avaliação ex-post é aplicar um checklist 

com questões de monitoramento do desempenho da regulamentação. A avaliação ex-post pode 

contribuir significativamente para o controle eficaz da regulamentação existente. Se bem 

conduzida, fornece informações claras sobre a eficácia e adequação do regulamento, revelando 

fraquezas e outras carências, permitindo a revisão para decidir qual ação tomar. Os mecanismos 

de revisão devem ser identificados, bem como a freqüência com que tais revisões irão ocorrer. O 

monitoramento e avaliação dão a oportunidade de consultar os interessados sobre como foi a 

aplicação do regulamento e se houve conseqüências não intencionais. Deve-se levar em 

consideração se os custos e benefícios na avaliação de impactos original estavam corretos e a 
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extensão em que o regulamento realmente resolveu o problema. Isso não apenas beneficia a área 

política particular, como permite que lições sejam transmitidas às outras áreas (USAID, 2008). 

 

2.1.3.2- Opções de implementação da política 

 

Ao procurar o melhor método para alcançar o objetivo da política é preciso considerar 

toda a gama de opções. A regulamentação tradicional pode ser o melhor método, no entanto, uma 

opção alternativa pode proporcionar os resultados desejados tão bem ou melhor quanto o modelo 

usual.  

O regulamento é uma das principais formas de implementação de políticas públicas. Por 

conseguinte, deve atender a uma série de requisitos de qualidade. No entanto, para as autoridades 

públicas, a regulamentação não é necessariamente a melhor forma de resolver um determinado 

problema e também não é a única maneira. Pelo contrário, o uso excessivo de regulamentação 

pode ferir sua credibilidade e eficácia. Em muitos casos, cada vez mais soluções que combinam 

regulamentação com a participação de organismos intermediários podem ser consideradas, desde 

que respeitem condições claramente definidas. Por conseguinte, devem ser examinadas as 

questões relativas à utilização adequada da regulamentação em comparação ou como um 

complemento aos outros instrumentos de política pública. 

A melhor maneira de escolher uma ferramenta apropriada dentro do conjunto de 

instrumentos disponíveis para a implementação de políticas públicas é formular claramente seus 

objetivos. A autoridade pública responsável por resolver os problemas deve começar por estudar 

a pertinência e a finalidade de qualquer ação possível. 

As alternativas à regulamentação estão distribuídas por um amplo espectro. É possível 

delinear uma tipologia que permite os objetivos de promoção da responsabilidade por parte dos 

atores envolvidos ou, pelo contrário, assegurar a igualdade de tratamento dos usuários e da 

legitimidade da autoridade pública a serem perseguidos em variados graus. Mesmo que uma 

determinada opção apareça como sendo a solução óbvia, é essencial que o trabalho continue a ser 

feito, uma vez que a consulta pode muitas vezes trazer novas evidências de partes interessadas 

que não estavam cientes do processo na fase inicial. Sempre que a orientação política estiver 

determinada (embora não seja o caso ideal, isso pode ocorrer como, por exemplo, na União 

Européia quando da transposição de diretivas, isto é, leis que deverão ser aplicadas em totalidade 
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naquele bloco e cada Estado membro age independentemente, seguindo os prazos que são 

determinados), deve-se pensar sobre as opções para implementar a solução desejada de forma 

mais eficaz, considerando todos os dados coletados. A seguir, possíveis alternativas de 

implementação de políticas (MANDELKERN, 2001): 

 

Status quo ou “Do nothing”: não agir quando um dado problema é confrontado pode ser 

necessário, devendo ser considerado como uma alternativa possível e sempre observada num 

primeiro momento. Essa é uma maneira de colocar confiança na regulamentação existente, 

evitando a implementação de uma solução precocemente e que possa vir a ser prematura; 

 

Mecanismos de incentivo: podem ser na forma de campanhas de informação para  

tornar os cidadãos e empresas cientes dos seus direitos e obrigações. Também podem ser na 

forma de campanhas preventivas ou educacionais destinadas a ter um efeito sobre o 

comportamento, que permitem a aplicação efetiva dos regulamentos conhecidos, mas que não 

foram postos em prática. Finalmente, eles também podem ser incentivos financeiros (bônus ou 

sobretaxas) ou estímulo às pessoas mudarem seus comportamentos acerca de algo mais positivo; 

 

Auto-regulação: esse instrumento de regulação é exclusivo para o setor privado. Sob a forma de 

normas de qualidade, certificação, códigos de conduta, grupos de agentes econômicos podem 

procurar melhorar a sua qualidade técnica e/ou seus desempenhos comerciais. Essa forma de 

regulação pode contribuir para o interesse geral através dos benefícios simples que prevê para o 

consumidor (preço, segurança etc.). Na medida em que a satisfação do usuário pode ser alcançada 

usando-se esse método, as autoridades públicas não precisam de intervenção no domínio 

abrangido pela auto-regulação; 

 

Políticas contratuais: regulação contratual pode vincular as autoridades públicas aos 

intervenientes no setor privado (indivíduos, empresas, associações etc.). Essas recompensas 

podem ser dadas em retorno financeiro para o cumprimento de normas de qualidade ou atividades 

que contribuam para o serviço público, especialmente no domínio social. Os mesmos métodos 

podem ser usados para ligar as diferentes autoridades públicas. A celebração de um contrato que 

estabelece regras comuns para os parceiros com interesses diferentes mostra que alguns dos 
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objetivos começaram a ser levados em conta, sem a necessidade de intervenção automática da 

autoridade pública; 

 

Mecanismos para assegurar a tomada de responsabilidade: para a execução de políticas 

públicas, pode ser desejável a introdução de mecanismos que garantam que, mesmo na ausência 

de regulamentação, os atores envolvidos assumam efetivamente suas responsabilidades e 

cumpram suas obrigações. 

 

2.1.3.3- O processo de avaliação de impactos regulatórios 

 

 A Avaliação de Impactos Regulatórios pode desempenhar um papel significativo na 

melhoria do ambiente regulador, fornecendo um quadro estruturado de informações e opções 

disponíveis para o tratamento de problemas de política, bem como as vantagens e desvantagens 

associadas a cada uma. A atividade não substitui a necessidade de uma decisão política, pelo 

contrário, oferece uma forma estruturada e algumas informações essenciais para o 

desenvolvimento de um bom, e bem informado, processo de decisão final. Isso pode incluir não 

apenas os impactos no negócio, mas também no ambiente, em exclusão social e grupos sociais 

específicos – uma gama de questões de desenvolvimento sustentável. Ela também fornece uma 

oportunidade de trabalhar com entidades externas, grupos de interesse, representantes 

empresariais e representantes da sociedade civil, para considerar como a política pode ser melhor 

concebida. 

Um ponto importante é a questão das pequenas empresas. Essas empresas são 

particularmente importantes nos esforços para ajudar no desenvolvimento social e diminuição da 

pobreza. O estabelecimento de uma micro-empresa oferece uma rota de fuga da pobreza para 

algumas pessoas e é importante que poucas barreiras, quanto possível, sejam colocadas no 

caminho desse processo (USAID, 2008). Um impacto significativo tanto pode ser de custo 

elevado ou de custo desproporcional para as pequenas empresas, quando comparadas à firmas de 

porte maior. Diferenças no número de empregados, estrutura de mercado e gestão de pessoal, 

significam que os custos de implementação de uma política pode variar muito de empresa para 

empresa, por isso, é importante especificar separadamente se a ação proposta implicará custos 

adicionais para as pequenas empresas. Onde há custos adicionais, estes devem ser identificados. 
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Atenção especial deve ser dada aos possíveis impactos sobre o número de empregos (CABINET, 

2003). O provável impacto sobre as pequenas empresas é uma preocupação especial do governo 

do Reino Unido. No Brasil, o Inmetro demonstra sua preocupação com as micro e pequenas 

empresas por meio do processo de Assistência à Implementação de Programas de Avaliação da 

Conformidade. 

Uma boa avaliação de impactos deve permitir que soluções políticas sejam criadas de 

forma que minimizem os impactos e encargos desnecessários ou indesejáveis, ao mesmo tempo 

em que maximizam os impactos positivos e, portanto, alcancem os objetivos políticos de uma 

forma eficaz. Ela ajuda a identificar se alternativas, como a co-regulação, a informação do 

consumidor ou de instrumentos econômicos, funcionariam melhor do que uma lei com excesso 

de rigidez ou detalhes e também se houve ou não uma abordagem para tal decisão. O detalhe 

exato da forma mais adequada de avaliação de impactos depende fortemente do quadro 

administrativo, jurídico e constitucional em que a atividade opera, ou seja, o ambiente onde está 

inserida tem papel relevante na sua condução.  

 Existem alguns pré-requisitos para uma AIR ser bem sucedida na melhoria do ambiente 

regulatório: 

 

- o processo de AIR deve ser parte integrante de uma estratégia global para melhorar o ambiente 

regulador; 

- deve haver apoio político de alto nível para o conceito de AIR e sua aplicação prática;  

- o esforço analítico, a ser colocado em cada AIR, deve ser proporcional aos efeitos prováveis da 

proposta a ser avaliada;  

- elaboração da AIR deve começar o mais cedo possível no processo de desenvolvimento de 

política, continuando como uma parte fundamental do mesmo;  

- os resultados da avaliação devem ser informados, por meios formais e informais de consulta, às 

partes interessadas e outros; 

- recursos suficientes (em termos de quantidade e qualidade) devem ser atribuídos às unidades de 

política para fazer com que o sistema funcione. 
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Essa avaliação deve ser baseada em diretrizes coerentes em todos os domínios da 

administração e deve incluir os seguintes elementos que funcionam como um direcionador na 

execução da AIR: 

 

- declaração clara do risco ou problema a ser abordado, de qual ação é necessária e o porquê da 

ação nesse nível de governo ser apropriada;  

- descrição e justificativa das diferentes opções consideradas, incluindo alternativas à 

regulamentação;  

- para cada opção relevante, a identificação das partes afetadas, públicas e privadas, e avaliação 

dos impactos quantitativa (se possível) ou qualitativa (no mínimo) sobre tais partes; 

- resumo do que foi consultado, quando e como, mais os resultados dessa consulta (por exemplo, 

um sumário ou acesso a comentários e uma indicação das mudanças daí resultantes);  

- a vida útil estimada da política ou das opções; 

- referência particular ao impacto sobre as pequenas empresas ou qualquer outro grupo afetado 

desproporcionalmente;  

- explicação concisa de como essa proposta se encaixa com as existentes e, se conhecidas, com 

regras e políticas futuras; 

- indicação do que foi levado em consideração relativo aos aspectos práticos de implementação 

da política. 

 

A etapa final da avaliação de impactos regulatórios deve ser uma avaliação ex-post do 

impacto real, visto que a opção política já foi implementada. Isso ajuda a verificar a exatidão dos 

pressupostos e estimativas feitas no início do processo que, por sua vez, pode ajudar a melhorar a 

qualidade de avaliações futuras. Isso também pode ajudar no descobrimento de quaisquer 

benefícios ou custos que tenham sido negligenciados. 

Decisões que são mais meticulosamente preparadas, muitas vezes, resultarão em decisões 

mais robustas que serão menos sujeitas à contestação, mais propensas a ter significativo interesse 

e maior probabilidade de alcançar os resultados desejados. As vantagens dessa abordagem podem 

compensar qualquer redução no ritmo de elaboração política, fato muitas vezes usados para 

combater a implementação de uma AIR, portanto, cabe ressaltar que há uma série de problemas 

comuns encontrados quando se pretende implementar um sistema de avaliação de impactos 
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regulatórios, sendo discutidos em três categorias principais: dificuldades de ordem prática, 

resistência cultural e pressões políticas (MANDELKERN, 2001): 

 

Dificuldades práticas: a primeira dificuldade prática a superar é a simples consciência da 

necessidade de proceder a uma avaliação de impactos regulatórios. A falta de recursos humanos e 

conhecimentos é frequentemente citada como uma dificuldade prática fundamental. Em parte, 

isso pode ser superado pela da disponibilização de conhecimentos e formação de estrutura para 

uma melhor regulamentação, mas precisa de compromisso e apoio político em todos os níveis. 

Outro fator é a escassez de dados de boa qualidade sobre custos e benefícios, incluindo a 

dificuldade de estimar o valor das mercadorias não comercializadas; 

 

Resistência cultural: esse aspecto engloba medidas administrativas e legais que rivalizam a fácil 

aceitação da natureza horizontal do processo de avaliação de impactos regulatórios. Também 

inclui a reação, às vezes, encontradas em alguns responsáveis políticos, uma vez que, em alguns 

casos, os responsáveis pela legislação são considerados os únicos conhecedores do assunto e 

sabem a melhor forma de fazer o seu trabalho. Há, portanto, certa relutância em aceitar e fazer 

uso positivo da ferramenta de avaliação de impactos, resultando em uma abordagem formalista 

que considera a avaliação um encargo burocrático desnecessário. A alteração deste tipo de 

resistência cultural pode levar um tempo considerável; 

 

Pressões políticas: alguns tomam a avaliação de impactos regulatórios como um pretexto para 

impor alguma decisão. Numa avaliação bem feita, é imperioso que isso não ocorra de forma 

alguma. A avaliação de impactos simplesmente define as informações de forma clara e concisa de 

informar e não a decisão política em si. Esse ponto deve ser salientado e reais esforços devem ser 

feitos para assegurar que ambos os benefícios e custos estão incluídos na avaliação. Outro 

possível problema é a pressão política para fazer alguma coisa, independentemente de uma 

avaliação adequada. O desenvolvimento de um bom sistema de avaliação de impactos é capaz de 

reduzir a incidência dessa reação, em tempo que a necessidade de uma boa avaliação torna-se 

comumente compreendida e apoiada. A situação ainda pode ser aquela onde a principal decisão 

política já tenha sido tomada antecipadamente. Nesses casos, pode haver certa relutância em 

proceder à avaliação das opções de implementação disponíveis. Finalmente, há muitas vezes a 
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percepção de que fazer uma avaliação de impactos leva muito tempo e acarreta atrasos no 

processo de desenvolvimento de políticas em nível inaceitável. No entanto, quando a avaliação de 

impactos regulatórios é parte integrante do processo, qualquer atraso nas etapas anteriores são 

minimizados e, muitas vezes, superados pela economia de custos e tempo ao final do processo. 

 

2.1.3.4- Consulta 

 

A consulta é uma das principais fases de um processo de avaliação de impactos 

regulatórios. Tanto para assegurar uma regulação de alta qualidade, quanto para promover um 

processo de tomada de decisão aberto, transparente e democrático, é importante que os grupos e 

organizações, que serão afetados pelo novo regulamento, sejam consultados nas fases apropriadas 

do processo de regulamentação. A consulta deve ser entendida como uma interação entre os 

órgãos responsáveis pela regulamentação e as possíveis partes afetadas ou interessadas no 

regulamento em questão.  

O processo de consulta deve ser considerado como um meio responsável para uma forma 

aberta de governar. Os meios de consulta são muitos, portanto, não é possível identificar um 

único modelo. Processos de consulta podem ser estruturados, por exemplo, como única fonte de 

consulta ou uma combinação de métodos. Independentemente do procedimento escolhido, o 

objetivo deve assegurar que, em cada caso, todas as partes envolvidas sejam consultadas de 

forma adequada e apropriada. 

A possibilidade de participação pode garantir uma melhor qualidade da regulamentação 

por meio da democracia. Ao mesmo tempo, a consulta leva à legitimidade do regulamento, 

através da possibilidade das pessoas serem capazes de tomar parte no debate público, sendo 

passível de criar mais confiança no resultado final e nas instituições que produzem as leis. A 

consulta pode levar a um amplo apoio público, porque ela pode explicar as razões pelas quais é 

necessária a regulamentação específica, podendo ajudar a garantir um equilíbrio entre os 

diferentes interesses sobre um regulamento, atuando como uma espécie de arbitragem política. 

Além disso, a consulta visa garantir que as partes interessadas sejam e permaneçam envolvidas na 

elaboração do regulamento, que pode ter impactos sobre seus negócios. Isso pode promover um 

sentimento construtivo de parceria e união entre as entidades consultadas. 
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A consulta é um instrumento importante para revelar conseqüências não intencionais do 

regulamento e isso pode contribuir para um maior nível de seu cumprimento. É também de 

grande valor, para os reguladores, o conhecimento acerca das posições adotadas pelas partes 

afetadas pela proposta de regulamento. Isso pode, antecipadamente, por em prática a discussão do 

ato, auxiliando no desenvolvimento de uma perspectiva política de longo prazo. A participação 

em um processo de consulta não deve ser considerada apenas como uma possibilidade de 

manifestar e protestar, mas deve ser vista, pelas partes consultadas, como um instrumento para 

melhor moldar a regulamentação ou políticas.  

Geralmente, é considerada como uma boa prática a apresentação de uma proposta de ato 

regulamentar junto à consulta. A fim de assegurar a eficácia do processo decisório, esse 

procedimento deve ser concluído antes da introdução da proposta para as autoridades reguladoras 

com o objetivo de ajustar a proposta aos resultados da consulta. 

Não é possível, em geral, especificar as partes a serem consultadas. Mas, como regra 

geral, todos capazes de serem afetados por uma regulamentação, devem ser consultados ou 

deveriam ter a possibilidade de apresentar suas opiniões e reações. Em qualquer caso, é melhor 

consultar muitos do que poucos, mesmo porque isso ajuda a evitar que as consultas tornem-se um 

assunto apenas para as organizações de lobby etc. 

O prazo para a consulta deve ser definido de acordo com as circunstâncias vigentes, no 

entanto, tempo suficiente deve ser dado para as partes apresentarem suas respostas. Muitos casos 

revelam um período de consulta igual a 12 (doze) semanas. 

Um procedimento rápido de regulamentação não deve ser realizado ao preço de se fazer o 

impossível para que os interessados se pronunciem sobre a proposta regulamentar. De acordo 

com os princípios de transparência, a abertura democrática é um objetivo importante a ser 

perseguido. Além disso, um intenso processo de consulta, muitas vezes, implica que a análise e 

posterior aprovação do ato podem avançar mais rapidamente, porque muitas questões e 

problemas são discutidos e, finalmente, resolvidos numa fase inicial do processo de 

regulamentação.  

Na discussão mais ampla ou consultas de temas mais fundamentais, além de outras formas 

mais tradicionais, podem ser realizadas audiências públicas ou conferências com a participação 

de organizações representativas, especialistas, imprensa etc. 
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No caso de reformas regulatórias mais extensas e legislações relativas a princípios 

bastante importantes, uma proposta inicial de regulamento pode ser preparada por comissões de 

especialistas ou grupos de trabalho, como é feito no desenvolvimento de Programas de Avaliação 

da Conformidade pelo Inmetro. Nesses casos, as partes afetadas devem ser representadas na 

comissão. A comissão preparatória pode convidar organizações relevantes ou peritos 

independentes para apresentarem suas observações diretamente à comissão.  

Os responsáveis pela execução do processo de consulta, muitas vezes, enfrentam 

problemas de opiniões divergentes, como acerca dos resultados da consulta. Portanto, é 

importante que o processo seja imparcial e um mediador entre os diferentes grupos de interesses, 

i.e., a consulta deve atuar de forma objetiva e justa. 

É de extrema importância que a consulta, deixando de lado casos excepcionais e 

específicos, não seja limitada a um determinado grupo. Somente em casos extraordinários, 

devidamente justificados, poderia ser possível abster-se de um procedimento de consulta prévia. 

No entanto, deve ser deixado evidente que tal decisão tem desvantagens exponencialmente 

significativas. É responsabilidade dos executores do processo decidir quem deve ser consultado 

mas, geralmente, um vasto leque de partes, não apenas os atores habituais, deve ser abordado. 

Consultas baseadas na internet são um meio de assegurar a difusão de informações sobre uma 

base ampla. A consulta pode ser confundida, pelas instituições e órgãos reguladores, como a 

substituição do poder de tomada de decisão. Esse é um grande equívoco, pois a missão vital da 

consulta é complementar, bem como melhorar o projeto de regulamento e não substituir a tomada 

de decisões das entidades reguladoras.  

A consulta é um instrumento muito importante que pode ser realizado de várias maneiras 

e em diferentes fases do processo de regulamentação no qual se evidencia alguns pontos cruciais 

(MANDELKERN, 2001): 

 

- a consulta deve ser transparente e todas as pessoas afetadas e/ou interessadas devem ser 

envolvidas o mais cedo possível no processo; 

- além disso, ao invés do tradicional processo de consulta, a regulamentação proposta deve ser 

disponibilizada na rede mundial de computadores, devido ao seu poder de difusão de 

conhecimento e informações, permitindo assim que todos os interessados possam fazer 

comentários;  
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- deve ser possível, para o público em geral, o acesso aos comentários feitos pelas partes 

consultadas. A exceção se aplica aos casos limitados, por exemplo, em assuntos de segurança de 

Estado ou confidencialidade comercial; 

- um período de consulta padrão mínimo deve ser estabelecido; 

- o real período de consulta utilizado deve ser adequado ao assunto a ser tratado e ao volume de 

partes interessadas a serem consultadas. 

 

 Por fim, é importante reforçar que o papel da etapa de consulta, na elaboração de uma 

avaliação de impactos regulatórios, deve ser um processo isento de tomada de decisão. A 

consulta serve para coletar dados sob diversos pontos de vista de diferentes partes interessadas. 

Será a própria avaliação de impacto, em sua totalidade de conteúdo, que apontará o que deve ser 

feito e não a consulta. 

 

2.1.3.5- Simplificação 

 

Nos últimos tempos, os regulamentos têm permitido aos governos a proteção de vasta 

gama de valores econômicos e sociais. Mas, com condições econômicas e sociais rapidamente 

transformadas, ainda mais numa era cada vez mais globalizada e de rápida evolução tecnológica, 

os sistemas de regulamentação existentes tornam-se cada vez mais obsoletos, desnecessários e 

onerosos. Um dos maiores desafios dos governos atuais é, portanto, atualizar e simplificar a 

expressiva quantidade de regulamentações existentes. Simplificar significa tornar a 

regulamentação existente mais clara de entender, mais fácil de aplicar e respeitar, diminuindo a 

burocracia desnecessária, mantendo o objetivo inicial e a proteção da regulamentação. Sistemas 

de regulamentação devem ser examinados periodicamente, a fim de que sejam adequadamente 

mantidos. A avaliação regular e sistemática de leis, normas e regulamentos é essencial para evitar 

que as legislações nacionais tornem-se tão confusas, dispendiosas e ultrapassadas, pondo em 

questão o valor da própria lei, bem como seu desempenho econômico. 

A atual complexidade do mundo exige regras adequadas para governá-lo. Em outras 

palavras, simplificar a regulação não significa tornar o mundo menos elaborado e menos 

evoluído, pelo contrário, significa que a regulamentação deve ser mais amistosa ao usuário e 

fazer com que os procedimentos associados sejam mais fáceis de seguir. 
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Simplificar um regulamento em vigor, de fato, promove seu cumprimento efetivo. A 

excessiva regulamentação é mais difícil de cumprir, o que pode levar à menor proteção nesse 

campo. Se aqueles que são regulados acham a regulamentação mais fácil de ser cumprida, eles 

são mais propensos a fazê-lo e menos dispostos a desistir ou evitar o regulamento completo. 

Desse modo, um regulamento simplificado pode resultar em níveis mais elevados de 

atendimento. 

Simplificação não deve ser confundida com desregulamentação. Os dois conceitos não 

podem ser considerados sinônimos. A desregulamentação simplesmente refere-se à abolição ou 

enfraquecimento de regras de um determinado setor, ao passo que a simplificação, um estágio 

mais avançado da regulamentação, visa preservar a existência de regras em um determinado 

setor, tornando-as mais eficazes, menos onerosas e mais simples de entender e respeitar. Portanto, 

a simplificação se refere ao processo de reforma da regulamentação existente, objetivando 

racionalizar procedimentos administrativos e reduzir a carga sobre os cidadãos, empresas e o 

próprio setor público, preservando os objetivos da regulação. 

 

2.1.3.6- Acesso à regulamentação 

 

Por muito tempo, a questão acerca da necessidade de acesso fácil à lei foi tratada apenas 

como uma questão de princípio, sem as exigências inerentes à prática de tais preceitos. No 

entanto, as condições em que as pessoas podem ter acesso à lei têm sido alteradas 

significativamente nos últimos anos, sob o efeito combinado de alguns fatores. Em primeiro 

lugar, a proliferação da atividade de regulação, o que tornou impossível, tanto para os cidadãos e 

profissionais legislativos, obter uma compreensão ou, em termos práticos, uma visão geral de 

todas as leis que lhes dizem respeito. Por outro lado, o desenvolvimento da tecnologia da 

informação, bem como a informatização dos órgãos reguladores, torna mais fácil o acesso e 

gestão. Paralelamente, o movimento no sentido de uma melhor garantia aos direitos dos cidadãos 

e maior transparência no funcionamento da democracia reforçou demandas por parte dos 

cidadãos para um melhor acesso às leis, apropriadamente compreensíveis para aqueles a quem se 

dirige. Em segundo plano, a necessidade de melhorar o acesso prático às leis e a busca de 

informação legal, o que pode estar baseado no desenvolvimento de novas tecnologias, em 

especial, face ao crescimento e permeabilidade da internet.  
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Um debate sobre os meios em que o acesso à regulamentação podem ser fornecidos vem 

ocorrendo na União Européia e Estados Unidos, pelo menos, desde os anos 60’s e 70’s. Há 

alguns anos, esse debate foi reaberto com o desenvolvimento de bases de dados informatizadas, 

possibilidade de uso mais difundido e o acesso via internet. A introdução de novas tecnologias da 

informação leva a considerar uma redefinição da política de acesso à informação legislativa 

(MANDELKERN, 2001). 

A divulgação e disponibilidade pública da regulamentação devem ser consideradas como 

um serviço público. Por essa razão, deve ser capaz de fornecer ao maior número de pessoas, 

gratuitamente ou por uma pequena taxa negociável, o acesso a textos, especialmente no caso 

daqueles setores da população que são culturalmente mais distantes do acesso às leis. A rede 

mundial de computadores, sem excluir a imprensa escrita, parece ser o meio adequado para isso 

desde que, evidentemente, haja um esforço para dar acesso a todos. 

 

2.1.3.7- Estruturas efetivas 

 

Uma melhor regulamentação é a política de tentar melhorar e simplificar o ambiente 

regulatório. Regulamentos devem ser usados apenas quando necessário, adequados, 

proporcionais à tarefa pretendida, devendo também ser transparentes, acessíveis a todos e tão 

simples quanto possível. É necessário fazer da melhor regulamentação uma questão estratégica e 

prioridade comum, dando ênfase na questão da estrutura. A questão das estruturas adequadas é 

um tema absolutamente crucial. O sucesso dos esforços para uma melhor regulamentação 

dependerá, em última análise, dessa questão. 

Há quatro elementos principais que são essenciais para a estrutura escolhida ser eficaz:  

 

- forte apoio político: programas de melhoria da regulamentação necessitam apoio político para 

produzir o resultado desejado; 

- suporte do centro do regulamentador: os melhores resultados são frequentemente atingidos 

com liderança do governo ou, pelo menos, institucionalmente interessado e envolvido; 

- abordagem horizontal: uma abordagem governamental é necessária; abordagens setoriais 

limitadas a nichos específicos podem não conseguir ótimos resultados e uma abordagem coerente 

e horizontal é vital; 
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- abordagem estratégica: estreita relação com o planejamento estratégico do governo ou 

administração é um benefício real. 

 

Dado o fato de que uma melhor regulamentação é um bem público muito importante, há a 

necessidade urgente de uma simples mudança de cultura, de uma nova abordagem para pensar e 

agir no sentido da melhor regulamentação. É necessário preparar o caminho para o conhecimento 

geral crescer no interior da população, instituições e, sobretudo, aqueles que são especificamente 

responsáveis pela elaboração de um regulamento. 

 

2.1.4- Metodologias de análises de impactos 

 

A avaliação de custos e benefícios associados com diferentes opções é provavelmente 

uma das mais importantes e típicas fases de um processo de avaliação de impactos. Na verdade, a 

AIR deve sempre incluir uma avaliação dos efeitos mais importantes que serão produzidos sobre 

as partes interessadas. 

Provavelmente, não é possível selecionar a melhor técnica para avaliar custos e 

benefícios. Diferentes técnicas podem ser igualmente apropriadas em diferentes contextos. 

Todavia, um grupo de boas práticas pode ser um guia útil (FORMEZ, 2004): 

 

1) deve estar claro para o leitor qual é a técnica usada para avaliar custos e benefícios; 

2) custos e benefícios devem ser avaliados com respeito a cada parte interessada, claramente 

distinguindo-se entre administrações domésticas, comerciais e públicas; 

3) custos e benefícios devem ser sempre avaliados comparando-se a um patamar (por exemplo, o 

status quo); 

4) no caso onde os custos e benefícios são descontados, deve ficar claramente especificada qual 

taxa de desconto é utilizada; 

5) pelo menos quando lidar com saúde, segurança e meio ambiente, uma avaliação de riscos 

quantitativa deve ser realizada. Se essa avaliação fizer parte da fase de definição do problema, os 

dados importantes devem ser usados a fim de melhor calcular custos e benefícios. 

 



 

 40 

Usualmente utilizam-se diversas ferramentas analíticas na avaliação dos impactos da 

regulamentação. Dentre elas, a análise de custo-benefício, a análise de custo-efetividade e análise 

multi-critérios são as mais utilizadas.  

Nos casos onde é possível quantificar os custos e benefícios em termos monetários, uma 

das principais ferramentas de avaliação de impacto ex-ante é a análise custo-benefício, que tem 

um foco mais estreito e concreto, tendendo a trabalhar com dados mais específicos. Apesar de seu 

uso difundido, existem muitas dificuldades práticas e conceituais associadas ao ato de 

transformar em valores monetários os custos e, em particular, os benefícios de uma política 

proposta. 

Já a análise custo-efetividade se tornou uma proeminente ferramenta para os 

regulamentadores na determinação da alternativa menos onerosa entre um conjunto de opções 

políticas disponíveis. A avaliação sistemática e comparação dos custos relativos e efeitos de um 

dado instrumento político permitem uma priorização entre as opções. No entanto, a análise custo-

efetividade não determina se uma respectiva opção regulatória é economicamente viável (ICAR, 

2008). 

Por sua vez, vários critérios podem ser necessários para uma escolha final entre 

alternativas. Análises multi-critérios padronizam o processo de tomada de decisão através de 

modelagem matemática, atribuição de pesos, hierarquização de alternativas, auxiliando o agente a 

resolver problemas nos quais existem diversos objetivos a serem alcançados simultaneamente. 

 

2.1.4.1- Análise custo-benefício 

 

A estrutura de trabalho mais rigorosa na qual os impactos - positivos e negativos - das 

várias opções políticas são avaliados é a análise custo-benefício. Sua metodologia permite a 

comparação objetiva das vantagens quantificáveis e desvantagens de qualquer número de opções 

de implementação, acima de qualquer tempo de vigência da política e independentemente da 

duração dos benefícios e custos.  

As questões de estimativas de custos e benefícios nem sempre são fáceis de tratar, mas a 

análise custo-benefício ainda pode desempenhar um papel importante  no processo de elaboração 

de políticas. Mesmo o simples processo de fazer as perguntas certas, a fim de preparar para a 

análise custo-benefício, pode agregar valor e conhecimento para o desenvolvimento de políticas 
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e, em nível de complexidade e esforço, isso pode aumentar à medida que competências são 

desenvolvidas e os recursos são disponibilizados. 

Os métodos de estimativa de custos e benefícios usados na análise custo-benefício são 

cruciais para a avaliação de boas políticas. Enquanto a estimativa de benefícios e custos 

financeiros de uma proposta de política pode ser relativamente simples, calcular os benefícios 

para alguns bens não-monetários é mais difícil, como o valor de uma vida humana, uma floresta 

ou o benefício de uma política que reduza o dióxido de enxofre na atmosfera. Existem técnicas 

que podem ser empregadas para avaliar bens "não-comercializados", embora seja muitas vezes 

difícil e controverso. Outras técnicas utilizam o comportamento observado das pessoas, como por 

exemplo, até onde as pessoas viajariam ou do que abririam mão para visitar uma floresta. Essas e 

outras técnicas, embora não sejam perfeitas, podem pelo menos dar intervalos, ordens de 

grandeza ou estimativas aproximadas desses importantes benefícios e, assim, proporcionam uma 

visão mais equilibrada do que simplesmente avaliar os aspectos financeiros. Mesmo onde esse 

grau de quantificação é impossível, essas técnicas ainda são fundamentais por, no mínimo, 

fornecerem uma avaliação qualitativa dos benefícios, evitando uma visão unilateral focada em 

custos. Igualmente importante na avaliação das políticas é a capacidade de ter em conta as 

diferentes épocas, quanto aos benefícios e custos gerados. A análise custo-benefício pode lidar 

com sucesso com esse aspecto, através da taxa de desconto. As opções políticas que adiam 

despesas são menos onerosas numa economia em crescimento. Há algumas questões em torno do 

princípio do desconto e a análise custo-benefício pode enfrentar dificuldades em avaliar eventos 

catastróficos incertos no futuro distante.  

Dito isso, é importante apresentar dois atores importantes na análise de custos e 

benefícios: 

 

Preços sombra (shadow prices): geralmente, os preços de mercado podem ser usado como uma 

medida de valores econômicos de impactos. Mas a questão frequentemente levantada é como 

colocar os valores monetários aos impactos que não têm preços óbvios, como muitos impactos 

ambientais e sociais. Além disso, os preços de mercado disponíveis podem não ser confiáveis 

quando as falhas de mercado ou distorções de preços são penetrantes. Isso pode ocorrer, por 

exemplo, onde uma única ou pequeno número de empresas têm uma posição de monopólio no 

mercado. Técnicas foram desenvolvidas para calcular o valor monetário dos benefícios e custos 
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que não têm um valor de mercado. Essas técnicas buscam estimar um valor de mercado 

hipotético, se houvesse um mercado real. Uma vez que os preços de mercado são um reflexo do 

que os indivíduos estão dispostos a pagar para adquirir bens e serviços, a abordagem de base para 

o cálculo do valor dos impactos que não têm um valor de mercado é semelhante à estimativa da 

disponibilidade em pagar (ou aceitar) certo montante por um determinado resultado (USAID, 

2008); 

 

Taxa de desconto: em termos simplistas, a taxa de desconto é uma percentagem usada para 

descontar o futuro valor monetário. Usa-se para projetar os custos no futuro, mas com preços 

atuais. Os custos e benefícios decorrentes de uma decisão política são distribuídos ao longo do 

tempo. Os custos, muitas vezes, são mais imediatos, enquanto que os benefícios podem ser 

sentidos no futuro. Mesmo na ausência de inflação, o dinheiro recebido hoje vale mais do que o 

dinheiro a receber em algum momento futuro. Por outro lado, gastar dinheiro agora é mais 

oneroso do que gastar dinheiro em algum momento futuro. Isso reflete o conceito de "preferência 

temporal", que pode ser baseado no fato de que as pessoas normalmente preferem receber em 

dinheiro o mais depressa possível e pagar mais tarde do que antecipadamente. A fim de comparar 

os custos e benefícios decorrentes de uma regulamentação que tem um impacto ao longo do 

tempo, às vezes pode ser útil trazer os custos e benefícios de volta a um ponto comum no tempo. 

Isso é feito descontando-se o valor dos custos e benefícios futuros, a fim de determinar o seu 

valor atual. Descontar nem sempre é necessário, se for evidente que os custos serão compensados 

pelos benefícios, mas pode ser uma maneira útil de compará-los quando parecerem mais 

finamente equilibrados e pouco diferenciados (DINWIDDY & TEAL, 1996). 

 

2.1.4.2- Análise custo-efetividade 

 

É uma técnica que pode ser utilizada para comparar os custos de opções diferentes que 

fornecem os mesmos ou equivalentes resultados. Em outras palavras, a análise compara os custos 

de formas alternativas de políticas, mas que produzem os mesmos ou similares efeitos 

(TREASURY, 2003). A análise de custo-efetividade é particularmente útil para avaliar propostas 

em que é mais fácil quantificar os benefícios (expressando-os em unidades físicas como, por 

exemplo, vidas salvas, toneladas de material particulado emitido etc.) do que valorá-los em 
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termos monetários. É o caso dos temas como a proteção ambiental, a preservação da saúde e 

medidas na área da educação. Uma limitação ao seu emprego é a sua aplicação restringir-se aos 

custos de diferentes opções para se alcançar os mesmos resultados, não possibilitando conhecer 

os ganhos para a sociedade da adoção de outra proposta, que não a de menor custo. Em 

contrapartida, descarta as propostas de maiores custos para o alcance de benefícios semelhantes 

(CONMETRO, 2007). 

Os resultados dessa análise também podem, na seqüência, alimentar a construção de uma 

matriz qualitativa de análise, na qual os resultados monetizados e os resultados apenas 

qualificados poderão ser analisados conjuntamente. Caso os dados coletados não permitam 

qualquer mensuração, a opção será a construção da matriz de análise qualitativa, utilizando as 

técnicas de análise multi-critérios. 

 

2.1.4.3- Análise multi-critérios 

 

Há alguns tipos de impactos que não são possíveis ou razoáveis de tentar atribuir um valor 

monetário. Quando não é possível atribuir um valor monetário a um impacto, ainda assim é 

importante quantificar os impactos de modo que sua importância possa ser avaliada. Há outras 

maneiras de expressar a magnitude de tais impactos. A análise multi-critérios é uma ferramenta 

que pode ser usada como uma maneira de cobrir uma série de técnicas que visam combinar um 

conjunto de impactos positivos e negativos num quadro único. Essa técnica é usada quando não é 

possível atribuir um valor econômico de todos os custos e benefícios esperados.   

Os Quadros II.1 e II.2 apresentam mais informações acerca dos métodos analíticos 

discutidos: 
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Quadro II.1: Métodos de valoração mais utilizados 

 

Quadro II.2: Métodos de multi-critérios mais utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: INMETROa, 2009. 

  

Método Ferramentas Detalhes

ANÁLISE 

BENEFÍCIO-

CUSTO

Técnica econômica aplicada à tomada de decisão que busca quantificar vantagens (benefícios) e desvantagens 

(custos) associados a um projeto ou a uma política. Através da monetização dos impactos, é possível comparar ou 
agregar muitas categorias diferentes de custos e benefícios da política.

Custo de 

viagem

Precifica recursos e parques naturais, fauna, biodiversidade, património cultural, etc. É baseado 

no conceito que, se as pessoas viajam para um local, então sua disposição a pagar para visitar 

este local deve ser pelo menos tão grande quanto o custo de viagem incorrido mais o custo de 

oportunidade do tempo.

Preços 
Hedônicos

Infere o valor das funções ambientais a partir de preços dos bens comercializados. Aplicável 

nos casos em que o preço de um bem é diretamente influenciado por fatores ambientais. Ex 

mais frequente é o mercado imobiliário, onde o valor de duas propriedades comparáveis varia 

conforme as características ambientais nas proximidades: um local de resíduos perigosos 

reduz o preço da propriedade. A diferença nos preços indica o custo externo decorrente do 

local com resíduos.

Valoração 

Contingente: 
DAP/DAC

Método baseado em entrevista e em preferência revelada, no qual as pessoas relatam o quanto 

estariam dispostos a pagar pelo bem (DAP), sem que haja transação real. Outro modo é quanto 

o individuo está disposto a aceitar uma compensação pelo dano (DAC). Esta abordagem é

adequada para os bens públicos, tais como a melhoria na qualidade ambiental decorrente de 

um programa público, e bens privados não-mercado, tais como reduções de riscos de saúde.

ANÁLISE 

CUSTO-
EFETIVIDADE

Pretende encontrar a melhor atividade, processo ou intervenção alternativa, que minimiza o uso de recursos para 

alcançar um resultado desejado. É adotado quando os objetivos da política pública foram identificados e a única 
questão remanescente é encontrar a opção de mínimo custo.

Utilizado como uma opção à ABC quando muitos benefícios não podem ser facilmente monetizados. É calculado 

dividindo os custos anualizados por medidas físicas do beneficio, como espécies recuperadas, t emissões, hectares 

de terra preservados etc.

MétodoMétodo FerramentasFerramentas DetalhesDetalhes

ANÁLISE 

BENEFÍCIO-

CUSTO

ANÁLISE 

BENEFÍCIO-

CUSTO

ANÁLISE 

BENEFÍCIO-

CUSTO

Técnica econômica aplicada à tomada de decisão que busca quantificar vantagens (benefícios) e desvantagens 

(custos) associados a um projeto ou a uma política. Através da monetização dos impactos, é possível comparar ou 
agregar muitas categorias diferentes de custos e benefícios da política.

Técnica econômica aplicada à tomada de decisão que busca quantificar vantagens (benefícios) e desvantagens 

(custos) associados a um projeto ou a uma política. Através da monetização dos impactos, é possível comparar ou 
agregar muitas categorias diferentes de custos e benefícios da política.

Técnica econômica aplicada à tomada de decisão que busca quantificar vantagens (benefícios) e desvantagens 

(custos) associados a um projeto ou a uma política. Através da monetização dos impactos, é possível comparar ou 
agregar muitas categorias diferentes de custos e benefícios da política.

Custo de 

viagem

Custo de 

viagem

Precifica recursos e parques naturais, fauna, biodiversidade, património cultural, etc. É baseado 

no conceito que, se as pessoas viajam para um local, então sua disposição a pagar para visitar 

este local deve ser pelo menos tão grande quanto o custo de viagem incorrido mais o custo de 

oportunidade do tempo.

Precifica recursos e parques naturais, fauna, biodiversidade, património cultural, etc. É baseado 

no conceito que, se as pessoas viajam para um local, então sua disposição a pagar para visitar 

este local deve ser pelo menos tão grande quanto o custo de viagem incorrido mais o custo de 

oportunidade do tempo.

Preços 
Hedônicos

Preços 
Hedônicos

Infere o valor das funções ambientais a partir de preços dos bens comercializados. Aplicável 

nos casos em que o preço de um bem é diretamente influenciado por fatores ambientais. Ex 

mais frequente é o mercado imobiliário, onde o valor de duas propriedades comparáveis varia 

conforme as características ambientais nas proximidades: um local de resíduos perigosos 

reduz o preço da propriedade. A diferença nos preços indica o custo externo decorrente do 

local com resíduos.

Infere o valor das funções ambientais a partir de preços dos bens comercializados. Aplicável 

nos casos em que o preço de um bem é diretamente influenciado por fatores ambientais. Ex 

mais frequente é o mercado imobiliário, onde o valor de duas propriedades comparáveis varia 

conforme as características ambientais nas proximidades: um local de resíduos perigosos 

reduz o preço da propriedade. A diferença nos preços indica o custo externo decorrente do 

local com resíduos.

Valoração 

Contingente: 
DAP/DAC

Valoração 

Contingente: 
DAP/DAC

Método baseado em entrevista e em preferência revelada, no qual as pessoas relatam o quanto 

estariam dispostos a pagar pelo bem (DAP), sem que haja transação real. Outro modo é quanto 

o individuo está disposto a aceitar uma compensação pelo dano (DAC). Esta abordagem é

adequada para os bens públicos, tais como a melhoria na qualidade ambiental decorrente de 

um programa público, e bens privados não-mercado, tais como reduções de riscos de saúde.

Método baseado em entrevista e em preferência revelada, no qual as pessoas relatam o quanto 

estariam dispostos a pagar pelo bem (DAP), sem que haja transação real. Outro modo é quanto 

o individuo está disposto a aceitar uma compensação pelo dano (DAC). Esta abordagem é

adequada para os bens públicos, tais como a melhoria na qualidade ambiental decorrente de 

um programa público, e bens privados não-mercado, tais como reduções de riscos de saúde.

ANÁLISE 

CUSTO-
EFETIVIDADE

ANÁLISE 

CUSTO-
EFETIVIDADE

ANÁLISE 

CUSTO-
EFETIVIDADE

Pretende encontrar a melhor atividade, processo ou intervenção alternativa, que minimiza o uso de recursos para 

alcançar um resultado desejado. É adotado quando os objetivos da política pública foram identificados e a única 
questão remanescente é encontrar a opção de mínimo custo.

Utilizado como uma opção à ABC quando muitos benefícios não podem ser facilmente monetizados. É calculado 

dividindo os custos anualizados por medidas físicas do beneficio, como espécies recuperadas, t emissões, hectares 

de terra preservados etc.

Pretende encontrar a melhor atividade, processo ou intervenção alternativa, que minimiza o uso de recursos para 

alcançar um resultado desejado. É adotado quando os objetivos da política pública foram identificados e a única 
questão remanescente é encontrar a opção de mínimo custo.

Utilizado como uma opção à ABC quando muitos benefícios não podem ser facilmente monetizados. É calculado 

dividindo os custos anualizados por medidas físicas do beneficio, como espécies recuperadas, t emissões, hectares 

de terra preservados etc.

Pretende encontrar a melhor atividade, processo ou intervenção alternativa, que minimiza o uso de recursos para 

alcançar um resultado desejado. É adotado quando os objetivos da política pública foram identificados e a única 
questão remanescente é encontrar a opção de mínimo custo.

Utilizado como uma opção à ABC quando muitos benefícios não podem ser facilmente monetizados. É calculado 

dividindo os custos anualizados por medidas físicas do beneficio, como espécies recuperadas, t emissões, hectares 

de terra preservados etc.

DETALHESCARÁTERMÉTODOS

Consiste na obtenção de dados, por meio de entrevistas feitas a diversos agentes

de um determinado setor, tais como custos, fatores sociais, econômicos e 

tecnológicos, que podem, por ex., afetar algum investimento a ser adotado em

termos de infraestrutura. Pode ser realizado mais de um questionário, indagando-se 

sobre o nível de precisão, suposição e incertezas aliadas às previsões do 

respondente. Parte-se de uma discordância em um tópico e termina com a 

concordância. Ex. Avaliação da situação dos projetos de estrada num dado país.  

Obtem-se informações sobre a previsão de utilitários de certas vias, entre outras

informações detalhadas. Busca-se encontrar fatores em comum entre os

respondentes e, a partir dessas informações elaboram-se mais questionários para

maior refinamento. Obtem-se como resultados a identificação de fatores que

afetarão os projetos de estrada e sua representatividade. Além disso permite

estabelecer diretrizes políticas para enquadrar determinados fatos no planejamento

estratégico para o setor do país estudado.

ANALÍTICODELPHI

Restringe a escolha das alternativas diante de critérios estabelecidos. A partir de um 

conjunto de alternativas, ele seleciona um sub-conjunto com menor número de 

alternativas. Ex. Escolha de um tópico de impacto econômico sob os critérios “valor, 

influencia na balança comercial e impactos sobre empresas concorrentes”. Parte-se 

de um grupo de 7 tipos de impactos ou alternativas. O método restringe esse grupo

para 4 alternatinas de escolha.

SELETIVO

(em grupos)

RESTRITIVO

ELECTRE I

Classifica as opções de produtos por ordem de importância. Ex. Ïtens do estoque de 

supermercado podem ser classificados conforme o custo total (custo unitario x 

quantidade venda), conhecendo-se aqueles que merecem maior atenção.

CLASSIFICATÓRIOCURVA ABC

Seleciona/escolhe apenas uma, entre várias alternativas, conforme critérios

previamente selecionados. Ex: escolha do sorvete baunilha, diante dos sorvetes de 

chocolate e de morango, considerando os critérios: preço, aspecto e sabor.

SELETIVOAHP

DETALHESCARÁTERMÉTODOS

Consiste na obtenção de dados, por meio de entrevistas feitas a diversos agentes

de um determinado setor, tais como custos, fatores sociais, econômicos e 

tecnológicos, que podem, por ex., afetar algum investimento a ser adotado em

termos de infraestrutura. Pode ser realizado mais de um questionário, indagando-se 

sobre o nível de precisão, suposição e incertezas aliadas às previsões do 

respondente. Parte-se de uma discordância em um tópico e termina com a 

concordância. Ex. Avaliação da situação dos projetos de estrada num dado país.  

Obtem-se informações sobre a previsão de utilitários de certas vias, entre outras

informações detalhadas. Busca-se encontrar fatores em comum entre os

respondentes e, a partir dessas informações elaboram-se mais questionários para

maior refinamento. Obtem-se como resultados a identificação de fatores que

afetarão os projetos de estrada e sua representatividade. Além disso permite

estabelecer diretrizes políticas para enquadrar determinados fatos no planejamento

estratégico para o setor do país estudado.

ANALÍTICODELPHI

Restringe a escolha das alternativas diante de critérios estabelecidos. A partir de um 

conjunto de alternativas, ele seleciona um sub-conjunto com menor número de 

alternativas. Ex. Escolha de um tópico de impacto econômico sob os critérios “valor, 

influencia na balança comercial e impactos sobre empresas concorrentes”. Parte-se 

de um grupo de 7 tipos de impactos ou alternativas. O método restringe esse grupo

para 4 alternatinas de escolha.

SELETIVO

(em grupos)

RESTRITIVO

ELECTRE I

Classifica as opções de produtos por ordem de importância. Ex. Ïtens do estoque de 

supermercado podem ser classificados conforme o custo total (custo unitario x 

quantidade venda), conhecendo-se aqueles que merecem maior atenção.

CLASSIFICATÓRIOCURVA ABC

Seleciona/escolhe apenas uma, entre várias alternativas, conforme critérios

previamente selecionados. Ex: escolha do sorvete baunilha, diante dos sorvetes de 

chocolate e de morango, considerando os critérios: preço, aspecto e sabor.

SELETIVOAHP
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    A análise multi-critérios é útil, portanto, onde há uma grande quantidade de informações 

sobre um número de diferentes tipos de impactos (econômicos, ambientais e sociais) e onde as 

informações sobre os impactos é apresentada como uma mistura de dados qualitativos, 

quantitativos e monetários. Na aplicação dessa análise, muitas vezes, é de grande ajuda 

apresentar um resumo dos possíveis benefícios e custos na forma de uma tabela ou matriz de 

impacto, onde ambos os impactos negativos (custos) e positivos (benefícios) devem ser 

indicados. 

 

2.1.5- Avaliação de riscos 

 

A avaliação de riscos é um conceito simples que soa complicado (COOKSTOWN, 2009). 

Todos avaliam riscos regularmente no dia a dia, por exemplo, cada vez que se pretende atravessar 

uma avenida. São avaliados: a velocidade e a proximidade do tráfego em ambos os sentidos; a 

largura da avenida; a habilidade física de cruzá-la no tempo determinado. Se o risco é muito 

grande, pode-se decidir controlá-lo, por exemplo, dirigindo-se a uma passagem para pedestres.  

Antes de iniciar uma avaliação de risco, existem duas palavras que devem ser bem 

entendidas (HSE, 2006): perigo é qualquer coisa que possa causar danos e risco é a 

possibilidade, alta ou baixa, que alguém possa ser prejudicado por esses e outros riscos, 

juntamente com uma indicação de quão grave o dano poderia ser 

A apropriada definição e análise do problema que se intenciona resolver é o coração de 

uma boa avaliação de impacto regulatório. Na definição do problema é que deve constar a 

avaliação de risco. Nessa fase da avaliação de impactos, deve ser avaliada a magnitude do 

problema e o quão importante ele é. É imperioso que sejam baseados em provas que possam ser 

utilizadas para demonstrar a necessidade de intervenção ou ação de regulamentação. A 

identificação e definição do problema são duas das atividades mais importantes dentro de uma 

avaliação de impactos. A falha na definição do problema a ser enfrentado com precisão é capaz 

de conduzir a uma solução fraca e pouco eficaz. Um erro comum é confundir sintomas e 

problemas. O sintoma é uma conseqüência do problema. Essa confusão pode originar uma ação 

remediadora equivocada devido ao diagnóstico incorreto. O resultado pode ser que a política não 

terá o efeito pretendido ao longo do tempo (USAID, 2008). 
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Expor adequadamente a definição do problema significa que as razões por trás da 

proposta e os resultados que esperam ser alcançados devem ser claramente identificados e 

expressos. Contudo, diferentes pessoas ou grupos podem definir o problema distintamente e/ou 

identificar diferentes fatores que devem explicar a existência do problema. Um primeiro passo, 

portanto, deve ser coletar e examinar existentes definições de problemas (FORMEZ, 2004). 

A identificação das supostas causas do problema sugere os objetivos de uma possível 

medida visando sua solução. A extensão do problema e os riscos impostos devem ser 

quantificados onde quer que seja possível. Os riscos devem ser considerados na fase de definição 

do problema. Na descrição do objetivo da política de intervenção, a avaliação de impacto deve 

identificar a situação que causa danos, o que é aquele dano e a probabilidade dele ocorrer. 

A avaliação de risco tem como principal objetivo apoiar a decisão do agente regulador 

quanto à definição do instrumento de regulação a ser utilizado. A idéia central é coletar e 

classificar informações, analisar essas informações com base em critérios pré-definidos e concluir 

qual é o grau de risco envolvido na situação em análise e, assim, aprimorar o processo de decisão 

na escolha da forma de regulação e do tipo de tratamento a ser implementado para os riscos 

identificados. 

O uso de um método de avaliação de risco traz como vantagens (CONMETRO, 2007): 

 

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

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

- apoiar a tomada de decisões adequadas para cada situação; 

- apoiar a definição do nível apropriado de proteção para cada situação; 

- permitir uma verificação futura dos dados utilizados na avaliação de riscos para eventuais 

ajustes e correções; 

- auxiliar o registro das informações utilizadas de forma a permitir a rastreabilidade das 

informações utilizadas. 

 

A gestão do risco é uma abordagem estruturada para identificar, avaliar e controlar os 

riscos que venham surgir durante o curso da política, programa ou projeto de ciclo de vida. Sua 

tarefa é garantir que uma organização faça uso de um processo de risco que tem uma série de 

etapas bem definidas, para uma melhor tomada de decisão através de uma boa compreensão dos 
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riscos inerentes a uma proposta e seu provável impacto (TREASURY, 2003). A gestão de risco 

não é um processo linear, mas sim o equilíbrio de uma série de elementos entrelaçados que 

interagem uns com os outros e que devem estar em equilíbrio entre si, tornando-se essencial a 

uma gestão de risco eficaz. Além disso, os riscos específicos não podem ser tratados de forma 

isolada uns dos outros, pois a gestão de um risco pode ter um impacto sobre o outro ou pode ser 

possível que ações de gestão, que sejam eficazes para controlar mais de um risco 

simultaneamente, sejam alcançadas (TREASURY, 2004). 

A identificação de perigos (causas) e riscos deve ser efetuada utilizando um processo 

sistemático estruturado e deve incluir todos os perigos e riscos eventualmente identificados, 

estejam ou não sob controle, conseqüências e probabilidades de ocorrência. Os avaliadores de 

risco, muitas vezes, têm de fazer estimativas e usar o julgamento para executar cálculos de risco 

e, conseqüentemente, todas as estimativas de risco são incertas em algum grau. Por esse motivo, 

uma parte fundamental de todas as avaliações de risco é uma boa apresentação justa e aberta das 

incertezas nos cálculos e uma caracterização do quão confiável (ou não) as estimativas resultantes 

de risco realmente são (EPA, 2009). 

 

2.1.6- A Avaliação de Impactos Regulatórios no mundo 

 

Pioneira na prática, a Dinamarca introduziu, na década de 60, as primeiras formulações 

para avaliação de impactos econômicos e administrativos do setor público. Na década seguinte, o 

que seriam os antecedentes dos programas de análise de impactos regulatórios se originaram nos 

Estados Unidos e eram basicamente voltados para as áreas fiscais (MORRALL, 2001). Antes de 

2001, apenas poucos Estados Membros da União Européia aplicavam a Avaliação de Impactos 

Regulatórios (AIR), que tem caráter inovador, com algumas diferenças entre eles e situações 

onde o instrumento era empregado, sendo oficialmente reconhecido, aplicado sistematicamente 

em alguns casos ou em estágio piloto noutras conjunturas. Atualmente, as categorias encontradas 

são (FORMEZ, 2004): 

 

- AIR é compulsória para todas as medidas regulatórias com algum impacto (definido de acordo 

com critérios gerais pré-estabelecidos) e é, de fato, sistemicamente utilizada; 
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- AIR é prescrita anteriormente para todas as medidas regulatórias com algum impacto, mas seu 

emprego começou recentemente, logo, são poucos os casos onde realmente foi aplicada; 

- AIR é empregada apenas em algumas medidas selecionadas, num modelo experimental; 

- AIR não é aplicada de modo algum. 

 

O Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos, que foram os precursores da AIR, podem ser 

considerados aqueles países europeus onde as práticas são as melhores, servindo como referência 

(benchmarking) para outras nações. Sendo importante destacar que os demais países envolvidos 

num estudo realizado pela União Européia (Áustria, Finlândia, Alemanha, Hungria, Itália, 

Polônia e Suécia) aplicam a AIR de alguma forma e a maioria do grupo de análise figura entre a 

primeira e segunda categorias, ou seja, a AIR é aplicada e, em maior número, é compulsória ou 

indicada para todas as medidas regulatórias. Todavia, há casos na Europa onde a Avaliação de 

Impactos Regulatórios não é empregada, o que não macula a boa posição européia nesse campo. 

O uso sistemático de AIR pode fazer com que os sistemas regulatórios nacionais se 

tornem mais amenos para as atividades econômicas e as economias mais competitivas. Em 

algumas nações, tais como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e México, a 

Avaliação de Impactos Regulatórios é totalmente encaixada no sistema governamental de forma 

bem sucedida. Por esse motivo, em alguns casos, esse sucesso pode se transformar uma força 

motriz em favor da AIR. Geralmente, a avaliação de impactos é reconhecida por melhorar todos 

os tipos de medidas e processos regulatórios em relação a sua efetividade, eficiência e 

responsabilidade, não se restringindo aos que afetam a economia. Em contrapartida, avaliações de 

impacto apropriadas requerem diversos pré-requisitos, utilização de bases de dados pertinentes e 

confiáveis para aplicação de técnicas analíticas específicas, plenitude de consultas, 

profissionalismo, transparência, responsabilidade e pesquisas minuciosas independentes.  

Nas nações em desenvolvimento, os métodos de quantificação e qualificação de impactos 

são pouco desenvolvidos de forma geral. Além disso, esses países não são suficientemente 

familiarizados com a avaliação sistemática dos custos e benefícios das novas regulamentações. 

Devido às dificuldades metodológicas em associar referências monetárias aos custos e benefícios, 

essa análise é pouco objetiva e pode ser desviada em diversas direções ideológicas. Assim, 

algumas vezes, a importância desse método recai sobre um argumento político não evidenciado 

cientificamente (ICAR, 2008). 
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Resultados de uma pesquisa em países de renda mediana sugerem que países em 

desenvolvimento têm algum tipo de avaliação regulamentar, mas que os métodos adotados são 

parciais na sua aplicação e, certamente, não são sistematicamente aplicados em todo o governo. 

Parece ter havido pouca ou nenhuma análise do potencial para a utilização de AIR nos países em 

desenvolvimento ou por organizações envolvidas na concepção e formulação da política de 

desenvolvimento. Análises ao redor do mundo apontam que o uso da AIR tem sido limitado a um 

pequeno número de países em desenvolvimento, especialmente na Coréia do Sul e México. 

Houve algum interesse no conceito entre os membros da Cooperação Econômica da Ásia e do 

Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) e em certas partes da Europa Central e 

Oriental, mas parece que houve pouco progresso na adoção de AIR em muitos dos países dessas 

regiões. Na África, Oriente Médio e grande parte da Ásia, não parece que a avaliação de impactos 

seja seriamente considerada dentro do governo, ou talvez, conhecida por todos, apesar de se 

reconhecer a necessidade de construir uma capacidade reguladora nesses países. Enquanto há 

uma quantidade limitada de evidências empíricas sobre as práticas de regulação nos países em 

desenvolvimento, há uma ausência de dados, mesmo rudimentares, sobre os efeitos positivos e 

negativos das medidas regulatórias particulares (KIRKPATRICK & PARKER, 2003). 

O padrão e o ritmo de adoção e aplicação da ferramenta de avaliação de impactos variam 

entre os países. Em primeiro lugar, a Avaliação de Impactos Regulatórios pode muito bem exigir 

uma mudança cultural dentro do governo, envolvendo um processo mais aberto de elaboração de 

políticas, em lugar do que tem sido tradicionalmente, um evento fechado. Há a possibilidade de 

que avaliações de impactos sejam manipuladas para produzir um resultado que foi pré-

determinado por critérios políticos e isso precisa ser evitado. Em segundo lugar, a necessidade de 

desenvolvimento de habilidades sobre AIR dentro da máquina do governo, incluindo 

competências na enumeração e avaliação de custos e benefícios. Geralmente, os efeitos 

qualitativos que muito envolvem avaliação ou julgamento subjetivo e unidades físicas introduzem 

sérios problemas de agregação/reunião e tratamento de dados. Pode haver uma tentação, portanto, 

de diminuir a AIR para incluir apenas uma avaliação mensurável de custos e benefícios 

financeiros. Em casos especiais, quando um regulamento for decidido ou imposto por um tratado 

internacional, a avaliação poderá ser reduzida, visando somente a forma mais barata de conseguir 

os resultados de regulamentação, fornecendo apenas um estudo de custo-efetividade, todavia, 
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essa forma menor de AIR ignora importantes benefícios diferenciais das distintas formas de 

regulação. 

Enquanto a avaliação de impactos é usada na maioria dos países da OCDE, embora em 

graus diversos, há pouca evidência registrada de seu uso em países em desenvolvimento. Uma 

possível razão é que a metodologia proposta nas orientações da OCDE não é facilmente 

transferida para esses países com economias muito diferentes e seu maior foco na 

sustentabilidade e combate à pobreza. Uma questão relacionada é a medida com que a avaliação 

de impactos é inserida no contexto cultural, social e histórico. Os objetivos da política de 

desenvolvimento incluem o desenvolvimento sustentável e redução da pobreza. Isso normalmente 

é entendido como uma necessidade de longo prazo de crescimento econômico, proteção 

ambiental e justiça social. No caso dos países em desenvolvimento, a avaliação de impactos 

necessita abordar metas de desenvolvimento. O objetivo da política de regulação deve ser a 

mudança de comportamento do setor privado em vias que são compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável e a minimização da pobreza. Isso implica numa vasta gama de 

objetivos para a política de regulação, para além das orientações da OCDE. Vale ressaltar que, 

apesar do Brasil fazer parte dessa Organização como um país observador, no Grupo Especial em 

Política Regulatória, há um trabalho realizado e publicado pela OCDE acerca da nossa prática de 

regulamentação nacional e, felizmente, esse não foi o primeiro passo no sentido de reformular a 

atividade legislativa no País. 

Em 28 de março 2002, o governo federal publicou o Decreto N.º 4.176 que estabelece 

normas e diretrizes para a elaboração, redação, alteração e consolidação de atos normativos 

(BRASIL, 2002). Embora se foque mais no processo de escrita e preparo de atos normativos, do 

que propriamente em seu conteúdo, o Decreto apresenta um anexo com um número significativo 

de questões que devem ser levadas em consideração na elaboração de uma lei. Pode-se dizer que 

esse é o embrião da Avaliação de Impactos Regulatórios em âmbito nacional e, mais tarde, seu 

reforço com o PRO-REG.  
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2.2- A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 

A Avaliação da Conformidade é um tema recente, embora os fatores que determinaram 

seu surgimento datam de séculos. Desde a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, no século 

XVIII, passando pelas significativas transformações no Japão após a Segunda Guerra Mundial, 

aos dias de hoje, o tema “qualidade” foi o principal agente responsável pelo pioneirismo e 

progresso de uma nação. A Avaliação da Conformidade (AC) mantém relações intrínsecas e suas 

raízes originam dos programas de qualidade implementados ao redor do mundo. Nos atuais 

mercados globalizados, um sistema de avaliação da conformidade confiável enseja uma imagem 

favorável ao país de origem e tem um impacto considerável na avaliação dos consumidores de 

produtos originários de diferentes nações e, portanto, influencia as subseqüentes decisões de 

compra (ROTH & DIAMANTOPOULOS, 2009). 

Neste Capítulo, será descrito um panorama da Avaliação da Conformidade no cenário 

nacional, mostrando a importância e atribuições do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro) dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), os 

conceitos e diferenciações entre “avaliação da conformidade” e “qualidade”, bem como suas 

influências no desenvolvimento industrial brasileiro. 

 

2.2.1- A evolução da qualidade 

 

A qualidade sempre esteve presente na vida do homem. 

No início, para sobreviver, ele já se preocupava com a qualidade dos alimentos que 

extraía da natureza. Com a utilização da agricultura, o homem passou a cuidar da qualidade 

daquilo que plantava e colhia. Por questões de segurança e sobrevivência, preocupava-se também 

com a qualidade das pedras selecionadas para a fabricação de armas e ferramentas, já que as 

lascas afiadas eram retiradas de pedras, serviam para cortar carne e retirar polpa de plantas. A 

busca pela qualidade é tão antiga quanto os primeiros registros de civilizações. 

Na China Antiga, famosa por seu artesanato, centenas de anos antes da era Cristã, nos 

decretos da Dinastia Ocidental de Zhou, já era especificamente estipulado: “É proibido colocar à 

venda utensílios, carros, tecidos de algodão e de seda cujas dimensões ou requisitos da qualidade 

não atendam às exigências das normas”. Essas determinações não somente mostravam que já 
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havia certo padrão de qualidade para produtos, mas também que os decretos eram promulgados 

para banir do mercado produtos inferiores, bem como consolidar o controle de qualidade sobre 

eles (ALGARTE & QUINTANILHA, 2000). A verificação da qualidade era um procedimento 

muito importante na China. Foram formulados sistemas de verificação que abrangiam todo o 

processo, desde a coleta de matéria-prima e de material semi-acabado, passando pela produção, 

armazenamento e distribuição. 

Quase dois mil anos mais tarde, as atividades de produção eram executadas por artesãos, 

cuja experiência, na confecção dos produtos, era geralmente passada para os jovens membros da 

própria família. Eles se mantinham nesse meio até obterem experiência e conhecimento para 

montar seu próprio negócio. Muitas vezes, os artesãos formavam corporações de seus ofícios com 

a finalidade de regulamentar a própria profissão, impedir o exercício ilícito e conter a 

concorrência. Com o aumento das vendas para a Europa, houve a necessidade de aumentar a 

produção para atender à demanda (TRAJANO, 2006).   

A Revolução Industrial provocou uma explosão de demanda de produtos manufaturados 

e, consequentemente, um aumento incrível na produção. Ocorreram mudanças radicais na 

administração das empresas, que foram obrigadas a dividir o processo industrial em fases: 

marketing, concepção, projeto, aquisição, produção e comercialização. Começou, dessa maneira, 

a aumentar o distanciamento entre o produtor e o consumidor que, até a Revolução Industrial, era 

muito próximo. Isso originou os primeiros problemas sérios com a qualidade do produto. Surge 

então a figura dos supervisores para controlar as atividades dos artesãos e a qualidade da matéria-

prima, bem como do produto passou a ser responsabilidade da supervisão. 

Muitas pessoas acreditam que o controle de processo seja uma técnica recente, criada 

pelos americanos e aperfeiçoada pelos japoneses. Na verdade, o controle de processo foi bastante 

aplicado na antiguidade, entretanto sendo usado como sinônimo de controle estatístico da 

qualidade, este sim, criado por Shewhart nos anos 30. As técnicas de controle estatístico, 

juntamente com técnicas de amostragem, permitiram a realização da inspeção por amostragem, 

em vez da inspeção 100%. Além disso, o uso de cartas de controle estatístico tornou possível 

prever quando um processo de produção sairia de controle e diagnosticar a ocorrência de defeitos 

aleatórios ou sistemáticos. A “função qualidade” começava a atingir o nível de prevenção de 

defeitos e as empresas passaram a cuidar também do processo e não somente do produto. 
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O término da Segunda Guerra Mundial fez com que a questão “qualidade” ganhasse uma 

nova dimensão. Antes da Guerra, os produtos japoneses eram famosos por seus preços baixos e 

sua má qualidade. Após esse confronto mundial, o Japão passou por grande transformação com a 

aplicação, em toda a indústria, dos conceitos do controle da qualidade japonês. O resultado desse 

trabalho foi o aparecimento do chamado “estilo japonês de controle da qualidade”. Através da 

educação e treinamento intensivos, utilizando, inclusive, especialistas estrangeiros, o controle 

estatístico da qualidade foi amplamente aplicado no Japão.  

No fim da década de 50, começava a surgir uma nova forma de controle da qualidade, 

denominada “garantia da qualidade”, durante o desenvolvimento de um novo produto. O conceito 

japonês de garantia da qualidade evoluiu e alcançou maior sucesso que o modelo americano e 

ocidental em função de fatores culturais, modo de organização dos sindicatos, sistema de 

remuneração dos trabalhadores, incentivos do governo etc. A certificação de produtos e processos 

começou durante a década de 1960, na indústria de transformação, como uma ferramenta para 

controlar e garantir a qualidade e conformidade dos produtos e serviços prestados pelos 

fornecedores aos seus clientes e consumidores (WRIGHT apud SANTOS, MENDES, 

BARBOSA, 2011). 

Com a globalização da economia, tornou-se imperativa a uniformização dos sistemas da 

qualidade adotados pelos diversos países. Para tal, seria necessária a criação de normas 

internacionais sobre requisitos de sistemas da qualidade. Desde 1979, quando formou o 

“Technical Committee” (TC) 176 para tratar da gestão e garantia da qualidade, a International 

Organization for Standardization (ISO) vinha se preocupando com o aumento das exigências dos 

diferentes mercados mundiais que, acompanhadas pelo surgimento de sistemas nacionais de 

garantia a consumidores, estavam gerando obstáculos ao crescimento do comércio internacional. 

Iniciou-se, no âmbito do TC-176, um processo de elaboração de normas para harmonização dos 

requisitos dos sistemas da qualidade. 

Em 1987, como resultado dos trabalhos daquele comitê técnico, foi aprovada a família de 

normas ISO 9000, criadas para facilitar o comércio internacional, já que cada empresa tinha o seu 

sistema de qualidade particular, refererindo-se a um padrão internacional que estabelece 

procedimentos e requisitos para a gestão da qualidade (VINODKUMAR & BHASI, 2011). A 

série ISO 9000 formalizou sistemas para a avaliação da capacidade de qualquer empresa, de 

forma consistente, projetar, produzir e garantir a qualidade de seus produtos e serviços 
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(CURKOVIC & PAGELL, 1999). Nesse sentido, cabe lembrar que, com o advento da 

Organização Mundial de Comércio (OMC) em 1995, as barreiras técnicas ao comércio se 

tornaram uma das medidas não tarifárias mais significantes (PARK et al, 2010).  

Na ABNT, o comitê técnico equivalente ao TC-176 é o Comitê Brasileiro da Qualidade 

(CB-25), responsável pela elaboração das Normas NBR ISO 9000, normas brasileiras similares 

às Normas ISO 9000. Com a finalidade de contribuir e influir na elaboração dessas normas, o 

CB-25 envia representantes brasileiros para participarem dos três subcomitês do TC-176. Dessa 

maneira, o CB-25 não se restringe simplesmente a traduzir as normas, pois participa ativamente 

de sua concepção e elaboração, levando-se em conta as necessidades e dificuldades dos países em 

desenvolvimento. 

A formação do Mercado Comum Europeu foi decisiva no processo de difusão das Normas 

ISO 9000. A principal motivação desse movimento foi facilitar o livre comércio e reduzir os 

custos de transação implícitos nas trocas comerciais, nas quais estivessem presentes atributos de 

qualidade, regras e reconhecimento de ensaios, testes, avaliações e procedimentos de certificação. 

A criação das Normas ISO 9000 possibilitou também a certificação de sistemas da qualidade das 

empresas por organismos de certificação independentes, eliminando a necessidade de as 

empresas serem avaliadas por cada um de seus clientes. Com a certificação independente, ficou 

mais ágil e mais prática a qualificação dos fornecedores de uma empresa. Em 2008, as Normas 

NBR ISO 9000 passaram por um momento de revisão, originando a terceira versão da família de 

normas de gestão de sistemas da qualidade. 

 

2.2.1.1- A evolução da qualidade no Brasil 

 

O Brasil, país essencialmente agrícola até a Segunda Guerra Mundial, não passou por 

todas as etapas de evolução da qualidade pelas quais passaram a Europa e Estados Unidos. Antes 

de 1930, a então incipiente industrialização brasileira foi marcada pelo desinteresse 

governamental e pela ausência de qualquer política industrial. A predominância do setor 

agroexportador não era questionada e a tentativa de industrialização era vista com hostilidade 

pela elite nacional.  

A qualidade depende diretamente da normalização e metrologia. Não há qualidade se não 

houver especificação dos insumos, do produto final, das metodologias de produção e de medição 
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de atributos-chave. Para facilitar a compreensão da relação entre normalização, metrologia e 

qualidade industrial, é possível fazer um paralelo desses três elementos com a arte culinária: a 

normalização representa a receita propriamente dita. Indica os elementos que devem compor o 

prato, as proporções, o modo e os cuidados na preparação, o método de verificação do cozimento, 

o equipamento necessário e a apresentação do prato. A metrologia está presente na dosagem dos 

elementos. Sem uma proporção devidamente equilibrada, a receita fica comprometida. Vale 

observar que, ao se indicar uma medida, é preciso saber de que medida se trata e possuir o 

elemento de dosagem em referência. A qualidade é o resultado. Uma boa comida pode apresentar 

diversos aspectos em relação a sua qualidade: sabor, aroma, aproveitamento dos alimentos 

disponíveis, emprego e otimização de recursos.  

A qualidade tem por base a normalização e a metrologia que, juntas, formam um conjunto 

bem definido e são dependentes entre si; dessa forma a história da qualidade, no Brasil, se 

confunde com a própria história do Inmetro. Com a adoção da legislação de 1973, as incertezas 

do passado quanto à posição da instituição metrológica na administração pública foram 

substituídas por um objetivo claro: o Sinmetro deveria associar a metrologia ao projeto de 

política industrial e tecnológica do Estado brasileiro e rapidamente se capacitar para dar conta da 

coordenação das atividades de normalização e certificação de qualidade que partiam de níveis 

bastante baixos. Essa meta atravessou uma fase de dificuldade e de redefinições nos anos 80 e 

prosseguiu, na década de 1990, com a adaptação das políticas governamentais à abertura 

comercial e às novas demandas do consumidor atual (DIAS,1998). 

No Brasil, os primeiros movimentos pela qualidade e produtividade surgiram na indústria, 

no final da década de 50. A política de substituição das importações forçou as empresas, em 

especial as estatais, a abordarem a questão da qualidade com seus fornecedores. Buscava-se 

garantir, fundamentalmente, a continuidade operacional e a segurança dos equipamentos, dos 

funcionários e da sociedade. 

No final da década de 80, alguns esforços vinham sendo empreendidos na área da 

qualidade e produtividade por alguns setores. Entretanto, a preocupação com esses temas ainda 

não tinha atingido todos os segmentos da economia. O desperdício alcançava níveis inaceitáveis 

para um país que sofria carências sociais dramáticas num quadro de escassez de recursos 

financeiros. Tal situação vinha contribuindo para restringir o desenvolvimento industrial e para a 

frustração de legítimas aspirações da população brasileira por emprego, renda, segurança e saúde. 
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Enquanto isso, a principal causa do êxito econômico do Japão e potências emergentes do 

sudeste da Ásia era atribuída ao valor conferido à qualidade e produtividade. As experiências 

bem-sucedidas desses países apontavam o governo como condutor do processo de retomada do 

desenvolvimento e fomentador de ações por parte das empresas. 

A inserção da Brasil no contexto das economias mais desenvolvidas dependia da 

capacidade de modernização da indústria, ao lado de profundas transformações de ordem interna 

que contemplassem a redução da participação do Estado na atividade produtiva, um amplo 

processo de desregulamentação da economia e a busca de uma maior eficiência do aparelho 

governamental. 

Qualidade e produtividade passaram a representar uma nova filosofia de gestão 

empresarial, capaz de conduzir todos os segmentos da empresa a uma postura pró-qualidade e 

produtividade, através de um compromisso de dirigentes e empregados, em todas as fases do 

processo de produção. 

Entre 1990 e 1992, foram criadas as condições para uma completa reversão do perfil de 

atuação do Inmetro, abrindo um conjunto completamente novo de oportunidades e desafios. Os 

primeiros elementos dessa transformação foram a abertura comercial e o choque da competição 

externa. Neste ambiente, a exigência da qualidade deixava finalmente de ser um ideal distante de 

programas governamentais para se tornar um imperativo de sobrevivência para todo o setor 

produtivo. 

Tal contexto estimulou o Governo Brasileiro a propor, em 1990, por meio do Ministério 

da Economia, Fazenda e Planejamento, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

(PBQP), um dos mecanismos previstos nas Diretrizes Gerais da Política Industrial e de Comércio 

Exterior (PICE). Como parte de suas atribuições, a Diretoria de Normalização, Qualidade e 

Produtividade (DINQP) do Inmetro, hoje denominada Diretoria da Qualidade (DQUAL), deveria 

participar na elaboração e execução do Programa, que representava, nos termos de sua exposição 

de motivos, parte da nova estratégia de desenvolvimento industrial, que exigia a adoção de novos 

métodos de gerenciamento e de gestão tecnológica pelas empresas, isto é, uma resposta efetiva de 

governo e sociedade à retomada da competitividade, objetivando o estabelecimento de um 

conjunto ordenado de ações indutoras da modernização industrial e tecnológica, contribuindo 

para a retomada do desenvolvimento econômico e social no Brasil. 
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O PBQP tinha como filosofia o engajamento de toda a sociedade para a consecução de 

seus objetivos e era originalmente composto por cinco subprogramas gerais: (I) conscientização e 

motivação para a qualidade e produtividade, promovidas através de campanhas de divulgação, 

congressos, seminários, prêmios, estudos e pesquisas; (II) desenvolvimento e difusão de métodos 

de gestão; (III) capacitação de recursos humanos; (IV) adequação dos serviços tecnológicos para 

a qualidade e produtividade e (V) articulação institucional, destinada a promover a conjunção de 

esforços na área do governo, indústria, comércio e entidades de ciência e tecnologia no 

desenvolvimento da qualidade e produtividade. 

Dois desses subprogramas foram colocados sob a coordenação do Inmetro. O 

subprograma I representava o primeiro esforço governamental consistente para a divulgação de 

qualidade junto ao grande público. O subprograma IV incluía os projetos do Instituto já 

formulados no início dos anos 80: a consolidação dos laboratórios metrológicos, a capacitação 

das redes brasileiras de calibração, de laboratórios de ensaios e de metrologia legal, a 

implantação de sistemas de qualidades nas instituições do Sinmetro, a integração com as 

entidades de defesa do consumidor e o estímulo à criação de entidades certificadoras, à 

normalização e à difusão da informação tecnológica. 

A demanda do setor produtivo pelos serviços do Inmetro tornou-se finalmente uma 

realidade, uma vez que a adoção das técnicas de gestão da qualidade não só se mostraram fonte 

de ganhos de produtividade, em mercados competitivos internamente, mas a certificação de 

qualidade tornou-se o passaporte de acesso aos mercados internacionais. Como não há qualidade 

sem norma técnica ou exatidão na medida, a equação proposta no Sinmetro começou a funcionar 

no caminho contrário ao que fora delineado, sobretudo alavancando a normalização que se 

encontrava num considerável atraso se comparado mundialmente. 

Na área da certificação da qualidade, foram instituídos mecanismos semelhantes de 

assessoramento do Conmetro. Através da Resolução n.° 08 do Conmetro, de 24 de agosto de 

1992, criou-se o Comitê Brasileiro de Certificação (CBC), com a função de aprovar 

procedimentos, critérios e regulamentos para o credenciamento de organismos de certificação. 

Através de composição paritária, sua secretaria executiva foi atribuída à DINQP. Com esses 

procedimentos, o Instituto passava a credenciar e auditar os organismos de certificação públicos e 

privados. 
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A certificação compulsória ficou restrita à saúde, segurança e meio ambiente, devendo ser 

realizada por organismo credenciado, sob a coordenação do Inmetro. Na área de certificação 

voluntária, a decisão passou a ser empresarial e os certificados de conformidade deixaram de ser 

concedidos pelo Inmetro, passando à responsabilidade dos organismos credenciados por aquele 

órgão. 

Por força das Resoluções do Conmetro que criaram o Comitê Brasileiro de Certificação, o 

Comitê Nacional de Credenciamento (Conacre) e o Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM), foi 

delegada ao Inmetro a função de secretaria executiva desses comitês técnicos de assessoramento 

do Conmetro, que se constituem no principal instrumento de participação dos agentes da 

sociedade brasileira nas questões da metrologia, normalização, credenciamento e qualidade. 

Desde a sua criação, o PBQP foi modificado e aperfeiçoado, podendo ser descritas três 

fases distintas: Formulação e Implementação, quando foi priorizado o aumento da 

competitividade da indústria brasileira (período de 1990 a 1995); Reorientação Estratégica que, 

após a estabilização econômica e o controle da inflação com o Plano Real, buscou-se dar um 

direcionamento à abertura econômica, à reforma do aparelho do Estado e à inserção do Brasil na 

economia mundial, tornando ativo o Mercosul (1996 e 1997); e Realinhamento Estratégico que 

procurou integrar o conceito da qualidade à cidadania, com sua disseminação e transformação em 

movimento nacional de governo e sociedade (1998 a 2001). 

Quando da criação do PBQP em 1990, havia a promessa de que tão logo o movimento 

adquirisse maturidade deveria ter a sua liderança transferida para o setor privado, o que 

efetivamente ocorreu no final de 2001, com a criação de uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP, denominada "Movimento Brasil Competitivo - MBC".   

A transferência da liderança do Movimento da Qualidade e Produtividade no País, do 

Governo para o setor privado, foi bem articulada e estruturada, visando propiciar grandes 

aperfeiçoamentos e novas ênfases no seu desenvolvimento futuro, de forma mais alinhada com as 

percepções da sociedade sobre as novas prioridades que deveriam ser estabelecidas.  

No decorrer de 2001, houve expressivo aumento da mobilização em torno do Movimento 

pela Qualidade e Produtividade, inclusive com o engajamento de significativas lideranças do 

setor privado e dirigentes públicos. O Programa, em conseqüência, foi excluído da agenda do 

Governo em 2002, mas o Movimento pela Qualidade prossegue de forma fortalecida, sob 
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liderança e condução do setor privado, no entanto, algumas de suas ações principais foram 

transferidas para outros programas federais em andamento (MDIC, 2008).  

No sentido de promover o desenvolvimento, a Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE) foi lançada em 31 de março de 2004, com o objetivo de fortalecer e 

expandir a base industrial brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas. 

Concebida a partir de uma visão estratégica de longo prazo, a PITCE teve como pilar central a 

inovação e agregação de valor aos processos, produtos e serviços da indústria nacional e consiste 

em um plano de ação do Governo Federal com vistas ao aumento de eficiência da estrutura 

produtiva, a elevação da capacidade de inovação das empresas brasileiras e à expansão das 

exportações, ou seja, tenta-se vencer através da inovação e diferenciação de produtos. Em outras 

palavras, o desafio é fazer com que haja uma interação sistêmica entre atores promotores, 

criadores e de apoio à inovação/diferenciação de produto e aprimoramento produtivo por meio de 

elementos, dos quais se destacam: 

 

- organizações de ensino e pesquisa produzindo conhecimentos e tecnologias e que mantenham 

um bom nível de cooperação com as organizações empresariais e geradoras potenciais de 

inovação e um conjunto de instituições de prestação de serviços tecnológicos e suporte à infra-

estrutura tecnológica; 

 - órgãos reguladores e normas; 

- Suporte financeiro; 

- Coordenação tanto por parte do mercado quanto por parte do Estado. 

 

A PITCE ressaltou a importância do Inmetro e suas atividades como instrumentos 

estratégicos para a inovação e desenvolvimento econômico e tecnológico. No Inmetro, a PITCE 

se refletiu no aumento de seu corpo técnico com a aprovação de mais de 500 (quinhentas) vagas 

distribuídas anualmente a partir de 2007. 

 

2.2.2- Conceitos e definições de qualidade e avaliação da conformidade 

 

A história da qualidade no Brasil compreende a própria história da criação do Inmetro e 

sua evolução nacional não pode ser desvinculada da ação do Instituto e os programas de 
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qualidade sob seu apoio e orientação, que visavam alavancar o crescimento da indústria 

brasileira.  

Nesse contexto de qualidade e competitividade, onde a questão técnica se funde ao tema 

estratégico, nasce a Avaliação da Conformidade e torna-se imprescindível estabelecer uma 

relação, ainda que de uma forma modesta, entre qualidade e avaliação da conformidade: 

“avaliação da conformidade é uma das formas de medir a qualidade”. Isto é, da mesma forma que 

a normalização e a metrologia, a avaliação da conformidade é uma das ferramentas básicas de 

reconhecimento da qualidade (KLOSTER, 2003). 

Tendo em mente esse mero conceito, são apresentadas definições para esses elementos 

sob diversos ângulos analíticos, de forma que a ligação entre eles possa ser melhor 

compreendida. 

 

2.2.2.1- Qualidade 

 

 Buscando-se o significado no dicionário mais popular do Brasil, entre outras definições, a 

qualidade é descrita como “numa escala de valores, a qualidade é o que permite avaliar e, em 

consequência, aprovar, aceitar ou recusar qualquer coisa” (FERREIRA, 1999). Por essa 

explicação mais geral, fica claro que existe um indicativo no sentido de que essa característica 

está vinculada ao atendimento a algum fator instituído para que então possa ser analisado, 

julgado, ou definido. Segundo a Norma NBR ISO 9000, qualidade é o grau no qual um conjunto 

de características, isto é, propriedades diferenciadoras inerentes, satisfaz a requisitos, que são 

necessidades ou expectativas que são expressas, geralmente, de forma implícita ou obrigatória 

(ABNTa, 2005). 

Por fim e numa concepção mais concisa e clara, qualidade significa adequação ao uso. É o 

atendimento aos desejos e às aspirações dos consumidores, incluindo os aspectos econômicos, de 

segurança e desempenho. Isso significa que a qualidade não é um requisito único para cada 

produto; não significa o melhor produto, mas sim o mais apropriado ao uso pretendido. A 

adequação ao uso significa ainda o atendimento pleno dos requisitos do cliente, com relação à 

qualidade, preço, prazo de entrega e serviços pós-venda. Entretanto, o produto deve, além de 

satisfazer o consumidor, atender aos seguintes requisitos: os especificados pelo consumidor, os 
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regulamentares, os necessários para o uso pretendido e os determinados pela empresa (BARROS, 

2004). 

 

2.2.2.2- Avaliação da Conformidade 

 

 A expressão “avaliação da conformidade” não está presente no dicionário, mas um olhar 

minucioso sobre a união dessas palavras garante um entendimento mínimo sobre seu significado. 

“Avaliação” significa análise, apreciação ou mesmo atribuição de valor. “Conformidade” é a 

característica do que é conforme, perfeitamente igual ou idêntico. Por meio da junção dessas 

idéias, a avaliação da conformidade pode ser considerada como sendo a análise comparativa do 

estado de similaridade.  

 De acordo o com a Norma NBR ISO/IEC 17000, avaliação da conformidade é a 

demonstração de que requisitos especificados, isto é, necessidades ou expectativas expressas, 

relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos (ABNTb, 2005). 

Subentende-se que qualquer avaliação feita para verificar se um objeto atende aos requisitos pré-

estabelecidos encaixa-se nesse conceito. Entretanto, há que se distinguir a avaliação da 

conformidade feita pontualmente, daquela feita sistematicamente, que é o campo da avaliação da 

conformidade no qual a Diretoria da Qualidade do Inmetro estuda, desenvolve e implementa os 

Programas de Avaliação da Conformidade oficiais. Nesse sentido, para fins didáticos, cabe 

introduzir um conceito de avaliação da conformidade que não é o apresentado na NBR ISO/IEC 

17000, mas tem significado semelhante, além de permitir uma análise mais crítica do contexto 

em que a atividade é exercida no Brasil: 

 

“A Avaliação da Conformidade é um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente 

acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo 

ou serviço, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, 

com o menor custo possível para a sociedade”. 

 

Este conceito preconiza a idéia de tratamento sistêmico, pré-estabelecimento de regras e, 

como em todo sistema, acompanhamento e avaliação dos seus resultados. Existem ainda duas 

outras definições para avaliação da conformidade, todas com o mesmo significado (INMETRO, 

2007a): 



 

 62 

 

a) Segundo a ABNT ISO/IEC Guia 2, a avaliação da conformidade é um “exame sistemático do 

grau de atendimento por parte de um produto, processo ou serviço a requisitos especificados”; 

b) Na visão da Organização Mundial do Comércio – OMC, a avaliação da conformidade é 

“qualquer atividade com objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o atendimento a 

requisitos aplicáveis”. 

 

A Avaliação da Conformidade busca atingir dois objetivos fundamentais: em primeiro 

lugar, deve atender às preocupações sociais, estabelecendo com o consumidor uma relação de 

confiança de que o produto, processo ou serviço está em conformidade com requisitos 

especificados. Por outro lado, não pode tornar-se um ônus para a produção, isto é, não deve 

envolver recursos maiores do que aqueles que a sociedade está disposta a investir. 

Dessa forma, a Avaliação da Conformidade é duplamente bem sucedida, na medida que 

proporciona confiança ao consumidor e, ao mesmo tempo, requer a menor quantidade possível de 

recursos para suprir as necessidades das partes interessadas, cabendo registrar que, no âmbito do 

SBAC, os Programas de Avaliação da Conformidade podem ser voluntários ou compulsórios, 

sendo este último o cenário de estudo deste trabalho. 

No campo voluntário, a decisão surge por iniciativa das partes envolvidas com o produto, 

processo ou serviço, cuja finalidade é diminuir a assimetria informacional entre fornecedores e 

consumidores, elevar o nível de qualidade de produtos, despertar confiança do consumidor final,  

ampliar o mercado consumidor e agregar valor à marca da empresa.  

No campo compulsório, ou seja, obrigatório do ponto de vista legal, o foco principal 

envolve assuntos estratégicos como o aumento da competitividade industrial e aqueles 

relacionados diretamente com a defesa dos consumidores finais, como saúde, segurança e meio 

ambiente, com os seguintes objetivos: garantir um nível de segurança dos produtos, prevenir 

práticas enganosas no comércio e proteção à saúde e à vida humana. 

Uma questão relevante é a necessidade de confrontar adequado grau de confiança com o 

menor custo possível para a sociedade. Ou seja, quanto maior o grau de confiança, maior o custo 

do processo de avaliação da conformidade que, inevitavelmente, é repassado para o consumidor. 

Esse raciocínio pode ser melhor ilustrado pela Figura II.2: 
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Figura II.2: Visão crítica da Avaliação da Conformidade 
     Fonte: INMETRO, 2007a. 

 

Fica claro que, se aumentarmos o uso das ferramentas típicas da qualidade, como por 

exemplo, a freqüência das auditorias, a amostragem dos ensaios a serem realizados ou a 

freqüência com que se efetuam ensaios em amostras colhidas na expedição das fábricas ou no 

mercado, maior será a confiança de que o produto avaliado está em conformidade com a norma 

ou regulamento técnico aplicável. Entretanto, a aplicação destas ferramentas tem um custo que 

onerará o preço do produto final, que será repassado para o consumidor. 

Observa-se que, a partir do ponto “A”, o aumento dos investimentos na aplicação de 

ferramentas da qualidade não enseja um significativo aumento no grau de confiança na 

conformidade do produto ou serviço em relação às exigências da norma ou regulamento 

aplicável. Portanto, o grande desafio, no estabelecimento de um procedimento de avaliação da 

conformidade de qualquer produto, é o de desenvolver estudos para identificar o ponto “A”. É o 

ponto até aonde os investimentos na aplicação das ferramentas da qualidade não são elevados e 

acarretam significativos incrementos no grau de confiança na conformidade do produto em 

relação aos requisitos especificados.  

Em face ao exposto, a Avaliação da Conformidade, por um lado, assegura ao consumidor 

que o produto, processo ou serviço está de acordo com as normas ou regulamentos previamente 

estabelecidos em relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 

consumidor e a proteção do meio ambiente. Do outro, aponta aos empresários as características 
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técnicas que seu produto deve atender para se adequar às referidas normas ou regulamentos. Cabe 

ressaltar que a aceitação do mercado de sistemas de certificação de produtos e marcas de 

conformidade depende de diversos fatores (HINRICHS, 2009). 

 

2.2.3- Mecanismos de Avaliação da Conformidade  

 

Dependendo de quem realiza a avaliação e, portanto, tem a responsabilidade de atestar a 

conformidade, a atividade de Avaliação da Conformidade pode ser classificada como de primeira 

parte, quando é feita pelo próprio fabricante ou fornecedor; de segunda parte, realizada pelo 

comprador ou cliente; ou de terceira parte, quando é feita por uma organização com 

independência em relação ao fornecedor e ao cliente, não tendo, portanto, interesse na 

comercialização do produto. Quando o processo de avaliação da conformidade é realizado por 

uma terceira parte, o agente econômico, ou seja, a organização que atesta a conformidade, deve 

ser acreditada. Como será apresentada mais adiante, a acreditação é o reconhecimento, por um 

organismo acreditador, da competência técnica da organização que atesta a conformidade para 

processar a avaliação da conformidade de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão ou 

pessoal. 

No Brasil, são praticados os tradicionais mecanismos de avaliação da conformidade, 

sendo utilizada uma metodologia especialmente desenvolvida que leva em consideração as 

ferramentas de análise de risco e, tomando como base aspectos legais, ambientais, sociais, 

técnicos e econômico-financeiros, seleciona o mecanismo de avaliação da conformidade mais 

adequado às especificidades de cada produto no Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade. São eles (INMETRO, 2007a):  

 

Certificação: a certificação de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão e pessoal é, por 

definição, realizada por 3ª (terceira) parte, isto é, por uma organização independente cuja 

competência para tal atividade é acreditada e reconhecida pelo Inmetro. Essas organizações são 

denominadas Organismos de Avaliação da Conformidade, podendo atuar em nome de múltiplos 

clientes na etapa operacional de certificação de seus produtos, ou seja, são esses agentes de 

terceira parte os responsáveis efetivos pela condução e coordenação das auditorias, ensaios 

técnicos e laboratoriais, bem como pela atestação da conformidade do objeto em questão. A 
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certificação é apenas um dos mecanismos de avaliação da conformidade, no entanto, hoje, esse é 

o modelo mais utilizado no SBAC e proporciona um sistema confiável e completo de avaliação 

de uma produção em série e em grande escala; 

 

Declaração do Fornecedor: este mecanismo de Avaliação da Conformidade é o processo pelo 

qual um fornecedor, sob condições pré-estabelecidas, dá garantia escrita de que um produto, 

processo ou serviço está em conformidade com requisitos especificados, ou seja, trata-se de um 

modelo de Avaliação de Conformidade de 1ª (primeira) parte. No âmbito do SBAC, a declaração 

de conformidade do fornecedor é um mecanismo de avaliação aplicado a produtos, processos ou 

serviço que ofereçam baixo risco à saúde e segurança do consumidor e do meio ambiente. A 

declaração de conformidade do fornecedor é uma intervenção menos onerosa nas relações de 

consumo, já que a interferência externa (terceira parte) é eliminada, estabelecendo uma relação 

direta, sem intermediários, entre o Órgão Regulamentador e o fabricante em questão; 

 

Etiquetagem: a etiquetagem é um mecanismo de Avaliação da Conformidade em que, por meio 

de ensaios, é determinada e informada ao consumidor uma característica do produto, 

especialmente relacionada ao seu desempenho. O uso da etiqueta, para destacar o desempenho de 

produtos, tem ocorrido cada vez mais freqüentemente, sendo um poderoso mecanismo de 

conscientização dos consumidores; 

 

Inspeção: a inspeção é o mecanismo de Avaliação da Conformidade muito utilizado para avaliar 

serviços após sua execução. De um modo geral, os procedimentos de medição, de uso de calibres 

e de ensaios são aplicados nos instrumentos utilizados para execução do serviço a ser 

inspecionado. O mecanismo da inspeção é muito praticado na avaliação da conformidade de 

segunda parte, quando compradores a executam, quer seja quando o produto sai da fábrica ou na 

chegada nas instalações do comprador; 

 

Ensaios: o ensaio consiste na determinação de uma ou mais características de uma amostra do 

produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento especificado. É a modalidade de 
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Avaliação da Conformidade mais freqüentemente utilizada porque, normalmente, está associada 

a outros mecanismos de avaliação da conformidade, em particular à inspeção e à certificação. 

 

2.2.4- A Avaliação da Conformidade como Estratégia Competitiva 

 

 Atualmente, é inadequado enxergar o mundo de forma tal que suas barreiras geográficas 

continuem sendo obstáculos quase intransponíveis como no século passado. A Avaliação da 

Conformidade, como instrumento regulador do mercado interno e do mercado globalizado, torna-

se um fator cada vez mais influente na competitividade das empresas e a aceleração do processo 

de globalização, um movimento necessário e imprescindível para as relações de comércio 

internacionais, traz aspectos estratégicos que devem ser permanentemente avaliados.  

Em termos industriais, o processo de globalização é tangido pelos grandes 

conglomerados, geralmente sediados nas maiores potências econômicas do planeta, que 

constatando-se a exaustão dos seus mercados tradicionais, voltaram-se para outros, 

desenvolvendo estratégias que buscavam, fundamentalmente, o aumento das escalas de produção 

e o acesso a recursos, particularmente, matérias primas e mão-de-obra a baixos custos, 

procurando assim, garantir uma constante melhoria da competitividade e a presença crescente no 

mercado. No entanto, nos dias de hoje, vantagens competitivas como acesso preferencial às 

fontes de matérias-primas, custos de mão-de-obra e proximidade de mercado estão perdendo 

importância. O fator essencial de competitividade se deslocou da capacidade de produção para a 

capacidade de inovação. 

Sem sombra de dúvida, entre os elementos indispensáveis, o conhecimento científico e 

tecnológico e a capacidade de inovação são os insumos principais para o sucesso econômico 

consistente e auto-sustentado, ou seja, o país que não tiver competência científica e capacidade 

tecnológica e industrial, ainda que disponha do capital, da mão-de-obra e das matérias-primas, 

estará condenado a gravitar em torno dos países mais competentes. Torna-se imediatamente 

necessário, portanto, que os países busquem, cada vez mais, alcançar auto-suficiência tecnológica 

e industrial que torne possível desenvolver os níveis de qualidade e competitividade, garantindo a 

permanência e inserção no atual cenário mundial (MACHADO, 2003). 

As definições de avaliação da conformidade, como apresentadas anteriormente, revelam 

um extenso, complexo e poderoso instrumento estratégico para o desenvolvimento das economias 
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nacionais. Para as exportações, onde diversos países utilizam barreiras técnicas em substituição 

às barreiras tarifárias como forma de protecionismo ao mercado interno, a Avaliação da 

Conformidade atua como ferramenta estratégica nas relações econômicas, facilitando o livre 

comércio entre países e blocos econômicos. Portanto, a estratégia competitiva para a participação 

de um país no comércio internacional tem que, necessariamente, contemplar a infra-estrutura 

tecnológica disponível na área de avaliação da conformidade, fator decisivo na aceleração ou 

redução da velocidade do desenvolvimento econômico, facilitando ou impedindo a participação 

desses países em mercados internacionais. Sendo assim, os maiores riscos decorrem da infra-

estrutura técnica, governamental e privada, necessária para a implementação eficiente de um 

sistema de avaliação da conformidade. 

Além disso, devido à dificuldade de adoção de um sistema mundial unificado, é 

fundamental a harmonização das práticas em avaliação da conformidade, levando-se em 

consideração as particularidades de cada país, pois essa harmonização possibilitará o 

estabelecimento dos denominados Acordos de Reconhecimento Mútuo, como forma de 

minimizar os impactos das barreiras técnicas e incrementar o fluxo do comércio internacional. A 

avaliação e cumprimento da conformidade envolvem significativos custos nas economias 

contemporâneas. Tendências similares podem ser observadas em outros países desenvolvidos, o 

que aumenta significativamente as receitas de empresas especializadas em certificação e 

empresas de apoio a essa atividade (CYRA & GORSKY, 2011). 

O grande desafio da Avaliação da Conformidade é sua utilização como regulador de 

mercados. A adoção de Programas de Avaliação da Conformidade, obedecendo a práticas 

internacionais, propicia o reconhecimento mútuo entre programas de diferentes países, 

permitindo um natural fluxo de produtos, sem o ônus da repetição dos ensaios e avaliações nos 

países compradores (LOUREIRO & PINHEIRO, 2004). 

Para o Estado Regulador, a adoção da avaliação da conformidade, no âmbito compulsório, 

é uma ferramenta que fortalece o poder regulatório das instituições públicas, sendo um 

instrumento eficiente de proteção à saúde, segurança do consumidor e ao meio ambiente. Logo, 

internamente aos países, a cultura em avaliação da conformidade deve ser disseminada pelos 

setores nacionais, governamental e privado, incentivando a percepção da sociedade para a 

importância do tema e para as oportunidades a serem conquistadas. Para as empresas, a avaliação 

da conformidade induz à busca contínua da melhoria da qualidade. Aquelas que se engajam nesse 



 

 68 

movimento, orientam-se para assegurar a qualidade dos seus produtos, processos ou serviços, 

beneficiando-se com a melhoria da produtividade e o aumento da competitividade, tornando a 

concorrência mais justa, na medida em que indica, claramente, os produtos, processos ou serviços 

que atendem aos requisitos especificados. 

Numa economia cada vez mais globalizada, onde as barreiras geográficas e culturais 

perdem influência, assimetrias nos procedimentos de avaliação da conformidade normalmente 

levam a duplicação de custos de testes de produtos e certificação (STEPHENSON, 1997; 

TICONA & FROTA, 2008). No caso específico da indústria química, a regulamentação de seus 

produtos varia dramaticamente. Essa desproporção acarreta vários efeitos diversos: a existência 

de barreiras técnicas à circulação de produtos químicos, o deslocamento de processos de 

poluentes para os países periféricos, a concentração de riscos nos países em desenvolvimento e o 

aumento nos custos de produção nos países desenvolvidos (MENEZES & ANTUNES, 2005). 

Analisar como a Avaliação da Conformidade é capaz de aperfeiçoar a competitividade do 

setor de transformados plásticos nacional é questão central neste trabalho. 

 

2.3- ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

 A Avaliação de Impactos regulatórios, além de inovar, melhora a competitividade de cada 

país por meio de um melhor ambiente regulatório, um pensamento dominante da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A avaliação de impactos é tida como uma 

ferramenta para auxiliar tomadores de decisão na escolha de melhores regulamentações em 

diferentes maneiras: por meio da correta e completa definição do problema, devendo aprimorar a 

sensibilidade da regulamentação para diversas necessidades sociais e econômicas; pela seleção, 

pois deve sugerir a exclusão de leis desnecessárias ou pouco razoáveis e levar em consideração as 

regulações autônomas, voluntárias ou mesmo aquelas menos incisivas, tendo sempre como guia o 

princípio da proporcionalidade, isto é, deve ser proporcional à magnitude do impacto; pelo uso de 

técnicas científicas e testáveis, que devem ser aplicadas no recolhimento de informações e 

diferentes opiniões por meio da consulta; e qualificar os efeitos e quantificar custos e benefícios 

das opções dadas. 

A Avaliação de Impactos Regulatórios é uma ferramenta cujas vantagens largamente 

superam o que a resistência de alguns grupos poderia denominar desvantagens, pois uma boa 
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avaliação de impactos deve seguir princípios básicos: simples, transparente, acessível, 

responsável com todos os agentes impactados e, antes de tudo, necessária ao desenvolvimento 

econômico e social, devendo combater qualquer entrave ao crescimento da sociedade como um 

todo. Um aspecto importante desse instrumento é avaliar a distribuição de impactos de uma 

proposta de política através de diferentes grupos da sociedade e da economia, o que ajuda os 

regulamentadores a decidir se os custos globais ou benefícios para a sociedade e economia 

superam os ônus ou beneficiam um dado setor desproporcionalmente. Avaliar a distribuição dos 

impactos significa analisar o grau em que a proposta tem um impacto maior sobre alguns grupos 

do que em outros. Essa é uma diretriz que sugere os preceitos de igualdade e imparcialidade, 

outros componentes para o sucesso da regulamentação. 

Obter o cumprimento da proposta é fundamental para o êxito da implementação e 

concretização de uma política. O regime de cumprimento implicará na aplicação de sanções, que 

devem ser decididas e planejadas na fase de concepção política e não após a proposta de política 

ser aprovada e promulgada. Nesse sentido, o mais importante é não esquecer que a Avaliação de 

Impactos Regulatórios não é tomada de decisão e sim um estudo que visa embasar uma melhor 

tomada de decisão contribuindo para o alcance da melhor solução, apresentando evidências 

objetivas dos possíveis aspectos positivos e/ou negativos de cada proposta de regulamentação. 

Nesse contexto, é importante destacar o papel da Avaliação da Conformidade no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, cujo objetivo é proteger a sociedade e 

aumentar a competitividade da indústria nacional. 

 Antes de tudo, a Avaliação da Conformidade é uma lei e o que define se um produto terá 

sua conformidade avaliada no âmbito do SBAC, e se de forma compulsória ou voluntária, é o 

desejo da sociedade evidenciado pela prospecção de demandas por AC e o estudo de viabilidade 

técnico-econômico. Para que um produto ostente o selo de identificação da conformidade no 

âmbito do SBAC, erroneamente definido como “marca do Inmetro”, metodologias são aplicadas 

e estudos complexos desenvolvidos, sendo dada ampla divulgação às partes interessadas no 

Programa específico, preferencialmente, desde a decisão de desenvolvê-lo, o que acontece com a 

aprovação do Plano de Ação Quadrienal no âmbito do Conmetro, mas necessariamente no 

desenvolvimento e implantação assistida, através da elaboração de um plano de divulgação do 

Programa com as partes interessadas. 
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 O sucesso da atividade depende de alguns fatores chave que, se não observados, podem 

comprometer seus resultados. Uma grande preocupação é a questão do monitoramento no 

mercado dos produtos com conformidade avaliada, no sentido de se assegurar que cumpram seus 

objetivos, em particular no que diz respeito à proteção do cidadão e da concorrência, com o 

menor custo possível para a sociedade. O processo de acompanhamento no mercado é essencial 

ao êxito da Avaliação da Conformidade e objetiva, entre outros, aperfeiçoar os procedimentos de 

avaliação da conformidade, contribuir para a concorrência justa e proteger os consumidores. 

Mais um fator chave de sucesso dos Programas de Avaliação da Conformidade (PAC) é o alcance 

de um adequado nível de conhecimento, por parte de todas as partes interessadas e impactadas 

pela atividade. A disponibilidade de um adequado sistema de informações e a implementação de 

ações continuadas e sistematizadas de difusão de conhecimento propiciariam o engajamento de 

todas as partes interessadas e, o que é mais importante, com conhecimento sobre o significado de 

um produto com conformidade avaliada, bem como com conhecimento sobre as 

responsabilidades e direitos dos diferentes atores. Relativamente ao Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade, na condição de órgão executivo central desse Sistema, o Inmetro 

desenvolve uma série de ações de incentivo e orientação, bem como de capacitação. Essas ações 

conjuntas perseguem o objetivo único de prover a sociedade de melhor ambiente regulatório que 

faça jus à missão do Inmetro, a qual tem o objetivo de prover qualidade ao cidadão e aumentar a 

competitividade da indústria brasileira. 

 Por fim, cabe ressaltar que podem existir diversos conjuntos e complexos, além de 

iniciativas com a finalidade de atestar a conformidade de diferentes itens em quaisquer 

segmentos, no entanto, tomando-se como princípio que o Inmetro é o acreditador oficial 

brasileiro, no próximo Capítulo, será detalhada a atividade de Avaliação da Conformidade no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, o processo operacional e gerencial 

desse instrumento regulador de mercados, bem como os papéis de cada agente dentro do SBAC. 
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CAPÍTULO 3 
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3- A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE NO BRASIL 

  

 

A atividade de AC começou no Brasil, de forma estruturada e sistêmica, na década de 80. 

Transporte de cargas perigosas, segurança veicular e capacetes de motociclistas foram alguns dos 

primeiros produtos e serviços a terem sua conformidade avaliada. Em sua fase inicial, as 

certificações eram conduzidas pelo Inmetro. Mas, a partir de 1992, passaram a ser conduzidas por 

organismos e laboratórios acreditados pelo Inmetro. Hoje, são mais de 250 famílias de produtos e 

serviços no âmbito do SBAC (INMETROb, 2008). 

 Para um melhor entendimento sobre a atividade de Avaliação da Conformidade no 

cenário nacional, deve-se recordar a criação do Sinmetro e a razão pelo qual foi estabelecido: 

“oferecer à sociedade brasileira uma estrutura de âmbito nacional nos campos da normalização, 

metrologia e qualidade industrial”.  

O Sinmetro é um sistema constituído por entidades públicas e privadas que exercem 

atividades relacionadas com a metrologia, normalização, qualidade industrial e avaliação da 

conformidade. Apóiam esse sistema os organismos de normalização, os laboratórios de 

metrologia científica e industrial, os organismos acreditados e os institutos estaduais de 

metrologia legal e qualidade. Essa estrutura está formada para atender às necessidades da 

indústria, do comércio, do governo, das entidades reguladoras e do consumidor. 

Dentre as organizações que compõem o Sinmetro, as principais são: Rede Brasileira de 

Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I), ABNT, laboratórios acreditados 

pertencentes às Redes Brasileiras de Calibração e Laboratórios de Ensaios (RBC e RBLE), 

Organismos Acreditados, Inmetro, Conmetro e seus comitês assessores (Comitê Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade – CBAC, Comitê Brasileiro de Metrologia – CBM, Comitê 

Brasileiro de Normalização – CBN, Comitê do Codex Alimentarius do Brasil – CCAB, Comitê 

de Coordenação de Barreiras Técnicas ao Comércio – CBTC, Comitê Brasileiro de 

Regulamentação – CBR e Comissão Permanente dos Consumidores – CPCon). Na constituição 

do Conmetro estão representados todos os ministérios do Governo Federal e o Inmetro, na 

posição de secretário executivo do Conselho, estimula o crescimento da Avaliação da 

Conformidade nacional dentro da jurisdição dos outros órgãos federais, utilizando a ampla infra-

estrutura existente que foi criada pelo Instituto. 
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Especificamente nessa área, destaca-se que o atual Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade passou por diversas etapas desde a criação do Sinmetro. O Sistema inicial foi 

estabelecido em 1978 e atribuía, ao Inmetro, as responsabilidades de órgão certificador. No 

decorrer da década de 80, o Inmetro implementou diversos programas de certificação de produtos 

de caráter compulsório, destacando-se com pioneirismo a certificação de recipientes de aço, 

mangueiras plásticas e reguladores de pressão para GLP, capacetes para motociclistas e extintores 

de incêndio. 

O modelo de certificação de produtos de 1978 foi substituído em 1992. O novo modelo 

promoveu a descentralização da atividade de certificação, dando ao Inmetro a atribuição de 

transferir para os organismos de certificação credenciados a certificação realizada pelo Instituto. 

Após o estabelecimento desse novo modelo, o Inmetro iniciou uma nova fase, deixando 

gradativamente de atuar como um organismo de certificação e passando a atuar como organismo 

de acreditação de organismos de certificação. 

O modelo de 1992 foi reformulado em 1997. A revisão tinha por objetivo atualizar as 

questões relativas à defesa do consumidor, ao credenciamento, à avaliação da conformidade e ao 

reconhecimento internacional. O modelo de 1997 não representou mudança nas diretrizes gerais 

com relação à certificação, mas introduziu algumas coisas novas. Entre as novidades 

introduzidas, é possível citar: o tratamento do credenciamento como um tema do Sistema 

Brasileiro de Certificação – SBC, conferindo ao Inmetro as funções e responsabilidades de 

Organismo de Credenciamento do Sistema; a introdução do mecanismo de avaliação da 

conformidade de 1ª parte, Declaração da Conformidade pelo Fornecedor; e a Educação para o 

Consumo. 

Em 23 de julho de 2002, o Conmetro aprovou, através da Resolução n.º 02, a 

transformação do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) para Sistema Brasileiro de Avaliação 

da Conformidade, acompanhando a tendência internacional de referência à atividade, já que a 

certificação seria apenas um dos possíveis mecanismos de Avaliação da Conformidade. O 

Sistema foi novamente reformulado, embora não fossem introduzidas modificações importantes 

no modelo. Entretanto, a abordagem mudou substancialmente, estabelecendo diretrizes e políticas 

para o gerenciamento do Sistema, atribuindo ao Inmetro a responsabilidade de implementação 

destas políticas. 
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O SBAC foi criado pelo Conmetro, como um sub-sistema do Sinmetro, destinado ao 

desenvolvimento e coordenação das atividades de Avaliação da Conformidade no seu âmbito, 

fortalecendo-se como instrumento para o desenvolvimento industrial, para o incremento das 

exportações e para a defesa do consumidor, além de induzir à busca contínua da melhoria da 

qualidade. O Sistema adotado no Brasil mostra diversos pontos comuns com aquele adotado pela 

União Européia, não sendo identificados outros países ou blocos que tratem o assunto de forma 

sistêmica como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde as questões referentes à 

Avaliação da Conformidade, inicializadas em reflexo às possíveis barreiras técnicas européias, 

são tratadas de forma descentralizada (WECKSTEIN, 1996). No caso brasileiro, assim como no 

europeu, são seguidos os princípios teóricos e metodologias consagradas em documentos 

normativos internacionais. A espinha dorsal do Sistema nacional não difere muito do modelo 

europeu, onde as bases técnicas e conceituais são aquelas estabelecidas e praticadas 

internacionalmente. As diferenças residem, principalmente, em sua implementação (BARROS, 

2004).  

 

3.1- O INMETRO NO ATUAL CONTEXTO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 

 No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas 

nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à 

melhoria da qualidade de produtos e serviços. Sua missão é prover confiança à sociedade 

brasileira nas medições e nos produtos, através da Metrologia e da Avaliação da Conformidade, 

promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País. 

Dentre as atribuições do Inmetro, destacam-se (INMETROd, 2008):  

 

- executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade;  

- verificar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, 

métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos;  

- manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter a cadeia 

de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de forma a torná-las harmônicas 

internamente e compatíveis no plano internacional, visando, em nível primário, à sua aceitação 
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universal e, em nível secundário, à sua utilização como suporte ao setor produtivo, com vistas à 

qualidade de bens e serviços; 

- fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas com metrologia e 

qualidade, além de promover o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e 

internacionais; 

- fomentar a utilização da técnica de gestão da qualidade nas empresas brasileiras; 

- planejar e executar as atividades de acreditação de laboratórios de calibração e de ensaios, de 

provedores de ensaios de proficiência, de organismos de certificação, de inspeção, de treinamento 

e de outros, necessários ao desenvolvimento da infra-estrutura de serviços tecnológicos no País. 

 

 A Figura III.1 apresenta a atual estrutura regimental do Inmetro, que proporciona a 

atuação e cumprimento das metas acordadas com todos os segmentos da sociedade brasileira. 

 

Figura III.1: Atual estrutura regimental do Inmetro  
   Fonte: INMETROe, 2008 
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 O Inmetro é uma autarquia federal altamente estratégica para a economia brasileira; o 

Instituto atua em diversas áreas que favorecem o desenvolvimento e crescimento da indústria 

nacional e a conquista de mercados internacionais. A Área de Avaliação da Conformidade 

permeia várias unidades do Inmetro. A seguir, serão apresentados os papéis dos principais 

agentes internos no contexto da Avaliação da Conformidade no Brasil.  

 

3.1.1- Diretoria da Qualidade – DQUAL 

 

A Diretoria da Qualidade (DQUAL) do Inmetro é responsável por coordenar a 

identificação das necessidades, a implementação e o aperfeiçoamento dos Programas de 

Avaliação da Conformidade desenvolvidos no âmbito do SBAC. Seu negócio é implantar 

Programas de Avaliação da Conformidade alinhados às políticas do Sinmetro e às práticas 

internacionais, promovendo competitividade, concorrência justa e proteção à saúde e segurança 

do cidadão e o meio ambiente. Seus públicos estratégicos são o setor produtivo, as autoridades 

regulamentadoras e os consumidores. 

Embora existam diferentes conceitos para definir o termo “qualidade”, no contexto da 

atividade de avaliação da conformidade, coordenada pela DQUAL, entende-se “qualidade” como 

o atendimento (ou conformidade) a requisitos pré-estabelecidos. Por sua vez, a definição de 

Avaliação da Conformidade amplia esse conceito e estabelece que, ao dizer que um produto 

(processo, serviço ou profissional) tem sua conformidade avaliada, significa afirmar que foi 

implementado um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas e devidamente 

acompanhado, que propicia um adequado grau de confiança, com o menor custo possível para a 

sociedade, de que o produto atende a requisitos mínimos pré-definidos em normas e 

regulamentos técnicos. Esse processo sistematizado é instituído por meio de um Programa de 

Avaliação da Conformidade (PAC). 

O PAC pode ser de caráter voluntário ou compulsório, ou seja, pode ou não ser de 

atendimento obrigatório por parte dos representantes do segmento produtivo para o qual o 

Programa é desenvolvido. Em geral, os Programas são compulsórios quando o objeto em 

avaliação oferece um grau considerável de risco à saúde ou segurança dos cidadãos ou ainda ao 

meio ambiente. 
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À medida que a Avaliação da Conformidade ganha reconhecimento por parte dos 

diferentes segmentos da sociedade, percebe-se uma nítida ampliação de sua aplicação que, 

embora tenha seu foco na proteção da saúde e da segurança do consumidor e do meio ambiente e 

na proteção do mercado interno, no sentido de coibir práticas fraudulentas que promovam 

concorrência desleal, segue uma tendência mundial ao ser utilizada para facilitar o comércio 

internacional com o objetivo de superar eventuais dificuldades impostas pelos países com 

mercados mais exigentes. Nesse contexto, a Avaliação da Conformidade contribui decisivamente 

para que as empresas tenham acesso ao mercado internacional e, conseqüentemente, para o 

aumento das exportações brasileiras. 

À Diretoria da Qualidade compete planejar, dirigir, orientar, coordenar e executar as 

atividades de Avaliação da Conformidade e especificamente (BRASILb, 2007): 

 

I- articular-se com os diferentes segmentos da sociedade, objetivando identificar e priorizar as 

demandas por Programas de Avaliação da Conformidade; 

II- efetuar estudos de viabilidade, desenvolvimento, implantação, acompanhamento e avaliação 

dos diferentes Programas de AC no âmbito do Sinmetro; 

III- promover ações para fiscalizar e verificar a conformidade de produtos, de processos e de 

serviços às normas e regulamentos técnicos pertinentes; 

IV- orientar e educar os diferentes segmentos da sociedade nas questões ligadas à Avaliação da 

Conformidade, qualidade e relações de consumo; 

V- incentivar o desenvolvimento da normalização nacional; 

VI- elaborar regulamentos técnicos na área da qualidade e coordenar as ações de reconhecimento 

internacional dos Programas de Avaliação da Conformidade. 

 

A Figura III.2 propicia uma visão geral do Macroprocesso de Avaliação da 

Conformidade, cuja responsabilidade é da Diretoria da Qualidade. 
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Figura II1.2: Visão geral do Macroprocesso de Avaliação da Conformidade da DQUAL 
            Fonte: DQUAL, 2008. 
 

No que se refere ao desenvolvimento do Macroprocesso  de Avaliação da Conformidade, 

a Diretoria da Qualidade pode ser entendida como uma fábrica, cujo produto é a implantação de 

Programas de Avaliação da Conformidade. Sua linha de produção, organizada por processos, 

compreende uma unidade de apoio e quatro Unidades Operacionais que são responsáveis, 

respectivamente, por identificar necessidades, desenvolver e implementar programas, 

acompanhar os PACs no mercado e informar e difundir conhecimento sobre a atividade de 

Avaliação da Conformidade.  

 Conforme introduzido pela Figura III.2, serão apresentados os papéis de cada Unidade 

Operacional da DQUAL. Existe uma linha temporal nesse processo e traçando-se um paralelo 

entre a Diretoria e a estrutura de uma fábrica genérica, identifica-se a seção responsável por 

reconhecer os desejos e necessidades dos clientes; outra que efetivamente atua na produção do 

bem ou serviço; aquela que monitora constantemente as características dos produtos e, 

finalmente, um setor responsável pelo marketing da empresa.   
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3.1.1.1- Divisão de Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais – DIAPE 

 

A Diretoria da Qualidade busca antecipar as necessidades em termos de Programas de 

Avaliação da Conformidade. Portanto, esse processo está vinculado à prospecção de demandas 

junto à sociedade e ao monitoramento das tendências mundiais por Programas de Avaliação da 

Conformidade, a partir do acompanhamento dos principais fóruns internacionais de discussão. O 

resultado das prospecções e do monitoramento serve de insumo para a elaboração de um Plano de 

Ação Quadrienal, que identifica e prioriza os produtos, serviços, processos e pessoas que serão 

objeto de desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade no horizonte de quatro 

anos. A dinâmica de priorização das demandas considera como critérios, além do impacto na 

saúde e segurança do consumidor e no meio ambiente, a proteção do mercado interno, 

envolvendo questões relacionadas à proteção do consumidor e a práticas de concorrência desleal, 

bem como o impacto na balança comercial brasileira, no que diz respeito a facilitação das 

exportações. 

O foco de ação da Divisão de Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos 

Especiais (DIAPE) é monitorar o surgimento e prospectar demandas por Programas de Avaliação 

da Conformidade, com a finalidade de identificar oportunidades e ameaças para a DQUAL nesse 

campo, bem como realizar a articulação institucional em questões afetas à Avaliação da 

Conformidade com órgãos de governo, agências reguladoras e iniciativa privada. 

 

3.1.1.2- Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade – DIPAC 

 

A Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade (DIPAC) tem como missão 

precípua a elaboração e implementação dos Programas de Avaliação da Conformidade. A partir 

das demandas definidas no Plano de Ação Quadrienal, são desenvolvidos os Programas de 

Avaliação da Conformidade em parceria com setores produtivos, autoridades regulamentadoras e 

consumidores.  

Com o reconhecimento da atividade e a ampliação da aplicação da ferramenta, as 

demandas por Programas de Avaliação da Conformidade crescem em número e em 

complexidade. Atualmente, quando o foco da Avaliação da Conformidade é a exportação, são 

desenvolvidos Programas que consideram, além de características de qualidade intrínseca dos 
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produtos, questões que envolvam todo o processo produtivo, como o impacto sócio-ambiental da 

produção.  

 

3.1.1.3- Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade – DIVEC 

 

O Acompanhamento de Mercado dos produtos regulamentados e com conformidade 

avaliada se dá através da Fiscalização, que consiste na avaliação dos aspectos formais do produto, 

ou seja, se são disponibilizadas todas as informações consideradas obrigatórias e que devem estar 

à disposição do consumidor no momento da aquisição do produto, e por meio da Verificação da 

Conformidade, que busca evidenciar se os produtos mantêm as características baseadas nas quais 

tiveram sua conformidade avaliada e conquistaram o direito de ostentar o selo de identificação da 

conformidade. 

Essas atividades são coordenadas pela Divisão de Fiscalização e Verificação da 

Conformidade (DIVEC) e realizadas, em nível nacional, pela RBMLQ-I, composta por órgãos 

estaduais que exercem o poder de polícia administrativa que lhes é delegado pelo Inmetro por 

meio de convênio. 

Seguindo práticas encontradas em outros países, a Diretoria da Qualidade está 

introduzindo uma nova modalidade de acompanhamento de mercado, exercida por meio de 

agente externo, com destaque para o acompanhamento feito pela próprio setor produtivo, a partir 

de critérios bem definidos que garantam a confiança nas informações e que permitam ao Inmetro 

e à RBMLQ-I ampliar o acompanhamento de mercado a partir do foco em áreas que necessitem 

de maior controle e ações de melhoria. 

 

3.1.1.4- Divisão de Orientação e Incentivo à Qualidade – DIVIQ 

 

O Inmetro entende que o consumidor crítico, consciente de seus direitos e 

responsabilidades, munido de informações confiáveis que lhe permitam tomar adequadas 

decisões de compra, uso e descarte de produtos, atua de forma decisiva como indutor do processo 

de melhoria da qualidade de produtos e serviços, tornando a empresa brasileira mais competitiva 
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e capaz de concorrer, em igualdade de condições, tanto no mercado interno, quanto no mercado 

externo. 

Dessa maneira, a orientação e o incentivo à qualidade materializam-se através de três 

grandes processos que prevêem a produção de informação, a divulgação e a difusão de 

conhecimento sobre a atividade de Avaliação da Conformidade. 

Os principais produtos desses processos são: o Portal do Consumidor, a Implantação 

Assistida de Programas de Avaliação da Conformidade, o Programa de Análise de Produtos, a 

Formação de Multiplicadores em Educação para o Consumo Sustentável, a Produção de Material 

Informativo e a Capacitação de Recursos Humanos em Avaliação da Conformidade, com foco no 

meio acadêmico e nas micro e pequenas empresas. 

 

3.1.2- Coordenadoria Geral de Acreditação – CGCRE  

 

Das ferramentas praticadas no campo da Avaliação da Conformidade, a acreditação de 

organismos e laboratórios é talvez a de maior importância. A ampliação do escopo das atividades 

de terceira parte na Avaliação da Conformidade tornou importante o reconhecimento da 

competência de organismos capacitados para executar a certificação de produtos, processos, 

serviços, sistemas de gestão e pessoal, além da inspeção e do ensaio, bem como dos laboratórios 

de calibração, dos laboratórios de ensaios e dos organismos provedores de ensaios de 

proficiência. 

 A acreditação é o reconhecimento formal, concedido por uma instituição autorizada, de 

que uma organização foi avaliada, segundo guias e normas nacionais e internacionais, e tem 

competência técnica e gerencial para realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade de 

terceira parte, ou seja, é o reconhecimento de aptidões e capacidades técnicas específicas. Em 

outras palavras, a acreditação é atestação de terceira parte relacionada a um Organismo de 

Avaliação da Conformidade, comunicando a demonstração formal da sua competência para 

realizar tarefas exclusivas de avaliação da conformidade. Nesse esquema, o órgão acreditador 

acredita organismos que, por sua vez, reconhecem a conformidade de um sistema de gestão, 

produto, processo, serviço ou pessoal. Imprescindível lembrar que, no Brasil, o Inmetro é o único 

organismo acreditador reconhecido pelo Sinmetro, seguindo o exemplo dos sistemas 
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internacionais mais modernos, nos quais somente um organismo acreditador por país, ou 

economia, é reconhecido. 

São ainda acreditados os laboratórios de ensaios (materiais, produtos, processos ou 

serviços etc.) e de calibração dos instrumentos de medição, atividade de absoluta importância no 

campo da avaliação da conformidade. 

O cumprimento de exigências e o rigor técnico conferem credibilidade às atividades de 

Avaliação da Conformidade desenvolvidas em cada país, sendo a credibilidade um pré-requisito 

para o ingresso de produtos, processos ou serviços importados nos principais mercados. No 

Inmetro, a Coordenadoria Geral de Acreditação (CGCRE) é a responsável por essa atividade 

fundamental para a Avaliação da Conformidade e à CGCRE compete planejar, dirigir, orientar, 

coordenar e executar as atividades de acreditação, cabendo destacar aquela de alto valor para a 

Avaliação da Conformidade e que impacta diretamente a indústria nacional, tendo em vista que, 

com a globalização dos mercados, torna-se imprescindível que a estrutura de AC de cada país 

alcance reconhecimento junto aos fóruns internacionais competentes.  

Sem a "ferramenta" em questão, as empresas que desejarem se voltar para o mercado 

externo encontrarão dificuldades, pois podem enfrentar diferentes exigências em diferentes 

mercados. Para os exportadores dos países em desenvolvimento, onde muitas vezes esses 

reconhecimentos não são conseguidos, essas exigências constituem uma forma de barreira 

técnica. Esses exportadores se defrontam com elevados custos extras, associados a múltiplos 

ensaios e a múltiplas certificações, que reduzem suas margens de competitividade. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

adaptação de produtos, realização de ensaios e a obtenção de certificados para os diferentes 

países oneram a produção das empresas exportadoras numa faixa entre 2 e 10% de seus custos 

totais. Os Acordos de Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition Agreement - MRA) dos 

procedimentos de avaliação da conformidade existem com o objetivo de evitar esses custos 

adicionais, fazendo-se valer a máxima há muito almejada: "testado uma vez, aceito em qualquer 

lugar". 

Contudo, a obtenção desses reconhecimentos é muito difícil para os países em 

desenvolvimento. Para alcançá-los é essencial a promoção de programas de cooperação técnica 

que viabilizem a transferência de tecnologia e a experiência dos países desenvolvidos. 

Somente através desses programas de cooperação técnica torna-se possível dotar a infra-estrutura 

http://rewf01s.inmetro.gov.br/mail/lcpereir.nsf/38d46bf5e8f08834852564b500129b2c/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Doutorado/Docs_Inmetro/coopTecnica.asp
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de acreditação dos países em desenvolvimento, como o Brasil, de necessário nível de confiança 

de seus processos, permitindo-lhes buscar esses reconhecimentos internacionais.  

Com o objetivo de facilitar as exportações brasileiras, o Inmetro tem perseguido, 

continuamente, o reconhecimento das suas acreditações em vários fóruns internacionais. 

Atualmente, alguns reconhecimentos muito importantes já foram obtidos junto aos fóruns 

descritos a seguir: IAF – International Accreditation Fórum, IAAC – Interamerican 

Accreditation Cooperation, ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation e IAQG 

– International Aerospace Quality Group. 

 

3.1.3- Diretoria de Metrologia Científica e Industrial – DIMCI  

 

A Metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às 

medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer campo da ciência ou tecnologia. Nesse 

sentido, a Metrologia Científica e Industrial é uma ferramenta fundamental no crescimento e 

inovação tecnológica, promovendo a competitividade e criando um ambiente favorável ao 

desenvolvimento científico e industrial em todo e qualquer país, indo de encontro à essência da 

Avaliação da Conformidade no SBAC (INMETROf, 2008). 

A fim de manter a credibilidade dos laboratórios de metrologia do Inmetro, várias ações 

foram tomadas pela Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (DIMCI), destacando-se a 

realização de comparações inter-laboratoriais com instituições nacionais e internacionais, 

incluindo comparações realizadas sob a coordenação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

(BIPM), além de comparações realizadas em âmbito nacional. Se um país exportador não 

dispuser de um sistema reconhecido de medições e ensaios, poderá perder mercados pois, cada 

vez mais, nos países ainda conhecidos como “desenvolvidos”, as importações não são permitidas 

se não estiverem acompanhadas de certificados reconhecidos de medições e ensaios e, nesse 

contexto, a Metrologia é forte aliada e importante agente na consolidação da infra-estrutura de 

Avaliação da Conformidade, remetendo-se à relevância dos laboratórios de calibração e ensaios, 

o que reforça uma dependência absoluta entre as duas atividades. 
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3.1.4- Coordenadoria de Articulação Internacional – CAINT  

 

Barreiras técnicas, considerando o estipulado pela OMC, são barreiras comerciais 

derivadas da utilização de normas ou regulamentos técnicos não-transparentes ou não-embasados 

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 (INMETROa, 2008). 

A Coordenadoria de Articulação Internacional (CAINT) faz a coordenação institucional, 

mantém informada e orienta a DQUAL nos assuntos de comércio internacional. Particularmente, 

na Avaliação da Conformidade de produtos comercializados internacionalmente. A DQUAL é 

cliente da CAINT quando é abastecida, por essa Coordenadoria, de informações e tendências 

relativas ao comércio internacional do produto considerado e deve informá-la sobre todos os 

documentos de Avaliação da Conformidade que possam impactar o comércio internacional para 

que, então, a Coordenadoria possa notificar o Comitê de Barreiras Técnicas, uma vez que a 

CAINT é responsável por coordenar o Ponto Focal Brasileiro do Acordo sobre Barreiras Técnicas 

ao Comércio, no âmbito da OMC, um grande centro acumulador, gerenciador, articulador e 

disseminador de conhecimento sobre barreiras técnicas às exportações. 

 

3.2- A OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE NO BRASIL 

 

 Uma vez delineadas as questões fundamentais acerca da Avaliação da Conformidade e a 

infra-estrutura necessária para o sucesso da atividade, tais como padrões metrológicos, 

acreditação, organismos acreditados, laboratórios de calibração e ensaios, é necessário 

aprofundar-se no operacional dessa atividade. 

 Uma pergunta comum, muito reproduzida pela sociedade, é “por que um produto tem o 

selo do Inmetro e outros não?”. Essa é uma questão básica e abrange conceitos e diretrizes mais 

complexos do que se imagina. 

 Primeiramente, com base nos conceitos expostos, fica claro que ao se referir a um produto 

com conformidade avaliada, significa dizer que ele está conforme à norma ou ao regulamento 

técnico aplicável ao mesmo, isto é, o entendimento que se deve ter em relação a um produto com 

http://rewf01s.inmetro.gov.br/mail/lcpereir.nsf/38d46bf5e8f08834852564b500129b2c/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Doutorado/Docs_Inmetro/definicao.asp
http://rewf01s.inmetro.gov.br/mail/lcpereir.nsf/38d46bf5e8f08834852564b500129b2c/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Doutorado/Docs_Inmetro/definicao.asp
http://rewf01s.inmetro.gov.br/mail/lcpereir.nsf/38d46bf5e8f08834852564b500129b2c/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Doutorado/Docs_Inmetro/definicao.asp
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conformidade avaliada é que o mesmo atende a requisitos mínimos estabelecidos em uma norma 

ou regulamento.  

 

 “Mas por que um produto tem que ter sua conformidade avaliada e outros não?” 

 

Nas seções a seguir, a implantação de Programas de Avaliação da Conformidade será 

desvendada e suas etapas operacionais serão apresentadas, tomando como cenário o Programa 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade (PBAC). 

 

3.2.1- O Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade – PBAC 

 

Não é novidade que a Avaliação da Conformidade é um potencial instrumento para o 

desenvolvimento industrial e para a proteção do consumidor. Entre os benefícios, que pode gerar 

para todos os segmentos da sociedade, podemos destacar o estímulo à concorrência justa e à 

melhoria contínua da qualidade, o incremento das exportações e o fortalecimento do mercado 

interno. 

Para os agentes reguladores, os Programas de Avaliação da Conformidade representam 

um importante instrumento para tornar efetivo o cumprimento dos regulamentos por eles 

estabelecidos e facilitar a fiscalização por eles exercida. O Inmetro, órgão gestor do SBAC, 

orienta o esforço brasileiro na formulação do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

(PBAC). 

Esse Programa foi idealizado e é desenvolvido com base na participação de segmentos 

importantes da sociedade, em particular das Agências Reguladoras, dos setores produtivos, das 

entidades públicas e privadas de defesa do consumidor, além do meio acadêmico e das entidades 

que constituem a infra-estrutura básica de Avaliação da Conformidade no País. 

O Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, no âmbito do Sinmetro, tem como 

objetivo desenvolver uma visão de longo prazo e gerir estrategicamente a atividade de Avaliação 

da Conformidade e sua implementação visa contribuir para o desenvolvimento econômico 

brasileiro e melhoria da qualidade de vida da população, através da produção e comercialização 

de bens e serviços que atendam às necessidades dos consumidores em um ambiente de justa 

competição.  
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O PBAC objetiva também o incremento das exportações brasileiras, através do aumento 

da competitividade do setor produtivo e com a instrumentalização das atividades de fiscalização e 

regulamentação exercidas pelas entidades reguladoras do País.  

 

3.2.2- Etapas da Implantação de Programas de Avaliação da Conformidade  

 

Os principais aspectos que justificam a implantação de Programas de Avaliação da 

Conformidade são, entre outros, proporcionar a concorrência justa, facilitar o comércio exterior, 

possibilitando o incremento de exportações, estimular a melhoria contínua da qualidade, informar 

e proteger o consumidor e o mercado interno. Nesse processo, devem ser observadas as seguintes 

diretrizes: transparência nas ações, melhoria contínua no tratamento de interfaces com as demais 

Unidades do Inmetro e agilidade e qualidade no tratamento das demandas da sociedade brasileira, 

procurando compatibilizar o atendimento das preocupações sociais com os recursos que a 

sociedade está disposta a investir. 

A implantação de Programas de Avaliação da Conformidade deve ser conduzida na forma 

de um projeto, composto de etapas, havendo a possibilidade de algumas delas serem 

desenvolvidas concomitantemente. Essas etapas serão descritas adiante (DQUAL, 2003). 

 

3.2.2.1- Identificação e priorização de Demandas por Programas de Avaliação da Conformidade 

 

Essa é a atividade central da DIAPE e tem como objetivo monitorar o surgimento de 

demandas por Avaliação da Conformidade, criando assim o ambiente propício para que as 

mesmas sejam adequadamente avaliadas e viabilizadas, atendendo às prioridades da Instituição e 

do SBAC, bem como aos procedimentos da DIPAC. 

Com vistas a identificar as necessidades dos diversos segmentos da sociedade, a DIAPE 

monitora vários meios, tais como: 

 

a) articulação com o poder Executivo, Judiciário e Legislativo, Agências Reguladoras, 

associações de classe empresarial ou profissional e entidades de defesa do consumidor de caráter 

público ou privado; 

b) análise dos relatos de eventos de AC no exterior; 
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c) monitoramento dos diversos meios de comunicação; 

d) temas oriundos de outras Diretorias do Inmetro. 

 

A identificação e priorização de demandas objetivam uma ação pró-ativa no 

desenvolvimento da avaliação da conformidade, antecipando-se às necessidades dos diferentes 

segmentos da sociedade e, no tratamento das informações prospectadas, são utilizados critérios 

para identificação e priorização de demandas por Programas de Avaliação da Conformidade 

conforme metodologia aprovada pelo Conmetro, sendo aplicada pela DIAPE.  

As demandas são priorizadas com base nos seguintes critérios (CONMETRO, 2010): 

 

Critério 1: Impacto na saúde e segurança – Grau com que a não conformidade do produto, 

processo ou serviço impacta prejudicialmente em aspectos relacionados a saúde e segurança. O 

critério deve ser avaliado considerando o potencial de impacto que uma não conformidade do 

produto, processo ou serviço pode apresentar em pelo menos um dos fatores acima; 

 

Critério 2: Impacto no meio ambiente – Grau com que a não conformidade do produto, 

processo ou serviço impacta prejudicialmente o meio ambiente; 

 

Critério 3: Impacto nas relações de consumo e na concorrência – Grau com que a não 

conformidade do produto, processo ou serviço impacta de forma negativa, as relações de 

consumo e o consumidor, principalmente, no que se refere às práticas enganosas e, em 

decorrência, impacta prejudicialmente a concorrência no segmento produtivo, no âmbito do 

mercado nacional; 

 

Critério 4 (subsidiário): Impacto na Balança Comercial – Impacto positivo que a avaliação da 

conformidade do produto, processo ou serviço pode ocasionar para o acesso a mercados. 

 

Essas demandas prospectadas configuram uma carteira de Programas de Avaliação da 

Conformidade do PBAC, contudo, um segundo estágio visa auxiliar as etapas vindouras. Após 

elaborada a carteira de Programas, para cada produto novo, uma nota técnica é elaborada 

objetivando fornecer informações para subsidiar o estudo de impacto e viabilidade relativo à 
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criação do Programa de Avaliação da Conformidade específico. Esse processo é uma espécie de 

clarificação das demandas identificadas e aborda itens acerca dos critérios de priorização de 

demandas, existência de normas e regulamentos nacionais e internacionais, laboratórios 

acreditados, inclusive aqueles com escopo similar, e ambiente externo de AC. No caso de 

demandas específicas que não foram vislumbradas e/ou priorizadas, elas podem surgir a qualquer 

momento, sendo avaliadas e, posteriormente, incluídas no Plano de Ação Quadrienal – PAQ.  

Essa carteira de PAC, que constitui o Plano de Ação Quadrienal, tem por objetivo definir 

os produtos, processos, serviços, pessoas ou sistema de gestão que serão objeto de estudo de 

impacto e viabilidade visando o desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade, 

dentro de um período de quatro anos. Partindo-se da premissa que a atividade de Avaliação da 

Conformidade causa impacto em diferentes segmentos da sociedade, a elaboração do Plano de 

Ação Quadrienal reúne esses segmentos a fim de identificar e priorizar suas demandas. A partir 

de um levantamento minucioso, obtêm-se informações acerca de um conjunto de produtos, o que 

permite traçar prioridades, com vistas a orientar e otimizar os esforços do Inmetro 

(CONMETRO, 2006). 

 Apesar de ter horizonte quadrienal, considerando a dinâmica que envolve as demandas 

nessa área, torna-se necessário atualizar anualmente o Plano, tomando como base a avaliação dos 

resultados e o estágio de desenvolvimento dos diferentes Programas de Avaliação da 

Conformidade do Plano de Ação Quadrienal, bem como as novas demandas identificadas pelo 

Inmetro ao longo do período e, ao final dos quatro anos, o Plano é revisado. No ano de 2011, o 

Inmetro encontra-se em meio à elaboração do PAQ que vigorará no período de 2012 a 2015. 

 

3.2.2.2- Estudo de Impacto e Viabilidade de Programas de Avaliação da Conformidade 

 

Os estudos de impacto e viabilidade (EIV) dos produtos, processos e serviços é que irão 

definir quais serão os tipos de avaliação da conformidade, que pode ser voluntária ou 

compulsória, bem como a alternativa de não regulamentar o objeto em questão, e quais os 

mecanismos de avaliação da conformidade que serão adotados para aquele produto, processo ou 

serviço. Essa ação é responsabilidade da DIPAC, sendo gerida pela Norma Inmetro Técnica NIT-

DIPAC-014 (DIPAC, 2010). 
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Os estudos de impacto e viabilidade devem identificar as oportunidades, ameaças, forças e 

fraquezas na implantação dos programas de avaliação da conformidade. O estudo deve subsidiar 

a implantação assistida dos programas de avaliação da conformidade, identificando, dentre 

outras, a capacidade técnica de se implantar no Brasil o Programa, a adequação da infra-estrutura 

de avaliação da conformidade, a eficácia da base normativa na solução do problema apontado e 

sugerir o melhor mecanismo de avaliação da conformidade para a solução do problema. 

O processo de elaboração do estudo de impacto e viabilidade é composto por cinco etapas, 

a saber: delimitação do escopo, levantamentos de dados primários, reunião com as partes 

interessadas, mensuração e avaliação de impactos e, por fim, redação do relatório final.  

 

Delimitação de Escopo 

 

Esta etapa tem como objetivo principal delimitar a análise do EIV, identificando as partes 

interessadas, o ambiente institucional e organizacional, os elementos para a avaliação de risco, os 

dados e informações para quantificação dos impactos selecionados, dentre outras informações 

necessárias para a elaboração do estudo. A etapa de delimitação de escopo termina com a 

elaboração de Nota Técnica específica e envio das informações coletadas às demais etapas do 

processo. 

 

Levantamento de dados primários 

  

A etapa de levantamento de dados primários tem início com o recebimento da Nota 

Técnica enviada pela Divisão de Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais, 

contendo as informações necessárias para o prosseguimento do estudo de impacto e viabilidade. 

Os técnicos da DIPAC, responsáveis pela elaboração do estudo, devem avaliar, bem como 

analisar se todas as informações necessárias foram fornecidas, caso contrário, devem solicitar a 

complementação das informações, condicionando o aceite à completude das informações 

fornecidas. 

 

Reuniões com as partes interessadas 
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Devem ser promovidas consultas a todas as partes interessadas, tomando-se como base 

questionários específicos e propostos pela Norma que rege esse processo. Reuniões presenciais 

para explicar os questionários específicos são muito importantes. Principalmente, quando o setor 

afetado pela regulamentação englobar muitas micro e pequenas empresas. Deve ser mantida uma 

ata, que retrate os principais pontos discutidos, bem como uma lista com relação dos presentes à 

reunião. Esse registro auxiliará na criação da futura comissão técnica do PAC.  

 

Mensuração e avaliação de impactos  

 

A etapa de mensuração de impacto tem início após o término da coleta de todos os dados 

necessários para quantificação e análise dos potenciais impactos da implantação do PAC. Em 

algumas situações, pode não ser possível a quantificação dos impactos. Nesses casos, o técnico 

deve avaliar a conveniência da utilização de ferramentas metodológicas normalmente utilizadas 

para a monetização indireta e/ou estimada, como valoração contingente e o método dos preços 

hedônicos. Na análise quantitativa deve-se utilizar, preferencialmente, o método de Análise 

Custo-Benefício para avaliação dos resultados. Esse método pressupõe a monetização dos custos 

e benefícios analisados. Caso a monetização dos benefícios não seja possível, deve-se utilizar 

outro método de avaliação como a Análise Custo-Efetividade, desde que os custos sejam 

monetizáveis. Devem ser analisados os impactos mais relevantes identificados nas etapas 

anteriores, sendo observados os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

 

Redação da minuta do relatório final  

 

A minuta do relatório final sumariza as principais informações e os resultados 

encontrados no EIV, a saber:  

a) contextualização: contendo o histórico da demanda e a definição do problema que se pretende 

resolver com a implantação do programa;  

b) a análise de risco: entender a natureza do risco, realizando análise contendo a freqüência e a 

conseqüência da ocorrência do problema apontado na contextualização. Nesse momento, de 

acordo com a percepção do risco, o técnico deve sugerir um mecanismo de avaliação da 

conformidade capaz de minimizar as conseqüências da ocorrência do evento;  
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c) a viabilidade técnica do programa: decorrente do mecanismo sugerido na análise de risco, o 

técnico deve avaliar dois aspectos específicos para a implantação do futuro programa de 

avaliação da conformidade: a base normativa do programa e a infra-estrutura de avaliação da 

conformidade disponível ou a implantar;  

d) a análise de impacto: realizar análise contemplando os impactos econômicos, sociais e 

ambientais;  

e) a análise legal: verificar se há competência legal do Inmetro para implantar o Programa;  

f) conclusões e recomendações do EIV: arrematar o relatório final, trazendo as conclusões de 

cada análise, indicando as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas relacionadas à futura 

implantação ou não do Programa em estudo. Os técnicos da DIPAC têm de orientar suas 

conclusões e recomendações no sentido de que o Programa possa ser implantado com o menor 

custo, sendo mais eficiente e eficaz na solução do problema apontado.  

 

 Em meio ao processo de estudos de impacto e viabilidade, há um fator que deve ser 

considerado como de alto grau de relevância. Os estudos devem abordar aspectos técnicos, 

políticos, econômicos, sociais e legais. A identificação da compulsoriedade e mecanismo mais 

adequado para o item de estudo dependerá fortemente dos cuidados e interpretações no 

tratamento e na análise global dos dados obtidos e, nesse sentido, a verificação da possibilidade 

de falhas e perigos associados. A análise de risco merece especial destaque por ser um processo 

global de estimar a magnitude dos riscos e decidir se um risco é ou não tolerável; tem por 

objetivo avaliar o impacto da falha (danos individuais, ao meio ambiente, à coletividade ou à 

propriedade), as circunstâncias da falha (projeto, fabricação, estocagem, distribuição, instalação, 

uso, manutenção, descarte), o foco do risco (segurança, saúde, meio ambiente ou desempenho), 

seu grau de severidade (grave, maior ou menor) e a freqüência com que ocorre a falha 

relacionada a esse risco (freqüente, ocasional ou improvável). 

A análise de risco é um dos estágios mais importantes no estudo de implantação da 

Avaliação da Conformidade e essencial na tarefa de responder às questões levantadas na seção 

3.2 deste Capítulo, pois é ela que determina a compulsoriedade, i.e., obrigatoriedade da 

Avaliação da Conformidade. De acordo com os resultados obtidos nessa análise, a equipe que 

desenvolve o estudo poderá ter subsídios para decidir pela regulamentação ou não do item de 
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estudo, além de identificar, em algumas situações, a tendência para a escolha do mecanismo de 

avaliação da conformidade a implementar.  

Um risco classificado como grave já demonstra por si só a necessidade de regulamentar o 

processo de avaliação da conformidade. Um risco classificado como maior também indica a 

necessidade de regulamentação, porém sem a clara identificação da forma de atestar a 

conformidade. Com relação ao risco classificado como menor, há uma grande possibilidade do 

objeto estudado ser tratado no âmbito voluntário.  

A Avaliação da Conformidade sempre deve estar bem fundamentada quanto à sua 

justificativa para que, no futuro, não haja questionamentos quanto ao seu uso como barreira 

técnica. Além disso, deve ser avaliada a receptividade do setor para a idéia de implantar um 

Programa de Avaliação da Conformidade.  

 

3.2.2.3- Estruturação de Comissões Técnicas 

 

 Após conclusão dos estudos de impacto e viabilidade, o desenvolvimento dos Programas 

de Avaliação da Conformidade prossegue com a formação de grupos específicos para a 

continuidade dos trabalhos. O Inmetro deve criar Comissões Técnicas (CT) formadas por 

entidades representativas das partes interessadas na Avaliação da Conformidade, para propor 

instrumentos efetivos de operacionalização, implementação e melhoria das atividades relativas ao 

tema em questão, assim como à Acreditação.  

 As CT, de caráter temporário e de ordem consultiva, devem assessorar ao Inmetro no 

desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade para produtos, processos, 

serviços, sistemas de gestão, pessoas e de assuntos relacionados aos credenciamentos de 

organismos de avaliação da conformidade e laboratórios de ensaio/calibração. 

A CT é formada por entidades representativas das partes interessadas na Avaliação da 

Conformidade, convidadas pelo Inmetro, de preferência em ordem paritária, de forma haver 

equilíbrio de interesses e imparcialidade, sem predominância de qualquer interesse em particular. 

Compete às CT assessorar ao Inmetro especificamente em (INMETRO, 2003): 

 

a) propor instrumentos para operacionalização das atividades de Avaliação da Conformidade e de 

Acreditação; 
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b) propor aplicações dos requisitos dos Programas de Avaliação da Conformidade e da 

Acreditação à sua área de atuação; 

c) propor melhorias para o funcionamento de Programas de Avaliação da Conformidade já 

implementados; 

d) organizar e auxiliar a promoção e organização de atividades de Avaliação da Conformidade; 

e) constituir grupos de trabalhos (GT), de caráter transitório e de tarefa específicas; 

f) definir o âmbito e escopo de atuação dos GT; 

g) identificar demandas presentes e potenciais por Programas de Avaliação da Conformidade no 

setor. 

 

3.2.2.4- Elaboração de Documentos Normativos 

 

 Os documentos normativos são os principais instrumentos da regulação e a elaboração da 

documentação que rege o Programa de Avaliação da Conformidade é uma etapa executada pela 

DIPAC, seguindo os critérios estabelecidos na Norma Inmetro Técnica NIT-DIPAC-012 

(DIPAC, 2008). Primeiramente, torna-se imprescindível definir e conceituar esses documentos. 

 O conjunto de Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC é o documento que 

contém regras específicas e estabelece tratamento sistêmico à avaliação da conformidade de um 

produto. É estabelecido pelo Inmetro, através de portaria específica, para o atendimento pelas 

entidades de avaliação da conformidade e demais partes envolvidas. Essas regras são baseadas 

em ferramentas de gestão da qualidade, voltadas para propiciar confiança na conformidade com 

uma Norma ou Regulamento Técnico, com o menor custo possível para a sociedade. O principal 

objetivo do RAC é definir como será avaliada a conformidade dos produtos, processos, serviços, 

pessoas ou sistemas de gestão, de forma a propiciar adequado grau de confiança em relação aos 

requisitos estabelecidos na Norma ou no Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ). 

 O RTQ é o documento que contém regras de caráter obrigatório, adotado por uma 

autoridade, podendo ser uma resolução, instrução normativa ou outro documento, que estabelece 

requisitos técnicos a serem atendidos por um produto, seja diretamente, seja pela referência ou 

incorporação do conteúdo de uma norma, de uma especificação técnica ou de um código de 

prática. Em geral, regulamentos técnicos visam às atividades de saúde, segurança e meio 

ambiente. No caso de não haver norma técnica adequada às necessidades do Programa, pode ser 
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usado apenas o RTQ, cujo principal objetivo é definir o que será avaliado nos produtos, 

processos, serviços, pessoas ou sistemas de gestão. O RTQ deve ser elaborado pela autoridade 

regulamentadora em questão, isto é, autoridade pública competente responsável pela 

regulamentação do produto, processo ou serviço, objeto do projeto/programa em questão. Se 

existir uma autoridade competente mas, ao mesmo tempo, não houver da parte desta uma 

regulamentação para o projeto em questão, o Inmetro incentiva a sua elaboração pela referida 

autoridade ou solicita delegação para fazê-la em caso de necessidade de aplicação desse 

documento. 

 O RAC deve buscar o equilíbrio entre o grau de confiança esperado e o menor custo 

possível para a sociedade na avaliação da conformidade do produto, processo, serviço, pessoa ou 

sistema de gestão da qualidade. Deve estabelecer claramente os critérios e as etapas que as 

entidades de avaliação da conformidade e demais partes envolvidas devem implementar e 

também estar alinhado com as políticas e critérios de acreditação vigentes no SBAC, podendo, 

quando necessário, estabelecer critérios adicionais de acreditação. 

 Para a primeira reunião da Comissão Técnica, uma proposta de RAC e/ou RTQ deve ser 

elaborada. Quando a minuta inicial do RAC for elaborada por terceiros, cabe a DQUAL avaliá-la 

antes de submetê-la à apreciação da Comissão Técnica constituída para o Programa de Avaliação 

da Conformidade. De forma agilizar o processo de elaboração, admite-se que a minuta inicial do 

RAC possa ser elaborada por terceiros seguindo a NIT-DIPAC-012. O desenvolvimento dos 

documentos normativos segue com assessoramento da Comissão Técnica específica. 

 

3.2.2.5- Viabilização da Infra-Estrutura de Avaliação da Conformidade 

 

 Para a implantação de um Programa de Avaliação de Conformidade, é fundamental 

realizar análise sobre a infra-estrutura tecnológica existente, nesse momento, a CGCRE e DIMCI 

devem ser envolvidas e as bases de dados do Inmetro consultadas para, de acordo com a 

necessidade, verificar a existência de: 

 

a) laboratórios de ensaios acreditados ou capacitados; 

b) laboratórios de calibração acreditados ou capacitados; 

c) organismos de avaliação da conformidade acreditados ou capacitados; 
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d) organismos de inspeção acreditados ou capacitados; 

e) padrões metrológicos. 

 

Nos casos onde houver a necessidade de um padrão metrológico no País, deve ser 

verificada a sua existência. Caso não exista, será necessário estimular o desenvolvimento de tal 

padrão, devendo-se para isso acionar a Diretoria de Metrologia Científica e Industrial. Caso não 

haja laboratório e/ou organismo de avaliação da conformidade acreditado para o escopo 

específico, a equipe deve analisar se alguma dessas estruturas possui acreditação para escopo 

semelhante ou se está em vias de obter acreditação (nesses casos, o laboratório ou organismo são 

considerados “capacitados”). Caso não haja o nível de capacitação desejado, a equipe deve buscar 

informações em outras fontes, pois o assunto pode estar sendo tratado fora do SBAC. O nível de 

capacitação tecnológica, ou seja, a existência de uma infra-estrutura para avaliar a conformidade, 

é relevante na confirmação ou substituição do mecanismo a ser utilizado. 

 

3.2.2.6- Emissão de Portaria Implantando o Programa de Avaliação da Conformidade 

  

Após a elaboração do RAC e RTQ, quando este for necessário, a documentação é 

disponibilizada para consulta pública, por período de 60 (sessenta) dias corridos. Após a 

incorporação dos comentários pertinentes, tanto o RTQ como o RAC devem ser, novamente, 

chancelados pela Procuradoria Federal do Inmetro, encaminhados para aprovação final do 

Presidente do Instituto e, em seguida, publicados através de portarias definitivas de implantação 

do Programa. 

O RAC é aprovado por meio de portaria Inmetro que lhe dá publicidade. A portaria é 

publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. e, juntamente com o respectivo RAC, é 

disponibilizada no sitio do Inmetro na internet. 

A publicação da portaria define o início do Programa, como uma certidão de nascimento 

daquela atividade. A portaria determina as diretrizes a serem seguidas no processo de avaliação 

da conformidade em questão, bem como estabelece os prazos para adequação de todas as partes 

envolvidas.  

A partir desse momento, a infra-estrutura de acreditação, que é uma atividade voluntária, 

deve ser oficialmente montada e, nesse aspecto, há uma forte sensibilização, por parte da 
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Coordenadoria de Acreditação do Inmetro junto aos laboratórios de ensaios e organismos de 

avaliação da conformidade, para que busquem a acreditação para o novo escopo implantado. 

Outro ponto de suma importância é a questão do acompanhamento de mercado que visa avaliar o 

comportamento do Programa, sendo planejados treinamentos de pessoal para a fiscalização dos 

produtos expostos no comércio, bem como Programas de Verificação da Conformidade que, por 

definição, buscam verificar a permanência da conformidade de um produto aos requisitos 

especificados, com o intuito de comprovar a eficácia do Programa de Avaliação da 

Conformidade, bem como o aperfeiçoamento constante da utilização deste Programa. Nesse 

sentido, um importante item tem sido estruturado no âmbito do Inmetro e descrito a seguir.   

 

3.2.2.7- Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória 

 

 Desenvolvido dentro da idéia principal de conceder maior autonomia e dinamismo ao 

Órgão Regulamentador nas questões acerca de acompanhamento de mercado, o Registro de 

Objetos é o ato pelo qual o Inmetro autoriza, condicionado à existência do Atestado de 

Conformidade emitido por um Organismo de Avaliação da Conformidade, a utilização do selo de 

identificação da conformidade e a comercialização do objeto em território nacional. 

Embora previsto na Resolução Conmetro N.º 05, de 06 de maio de 2008, que dispõe sobre 

a aprovação do Regulamento para o Registro de Objeto com Conformidade Avaliada 

Compulsória, através de Programa coordenado por esta Autarquia, a infra-estrutura e ações para o 

Registro de Objetos começaram a vigorar a partir de 2011, estando toda essa nova atividade sob 

responsabilidade da DIPAC. 

O Registro é aplicável aos objetos com conformidade avaliada compulsoriamente, com 

base em regulamentos emitidos pelo Inmetro na condição de órgão regulamentador ou em 

decorrência de competência que lhe seja delegada por outras agências e órgãos reguladores, e sua 

validade está vinculada ao Atestado de Conformidade emitido para o objeto registrado.  

O Registro deve ser concedido para (CONMETRO, 2008):  

 

I- autorizar e monitorar o uso do selo de identificação da conformidade do Inmetro; 

II- autorizar a comercialização dos objetos no País, no campo compulsório; 

III- explicitar a responsabilidade do fornecedor; 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=7&seq_ato=216
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IV- facilitar e agilizar as ações de acompanhamento no mercado do objeto; 

V- a efetividade do exercício do poder de polícia administrativa, no controle do Estado dos 

objetos com conformidade avaliada. 

 

 Cabe destacar que, nos dias de hoje, a questão da permanência da conformidade de 

produtos e seu acompanhamento nos postos de consumo é uma preocupação imperante em vários 

países. Diversas nações têm sistemas robustos para a garantia da confiabilidade em produtos e 

proteção do consumidor, nos quais o Brasil tem posição de destaque, e o Registro de Objetos é o 

meio pelo qual a entidade regulamentadora tem maior poder de ação e agilidade em caso de 

produtos que, por alguma ocorrência adversa e mesmo ostentando o selo de identificação da 

conformidade, não atendam aos requisitos normativos, bem como possam apresentar algum risco 

ao cidadão. Esse instrumento é particularmente necessário e funcional nos inúmeros casos de 

produtos objetos de recall ao redor do mundo, uma vez que, no atual cenário mundial, convive-se 

com produtos de diferentes origens, incontáveis nacionalidades, e as fronteiras geográficas são 

barreiras existentes apenas nos mapas e livros escolares. 

Diante do exposto sobre a Avaliação da Conformidade, o Capítulo a seguir apresentará o 

cenário atual do setor de transformados plásticos, além de suas fragilidades e oportunidades de 

desenvolvimento, destacando-se as questões de inovação tecnológica e ambientais. 
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4- O PANORAMA SETORIAL DA CADEIA DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 

 

 

 Há pouco mais de 60 anos, as seringas largamente utilizadas em hospitais eram de vidro, 

os potes domésticos de porcelana e os pára-choques dos automóveis de ferro. A descoberta de um 

material inerte, resistente, higiênico e barato transformou o mundo rapidamente devido a sua 

excelente capacidade de substituição de materiais. Nos dias atuais, o plástico é empregado na 

maior parte das indústrias e sua vasta utilização aumenta de forma exponencial, fato este que, 

apenas no ano de 2010, 6 (seis) milhões de toneladas de plástico foram produzidos no Brasil, 

ganhando novas aplicações nos mais variados segmentos industriais e vai imprimindo suas 

marcas na modernidade, praticidade e custos mais baixos em comparação às outras matérias 

primas, sendo praticamente impossível imaginar o mundo atual sem o plástico (ABNT, 2009). 

 O termo plástico tem origem na cultura grega (plastikos), significa “capaz de ser 

moldado” e faz parte da família dos polímeros, podendo ser considerados uma das maiores 

contribuições da química para o desenvolvimento industrial do século XX, contrariando a Teoria 

da Força Vital que afirmava que reações orgânicas ocorreriam somente no interior de organismos 

vivos. Por sua definição, polímeros são macromoléculas caracterizadas por seu tamanho, 

estrutura química e interações intra e intermoleculares. Possuem unidades químicas ligadas por 

covalências, repetidas regularmente ao longo da cadeia polimérica, denominada meros. Dentre os 

primeiros plásticos sintéticos comercializados sob a forma de artefatos, há a resina fenólica (PR) 

em 1910 e, mais tarde na década de 30, o policloreto de vinila (PVC), polimetacrilato de metila 

(PMMA) e poliestreno (PS). Na década de 40, surgiram o polietileno de baixa densidade (PEBD), 

poliuretano (PU) e resina epoxídica (ER). Na década de 50, apareceram o polioximetileno 

(POM), polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno (PP) e policarbonato (PC) 

(MANO&MENDES, 1999). 

 Conhecidos também como resinas termoplásticas, ou seja, materiais que podem ser 

processados mais de uma vez por meio de aquecimento e resfriamento, alterando seu estado 

físico, sem perda das características em sua estrutura química, os plásticos são, em maior parte, 

oriundos do petróleo e gás natural, no entanto, com o avanço da química verde, atualmente, 

diversos polímeros são produzidos através de fontes renováveis, tais como biomassa, etanol de 

origem vegetal e por outros meios. 
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 Do ponto de vista produtivo, a cadeia petroquímica tem elos bastante distintos e 

complexos, sendo comumente dividida em três gerações. No Brasil, a nafta petroquímica, 

produto obtido em refinarias de petróleo, e o gás natural são as matérias-primas das centrais 

petroquímicas, que compõem a primeira geração dessa cadeia. As centrais transformam a nafta e 

o gás natural em produtos petroquímicos básicos, como o metano, eteno, propeno e benzeno, i.e, 

a primeira geração é composta pelos insumos básicos para a fabricação de resinas e polímeros. 

As empresas de segunda geração constituem a indústria que transforma os petroquímicos básicos 

em produtos intermediários, utilizados por outras empresas de segunda geração e finais (resinas 

termoplásticas, borrachas, fibras, detergentes, fertilizantes etc.). Essas empresas de segunda 

geração normalmente se localizam ao redor das empresas de primeira geração, configurando os 

chamados pólos petroquímicos. As empresas transformadoras pertencem ao último elo da cadeia 

produtiva. A denominação “terceira geração” é empregada basicamente para o conjunto das 

empresas que transformam as resinas termoplásticas em produtos finais, como fibras têxteis, 

materiais para construção civil, autopeças, embalagens, brinquedos e utilidades domésticas, entre 

outras (ABIQUIM, 2009).  

 A cadeia petroquímica brasileira tem sido deficitária em seu saldo comercial, no entanto, 

existem grandes oportunidades de mudanças nesse cenário em virtude da emergência do novo 

petróleo, o pré-sal e o crescente potencial da utilização de biomassa. A escala econômica de 

operação de suas plantas é bastante elevada, os investimentos são bastante custosos e a 

necessidade de integração entre suas diversas gerações, para prover o retorno competitivo, torna-

se indispensável para o desenvolvimento da cadeia. Enquanto, nas duas primeiras gerações, o 

setor petroquímico é mais concentrado no Brasil, no que se refere aos transformados plásticos, 

ele é bastante pulverizado, o que dificulta a coordenação da cadeia requerida. Deve-se considerar 

que apenas poucas empresas de transformados plásticos no Brasil, no final da década anterior, 

tinham produtividade similar aos padrões internacionais (ABDI, 2007). 

 O terceiro Capítulo deste trabalho exibirá o cenário onde está inserida a cadeia de 

transformados plásticos nacional. A idéia desta seção é reunir as importantes informações 

estatísticas e mercadológicas acerca desse elo da cadeia petroquímica. Baseando-se em diversos 

estudos e pesquisas de importantes agentes e atores na promoção do desenvolvimento econômico 

e tecnológico de nossa indústria, foi traçado um diagnóstico do setor de transformação e 

produção de artefatos plásticos no Brasil, ressaltando-se as oportunidades de melhorias e os 
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projetos implementados para melhorar sua atividade e operação, bem como aumentar a 

competitividade dessas empresas, dando especial atenção às questões ambientais e de inovação. 

 

4.1- A indústria química brasileira 

 

 Definir a importância da indústria química para o mundo contemporâneo não é uma tarefa 

simples, uma vez que a química surge no átomo e o átomo está presente em todos os corpos e 

matérias, de todas as naturezas e tamanhos, ao longo do ainda indecifrável e infinito universo. 

 A química permeia por todos os setores da economia e movimenta bilhões de dólares ao 

redor do mundo. Dados da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) revelam a 

magnitude das transações comerciais dessa indústria e os países mais influentes neste ramo. 

 

Tabela IV.1: Faturamento da Indústria Química Mundial de 1996 a 2009 (US$ Bilhões) 
Fonte: ABIQUIM, 2010. 

 

Países/Anos 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EUA 385,8 416,7 449,2 462,5 540,9 610,9 657,7 663,7 750,5 674,1 

China 71,7 80,4 102,8 125,6 204,5 264,2 321,9 388,3 570,7 635,3 

Japão 215,9 188,2 232,7 191,7 236,3 241,8 235,0 234,1 311,1 285,9 

Alemanha 142,1 130,1 124,8 125,2 176,8 190,3 203,7 237,7 261,5 212,8 

França 84,3 78,5 75,9 80,1 110,6 119,2 124,0 143,2 158,5 135,4 

Itália 71,4 62,6 58,2 62,2 85,9 91,4 97,3 105,9 121,8 105,3 

Coréia 50,3 39,3 56,4 54,9 78,7 91,0 102,6 116,1 121,9 103,5 

Brasil 42,8 43,8 43,6 37,3 60,3 72,3 82,6 103,5 122,2 100,9 

Reino Unido 70,3 74,3 72,1 73,2 94,2 91,4 105,4 115,7 123,1 97,1 

Índia 26,1 30,7 35,3 33,4 52,9 64,8 72,9 92,1 97,1 92,7 

Total 

Estimado 

 

1.599,1 

 

1.576,9 

 

1.722,3 

 

1.749,8 

 

2.345,2 

 

2.617,8 

 

2.880.4 

 

3.184,4 

 

3.774,3 

 

3.438,8 

 

Em 2009, estimou-se que o total de faturamento da indústria química mundial ultrapassou 

a marca dos US$ 3,0 (três) trilhões, o que vem ocorrendo desde 2007, no entanto, de 2008 para 

2009, houve uma sensível queda de 9% (nove) no faturamento da indústria química no mundo, o 

que está ligado à crise financeira internacional nesse período, que causou recessões em todos os 

segmentos da economia mundial. Embora o embrião da crise tenha sido os EUA, eles 

permaneceram na 1ª posição de faturamento durante todo o período analisado e, confirmando um 

comportamento progressivo e firmando-se como uma das maiores potências econômicas atuais, a 

China sai da 5ª posição em 1996 e alcança o 2º lugar em 2005, onde se mantém até então, 

superando o Japão no ranking de faturamento.  
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Atualmente, superando o Reino Unido, a indústria química brasileira ocupa a 8ª posição 

nessa relação, com um faturamento líquido de todos os segmentos igual a US$ 100,9 bilhões em 

2009. A Figura IV.1 apresenta a composição desse valor do faturamento líquido da indústria 

química brasileira distribuído por todos os segmentos que a compõem: 

Químicos de uso 
industrial

46,2

Farmacêuticos
15,4

Higiene pessoal
11,4

Adubos e fertilizantes
9,7

Sabões e detergentes
6,1

Defensivos agrícolas
6,6

Tintas e vernizes
3

Outros
2,5

Total em 2009: US$ 100,9 bilhões

 

Figura IV.1: Composição do faturamento líquido da indústria química brasileira por segmentos 

em 2009 
Fonte: ABIQUIM, 2010.  

 

 No âmbito nacional, o que não é diferente do que ocorre internacionalmente, a indústria 

química tem forte influência e participa ativamente de quase todas as cadeias e complexos 

industriais, inclusive serviços e agricultura, desempenhando papel de destaque no 

desenvolvimento das diversas atividades econômicas do País. De acordo com dados recentemente 

revisados, a participação da indústria química brasileira no Produto Interno Bruto (PIB) nacional 

foi de 2,6% (dois vírgula seis) em 2009. Dentro da matriz industrial brasileira, a participação da 

química, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, exibiu recuo em 2009, 

respondendo por 10,1% (dez vírgula um) do PIB industrial, quarta posição no ranking de todos os 

setores industriais. Vale lembrar que, no entanto, em 2005, a indústria química ocupava a 

segunda posição (ABIQUIM, 2010). 
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 A Figura IV.2 mostra a participação da indústria química no PIB total brasileiro no 

período que se inicia em 1990 e se estende até o ano de 2009: 

2,7
2,8

3,1
3,0

2,6

2,1

2,0

2,1
2,1

2,5

2,7

2,8

3,0

3,3

3,6

3,3

3,0 3,0 3,0

2,6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ano

 

Figura IV.2: Participação da indústria química no PIB total brasileiro (%) 
           Fonte: ABIQUIM, 2010. 

 

 Mais uma vez é ressaltado que o desempenho econômico do Brasil enfrentou anos 

bastante difíceis nos anos 90, quando a abertura de mercado no País, realizada de forma não 

sustentada e pouco estratégica, evidenciou a fragilidade da nossa economia àquela época. Um 

comportamento similar foi comprovado a respeito do desempenho da indústria química na 

participação no PIB nacional naquele período. Felizmente e apesar dos anos finais da década 

passada, a participação dessa indústria mostra sinais de ampla recuperação e retomada do 

crescimento. 

 

4.2- A cadeia produtiva de transformados plásticos 

 

 Devido à flexibilidade em suas características técnicas e aos preços altamente 

competitivos, os plásticos vêm substituindo os produtos de madeira, metal, papel, papelão, vidro, 
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couro, fibras naturais e outros. Por isso, a indústria de transformação de produtos plásticos foi 

uma das que mais cresceram nos últimos tempos no mundo. Atualmente, o setor petroquímico 

consome cerca de 12% (doze) do petróleo, 4% (quatro) relativos ao consumo da 3ª geração,  e o 

aumento da demanda para a produção de plásticos é da ordem de 4% (quatro) ao ano (BNDES, 

2010; PLASTICSEUROPE, 2010). 

Os plásticos, que são materiais constituídos pela união de grandes cadeias moleculares, 

podem ser de origem natural ou sintética, categorizando-se em termofixos e termoplásticos e as 

aplicações industriais estão diretamente relacionadas com suas propriedades. Os polímeros 

termofixos (resinas fenólicas, epóxi e poliéster) são plásticos que não fundem com o aquecimento 

após sua cura e participam com cerca de 8% do mercado de plásticos nacional. As resinas 

termoplásticas (PEBD, PELBD, PEAD, PP, PVC, PS, PET, EVA entre outras) não sofrem 

alterações na sua estrutura química durante o aquecimento e podem ser novamente fundidas após 

o resfriamento, conferindo grande flexibilidade nos processos de moldagem e reciclagem. Essas 

resinas, genericamente classificadas como commodities, exercem domínio sobre os mercados 

nacional e mundial de plásticos, com um volume da ordem de 85% (oitenta e cinco) do total 

negociado, devido à sua aplicação nos diversos setores da economia (ABDI, 2008).  

Há ainda os plásticos de alto desempenho que são denominados plásticos de engenharia 

(PC, POM, PMMA, polibutileno tereftalato – PBT, acrilonitrila butadieno estireno – ABS e 

outros), pois são superiores aos outros tipos de plásticos em relação à estabilidade molecular e 

resistência mecânica, cujas aplicações são mais específicas e seu processamento é mais 

complexo, garantindo-lhes um maior valor agregado. Existem também nesse mercado, com 

participação crescente, as resinas bioplásticas (biopolímeros) e nanocompósitos (ABDIb, 2009). 

A atividade petroquímica é uma das mais importantes do cenário econômico nacional e 

mundial. Esse ramo se caracteriza pelo seu dinamismo competitivo e complexidade tecnológica. 

Na cadeia produtiva, as empresas apresentam uma interdependência por meio de fluxo produtivo 

contínuo e direcionado e, em cada relação, há a incorporação de valores, chamando atenção para 

o fato de que o preço do petróleo e do gás no mercado internacional é um fator crítico que 

permeia toda a cadeia, refletindo diretamente na formação de custo e na margem de rentabilidade 

dos produtos transformados no mercado nacional, uma vez que a matéria prima, insumo básico, 

tem forte peso na indústria, respondendo por até 80% (oitenta) dos custos totais, variação que não 

existe em nenhum outro setor e que se reduz ao longo da cadeia, com a elevação de custos com 
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maquinários, como no caso da indústria de transformação de resinas (ABDI, 2008; ABDIc, 

2009).  

Segundo Borschiver et al. (2002), uma “cadeia produtiva pode ser entendida como o 

conjunto de agentes econômicos e as relações que são estabelecidas, desde as matérias-primas e 

insumos até a obtenção do produto final para atender a demanda dos consumidores. Assim, uma 

visão a montante e a jusante do processo produtivo é fundamental para que, de forma sistêmica, 

setores possam identificar seus fatores críticos de sucesso e traçar linhas de ações que permitam 

aumentar a competitividade e expandir o mercado. Os elos de uma cadeia produtiva podem ser 

considerados como as atividades econômicas que suportam a produção de um bem ou serviço. 

Estas atividades estão relacionadas à produção e comercialização de matérias-primas, máquinas e 

equipamentos, produtos intermediários, e à distribuição e comercialização dos produtos finais”. 

Nesse sentido, a Figura IV.3 mostra um fluxograma que adequadamente contextualiza a 

cadeia da petroquímica: 

 

Figura IV.3: Configuração da cadeia petroquímica 

                      Fonte: Parecer SEAE no A.C. nº. 08012.005799/2001-92 apud ABDI, 2008. 
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Como pode ser observado na figura IV.3, as empresas transformadoras de resinas 

plásticas, também denominadas produtoras de artefatos plásticos, estão inseridas no final da 

cadeia petroquímica. Essa cadeia específica se inicia com o fornecimento de insumos básicos 

oriundos do petróleo e demais fontes e se encerra no consumidor final. Um detalhe importante é 

que a estrutura empresarial na indústria petroquímica apresenta uma grande integração em suas 

atividades, o que faz parte de uma estratégia que visa o aumento de competitividade pelo 

aumento de escala e redução de custos e, com isso, minimizar os efeitos cíclicos de variação de 

rentabilidade devido às flutuações nos preços de matérias-primas. 

Embora seja integrante da cadeia produtiva da petroquímica, a indústria de transformação 

de produtos plásticos (3ª geração) tem características distintas da indústria de petroquímicos 

básicos (1ª geração) e da indústria de intermediários e resinas (2ª  geração). 

As duas primeiras gerações petroquímicas são caracterizadas por serem fabricantes de 

produtos padronizados, com especificações bem definidas e, predominantemente, classificados 

como commodities. As indústrias de 1ª e 2ª gerações são intensivas em capital, fazem uso de 

processos contínuos com baixos níveis de flexibilização da produção e têm necessidade de graus 

operacionais elevados. Na taxonomia desenvolvida por Pavitt, em seu estudo sobre trajetórias 

setoriais, essas indústrias podem ser classificadas como intensivas em escala (scale intensive) e, 

especialmente para a 2ª geração, baseadas em ciência (science based) (TIDD et al, 1997).  

As empresas da 1ª geração da cadeia petroquímica brasileira se situam em grandes pólos 

petroquímicos do Brasil. Hoje, os principais pólos integrados às centrais de matérias-primas são: 

Capuava (SP), Camaçari (BA), Triunfo (RS) e Duque de Caxias (RJ). Um novo pólo vem sendo 

desenhado pela Petrobras, com início de operação previsto para 2014, é o COMPERJ – 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Essas empresas são intensivas em escala e a 

proximidade à matéria-prima é um fator-chave para a competitividade. Contudo, estão sujeitas às 

flutuações do preço do petróleo e do gás natural, afetando todo o resto da cadeia produtiva. 

O setor das resinas termoplásticas se caracteriza pelo alto grau de concentração industrial 

(domínio de um reduzido número de empresas multinacionais de grande porte); capital intensivo; 

elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento – P&D; demanda por trabalho 

especializado; alto grau de interdependência entre os seus segmentos e grande potencial de 

substituição de matérias-primas, desenvolvimento de rotas tecnológicas e aplicação de produtos. 

É no ambiente das empresas da 2ª geração que ocorre a maior parte das inovações tecnológicas 
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da cadeia petroquímica, uma vez que são essas empresas que produzem os polímeros que são 

moldados pelas companhias da terceira geração. Além disso, essas empresas tendem a se instalar 

próximo às empresas da 1ª geração, geralmente nos pólos petroquímicos. Devido às tais 

características, essas empresas existem em número bastante reduzido em comparação com o 

número de empresas transformadoras de plásticos e o mercado é muito mais concentrado, com 

acentuada tendência a fusões e aquisições. Os requisitos competitivos para as firmas do segundo 

estágio são tanto relacionados a custos de produção/escala quanto relacionados à identificação de 

oportunidades tecnológicas; além de fatores econômicos, como o câmbio e o comércio 

internacional. Das resinas que possuem maior relevância na demanda mundial, destacam-se os 

polietilenos – PEBD, PEBDL e PEAD (40%), PP (27%) e PVC (19%) (ABDI, 2008). 

A indústria de transformados plásticos, diferentemente das 1ª e 2ª gerações, não tem uma 

característica única do ponto de vista da utilização de sua base técnica. A despeito do fato que o 

relacionamento entre os três elos da cadeia petroquímica se dá via matéria-prima, pode-se dizer 

que não existem identidades técnicas e econômicas entre a 3ª e as demais gerações. A indústria de 

produtos de matérias plásticas distingue-se por uma maior diversificação e diferenciação de seus 

produtos, seu mínimo grau de concentração e elevada pulverização, além de ser uma indústria 

intensiva em mão-de-obra, que utiliza processos de produção mais flexíveis, com menor escala de 

produção (SIQUIM, 2002). Por sua vez, na classificação de Pavitt, as empresas de 3ª geração são 

designadas “dominadas pelos fornecedores” (supplier dominated), estando sujeitas aos 

fornecedores de resinas e maquinários para seus processos, em sua maioria, possuidores de 

estruturas concentradas, oligopolizadas e significativo poder de mercado.  

As empresas de transformação de plásticos, divergentemente das produtoras das resinas, 

são pouco intensivas em tecnologia de processo; produzem seus artefatos quase exclusivamente a 

partir dos fenômenos físico-químicos ocorridos no equipamento de transformação e moldes, o 

que confere a eles uma importância fundamental na competitividade. Essa indústria tem um 

grande foco nas demandas específicas de mercado. Os requisitos técnicos para cada aplicação, 

muitas vezes, variam de cliente para cliente.  

As empresas de transformação de plásticos podem ser caracterizadas em quatro tipos em 

relação ao seu processo produtivo: transformadoras, convertedoras, beneficiadoras e recicladoras 

e, nessa indústria, diferentes processos de transformação de plásticos são utilizados, porém, os 

processos de extrusão, injeção e sopro consomem juntos 85% (oitenta e cinco) das resinas 
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destinadas ao setor e o ramo de embalagens é o mais representativo, responsável pela produção 

de cerca de 40% (quarenta) do total de artefatos plásticos (CHAVES, 2005; ABDI, 2008). 

A indústria de transformação de plásticos tem sido alvo de constante interesse e estudo 

por conta de sua posição de relativa fragilidade na cadeia petroquímica (ABDIc, 2009) e vários 

estudos apontam a 3ª geração como o elo mais frágil da cadeia petroquímica, uma vez que: (i) 

trata-se de um segmento sem fortes barreiras à entrada e, portanto, a maioria das empresas é de 

micro ou pequeno portes, ainda que para ser competitivo seja necessária uma escala de produção 

eficiente; (ii) por serem basicamente moldadoras das resinas, trata-se de empresas cuja inovação 

depende crucialmente de seus fornecedores de máquinas e moldes; (iii) as empresas da 3ª geração 

da cadeia petroquímica sofrem pressões de custo e preço tanto do baixo número de fornecedores 

de resinas quanto do pequeno grupo composto por seus principais clientes, quais sejam, os 

segmentos automobilístico, eletroeletrônico, de bens de capital e construção civil (ABDIb, 2009). 

 

4.2.1- O contexto internacional 

 

 Numa perspectiva bastante positiva, o panorama mundial do segmento de transformados 

plásticos se encontra numa posição de crescimento. Segundo informações da Plastics Europe, 

uma organização sediada em Bruxelas/Bélgica que representa os produtores de plásticos na 

Europa, o consumo mundial de plásticos ultrapassou 230 (duzentos e trinta) milhões de 

toneladas/ano em 2005, atingindo 245 (duzentos e quarenta e cinco) milhões ton/a em 2008, 

voltando a 230 milhões ton/a em 2009.  

As projeções da Plastics Europe indicam que as áreas de maior crescimento relativo da 

demanda de plásticos per capita são a Ásia e o Leste Europeu. Também conforme essa 

associação, a demanda média mundial por artigos plásticos foi de 30 (trinta) kg per capita no ano 

de 2005. Contudo, existe uma grande heterogeneidade entre os países, uma vez que a demanda de 

plásticos depende do nível de renda da população e, por conta disso, é considerada um indicador 

de desenvolvimento sócio-econômico. Enquanto que, na Bélgica, o consumo per capita de 

plásticos foi igual a 200 (duzentos) kg/hab e, nos EUA, igual a 170 (cento e setenta) kg/hab em 

2010, de forma geral, na Europa Ocidental e grandes potências, a demanda se situou em torno de 

100 (cem) kg/hab ao ano. Como um importante índice de crescimento e desenvolvimento de uma 

nação, é importante avaliar o consumo de plásticos nos países considerados emergentes, em 
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especial aqueles que formam o acrônimo BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul. Em 2010, o consumo per capita de plásticos no Brasil foi superior a 32 (tinta e 

dois) kg/hab, igual a 20 (vinte) kg/hab na Rússia, 8 (oito) kg/hab na Índia e 27 (vinte e sete) 

kg/hab na África do Sul. Mais uma vez, detentora de um fôlego que parece inesgotável, tendo 

dobrado o valor em cinco anos e ficado acima da média regional, atualmente, a China consome 

46 (quarenta e seis) quilogramas de plásticos por habitante (PLASTICSEUROPE, 2010; ABDIb, 

2009). O Quadro IV.1 apresenta os dados de produção no ano de 2009, bem como o consumo per 

capita de plásticos no mundo em 1980 e 2005, além de previsões para o ano de 2015: 

 

Quadro IV.1: Dados da produção e consumo de plástico no mundo 

 

Bloco ou País 
Produção em 2009  

(230 milhões ton) 

Consumo per capita (kg/hab) 

1980 2005 2015 

América do Norte 23,0 % 46 105 139 

Europa 24,0 % 

Oriental: 40 99 136 

Central:    9 24 48 

Japão 5,5 % 50 89 108 

América Latina 4,0 % 7 21 32 

Oriente Médio e 

África 8,0 % 3 10 16 

China 15,0 % 

2 20 36 Ásia (demais países) 16,5 % 

Outros 4,0 % -  - - 

          Fonte: PLASTICSEUROPE, 2009; 2010. 

 

De forma similar ao registrado globalmente e com crescente evolução, a Figura IV.4 

apresenta o histórico de consumo per capita de plásticos em território nacional no período de 

2000 a 2010, revelando um crescimento social e econômico do Brasil, tendo em vista que o 

consumo médio brasileiro de artefatos plásticos pela população tem aumentado e levemente 

superado a média mundial, no entanto, ainda muito distante de países como os EUA e Bélgica. 
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Figura IV.4: Consumo per capita de plásticos no Brasil – 2000 a 2010 

             Fonte: ABIPLAST, 2011. 

 

Assim, percebe-se que, de um lado, o mercado de transformados plásticos tende a 

apresentar um crescimento notável nos próximos anos, em especial em direção aos países 

emergentes; por outro lado, desde a última década, a China se apresenta como um importante ator 

também do lado da oferta, ampliando cada vez mais sua participação no mercado mundial por 

meio da implantação de grande quantidade de projetos de produtos petroquímicos, inclusive no 

que tange aos plásticos de maior valor agregado (ABIQUIM, 2007). 

 

4.3- O mercado nacional de transformados plásticos 

 

 A principal característica estrutural da cadeia produtiva de transformados plásticos é o 

elevado número de empresas que constituem esse setor. Inerente a esse atributo, a grande maioria 

das empresas são consideradas de pequeno porte e o reduzido número de grandes empresas ocupa 

posições de destaque dentro do mercado, sendo altamente competitivas em termos de tecnologia 

e diferenciação de produtos, acumulando diversas vantagens sobre a concorrência. Porém, antes 
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de prosseguir com a apresentação de dados estatísticos, faz-se necessário destacar que há algumas 

classificações acerca do porte de empresas que se diferenciam entre si. De forma a realizar um 

estudo que esteja alinhado aos conceitos do Governo Federal e práticas estatísticas internacionais, 

será empregada a nomenclatura de porte adaptada a partir da definição adotada pelo Statistical 

office of the European Communities – Eurostat, utilizada pelo IBGE. Nesse sentido, as faixas de 

porte de pessoal ocupado total consideradas são as seguintes (SCHMIEMANN, 2008; IBGE, 

2008): 

 

 0 a 9 pessoas ocupadas: microempresas; 

 10 a 49 pessoas ocupadas: pequenas empresas; 

 50 a 249 pessoas ocupadas: médias empresas; e 

 250 e mais pessoas ocupadas: grandes empresas. 

 

A Figura IV.5 apresenta a evolução do número de empresas transformadoras de plásticos 

estabelecidas em território nacional no período compreendido entre os anos 2000 e 2009: 
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Figura IV.5: Empresas transformadoras de plásticos no Brasil – 2000 a 2009 

        Fonte: ABIPLAST, 2011. 
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 Percebe-se que, nos últimos anos, apesar da redução de menos de 1% (um) em relação a 

2008, ocorreu um aumento considerável no número de empresas de 3ª geração implantadas em 

solo brasileiro desde 2005. O setor conta com um número superior a 11 mil empresas 

transformadoras de artefatos plásticos, das quais 87% são consideradas pequenas empresas (até 

49 empregados), 11% são empresas de porte médio (até 249 empregados) e apenas 2% são 

empresas de grande porte (mais de 250 empregados). Na Europa, a indústria de 3ª geração é 

composta por mais de 50 (cinqüenta) mil empresas, sendo sua maioria composta por empresas de 

pequeno e médio porte (PLASTICSEUROPE, 2010). A Figura IV.6 mostra a distribuição do 

número de empresas e seus respectivos portes no País: 

54%

33%

11%

2%

Segundo terminologia adotada pelo IBGE

0 a 9

10 a 49

50 a 249

250 em diante

 

Figura IV.6: Tamanho das Empresas por Número de Empregados – 2009 

           Fonte: ABIPLAST, 2011. 

 

 A Figura IV.6 confirma a principal característica do setor de transformados plásticos, isto 

é, a elevada pulverização dessa indústria, bem como o elevado número de microempresas, 

responsável por um percentual acima da metade do total de empresas do setor, seguido por 1/3 

(um terço) de empresas de pequeno porte.  

Ratificando e melhor esclarecendo a pulverização do setor, a Tabela IV.2 apresenta o grau 

de concentração econômica (CR) da indústria brasileira de resinas e de transformados plásticos 
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no ano de 2006, isto é, a participação de mercado das maiores empresas do setor, tomando-se 

como referência o número de pessoal ocupado. 

 

Tabela IV.2: Grau de concentração econômica da indústria brasileira de resinas e de 

transformados plásticos – 2006 

Fonte: ABDIc, 2009. 

 

Setor CR4 (%) CR8(%) CR12 (%) 

Resinas e elastômeros 21,2 31,9 39,5 

Transformados plásticos 4,0 6,3 7,9 

 

Não restam dúvidas de que o setor de transformados plásticos é muito pulverizado. Num 

exemplo prático, suas doze maiores empresas em pessoal empregado (CR12) respondem por 

apenas 7,9% (sete vírgula nove) do pessoal ocupado. A comparação dos dados de concentração 

contribui para explicar uma grande desvantagem associada ao setor que se configura como o 

baixo poder de barganha do setor de terceira geração (menos concentrado) com relação ao seu 

principal fornecedor de matérias- primas (muito mais concentrado). 

Outra característica do setor sinaliza que, aproximadamente, 85% (oitenta e cinco) das 

empresas transformadoras de material plástico estão concentradas nas Regiões Sudeste e Sul do 

Brasil, devido ao fato de estarem mais próximas de seu mercado consumidor final. No Estado de 

São Paulo, estão concentrados 44% (quarenta e quatro) do total de estabelecimentos implantados 

no País, essas aglomerações geográficas de empresas igualmente ocorrem em outros países 

líderes na transformação de plásticos como, por exemplo, os EUA. Esse conjunto de empresas é 

intensivo em mão de obra e as estimativas indicam que o setor empregava 349 (trezentos e 

quarenta e nove) mil empregados diretos em 2010. Desse total, 84% (oitenta e quatro) estariam 

diretamente alocados na área de produção (ABIPLAST, 2011). 

No que se refere à produção e consumo de produtos plásticos, em 2010, o setor de 

transformação de material plástico processou pouco menos de 6 (seis) milhões de toneladas de 

resinas termoplásticas. Por outro lado, o consumo aparente de transformados plásticos, que é a 

relação entre a soma da importação e produção nacional menos a parcela destinada à exportação, 

foi de 6,23 (seis vírgula vinte e três) milhões de toneladas, isto é, 10% (dez) superior à produção 

interna.  

Comparativamente ao ano 2000, o consumo de transformados plásticos cresceu de forma 

acumulada na razão de 56% (cinqüenta e seis), já que no ano de 2010 foram consumidas 2,3 (dois 
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vírgula três) milhões de toneladas a mais do que no ano de 2000. A Figura IV.7 exibe a evolução 

da produção e consumo aparente de artigos plásticos e estabelece uma relação comparativa entre 

eles: 
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Figura IV.7: Produção e consumo aparente de produtos transformados plásticos (em 1000 

toneladas) 

Fonte: ABIPLAST, 2011. 

 

 O Quadro IV.2 reúne as capacidades totais instaladas para as resinas mais utilizadas no 

País. Esse Quadro traz informações acerca da produção das centrais petroquímicas e mostra uma 

capacidade total instalada em torno de 8,7 (oito vírgula sete) milhões de toneladas. Comparando-

se esse valor com os dados de produção de produtos plásticos, conclui-se que as resinas da 2ª 

geração são fortemente demandadas pelas empresas da 3ª geração. 
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Quadro IV.2: Capacidade Instalada de Produção de Resinas Termoplásticas em 2009 (toneladas) 
 

Resina Empresa Localização Capacidade 

Instalada 

Polietileno de baixa 

densidade  

(PEBD) 

Braskem 

Quattor 

Total 

BA/RS 

SP 

 

535.000 

270.000 

805.000 

Polietileno de baixa 

densidade linear 

(PEBDL) 

Braskem 

Quattor  

Total 

BA/RS 

RJ/SP 

 

900.000 

770.000 

1.670.000 

Polietileno de alta 

densidade  

(PEAD) 

Braskem 

Quattor 

Total 

BA/RS 

RJ/SP 

 

1.310.000 

770.000 

2.080.000 

Polipropileno  

(PP) 

Braskem 

Quattor 

Total 

RS/SP 

BA/RJ/SP 

 

1.040.000 

875.000 

1.915.000 

Poliestireno  

(PS) 

Dow Brasil 

Innova 

Videolar 

Total 

SP 

RS 

AM 

190.000 

146.000 

120.000 

456.000 

Policloreto de vinila 

(PVC) 

Braskem 

Solvay Indupa 

Total 

AL/BA 

SP 

 

510.000 

300.000 

810.000 

Copolímero de 

etileno e acetato de 

vinila (EVA) 

Braskem 

Quattor 

Total 

BA 

SP 

 

155.000 

130.000 

285.000 

Politereftalato de 

etileno  

(PET) 

M&G Fibras 

M&G Polímeros 

Total 

MG/PE 

PE 

90.000 

550.000 

640.000 

Fonte: ABIQUIM, 2010. 

 

 No que tange à segmentação comercial, quando aplicada ao setor de transformados 

plásticos, essa é uma tarefa usualmente complexa, uma vez que deve ser considerado que 

produtos plásticos encontram-se cada vez mais presentes em praticamente todos os segmentos, 

sejam eles de produtos intermediários ou finais. Anteriormente, foi ressaltado que o setor de 

embalagens responde por um percentual acima de 40% (quarenta) do mercado nacional de 

transformados plásticos, mesmo percentual no mercado europeu, e vale destacar que esse ramo 

específico é fornecedor de produtos para vários outros, tais como os setores alimentícios, 

cosméticos, farmacêuticos, higiene e outros, dessa forma, grande parte do que é contabilizado 

pelo ramo de embalagens são, de fato, embalagens para outros setores. A Figura IV.8 é bastante 

precisa na segmentação de mercado e apresenta o percentual do destino aproximado de venda de 

polímeros para os diversos setores utilitários de transformados plásticos. 
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Figura IV.8: Segmentação do mercado de plásticos em 2010 

        Fonte: ABIPLAST, 2011.  

 

 A seguir, a Figura IV.9 mostra os dados de faturamento do setor de transformados 

plásticos no período de 2000 a 2010, desempenhando uma trajetória de crescimento constante nos 

ganhos em moeda estrangeira, não sendo devidamente acompanhado, no período de 2005 a 2009, 

em termos de faturamento em Reais, provavelmente causado pela valorização da moeda nacional 

frente ao dólar. 
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Figura IV.9: Faturamento do setor de transformados plásticos – 2000 a 2010 

       Fonte: ABIPLAST, 2011. 

 

4.3.1- Dados de Comércio Exterior de transformados plásticos 

 

 Os transformados plásticos têm apresentado saldos comerciais persistentemente 

negativos. No período 2000-2010, houve aumento do déficit comercial brasileiro de produtos 

plásticos, devendo-se ao fato das importações terem se mantido em patamares relativamente mais 

elevados do que as exportações. Em 2010, o país exportou US$ 1,47 (um vírgula quarenta e sete) 

bilhão e as importações somaram US$ 2,83 (dois vírgula oitenta e três) bilhões, o que produziu 

um déficit comercial de 1,36 (um vírgula trinta e seis) bilhão de dólares. Os principais blocos de 

países para os quais o Brasil exportou foram Mercosul e União Européia. Em contrapartida, os 

principais países ou blocos dos quais o Brasil mais importou foram Ásia, União Européia e EUA. 

Os principais produtos importados anualmente foram chapas, filmes e artigos de transporte ou de 

embalagem de plástico, que responderam em média por 60% das importações anuais no período 

analisado, sendo responsáveis por metade do déficit comercial anual (ABIPLAST, 2011). 
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 A Figuras IV.10 e IV.11 apresentam, respectivamente, os dados referentes à importação e 

exportação de transformados plásticos tomando-se como referência a massa (1000 toneladas) e o 

montante (US$ milhões) relativos ao comércio exterior: 
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Figura IV.10: Importação e Exportação de Transformados Plásticos (1000 toneladas) 
              Fonte: ABIPLAST, 2011. 
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Figura IV.11: Importação e Exportação de Transformados Plásticos (US$ Milhões) 
Fonte: ABIPLAST, 2011. 
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Os dados mostram o aumento de saldos negativos no comércio externo brasileiro de 

transformados plásticos, basicamente liderados pelo crescimento das importações, ainda 

estimuladas pela forte demanda interna, pela valorização da moeda local e pelos custos 

relativamente mais competitivos de fabricantes externos, como os chineses, cuja oferta de 

matéria-prima barata é o maior fator de vantagem. Por sua vez, o crescimento da demanda interna 

transbordou parcialmente para o setor externo, contribuindo para a intensificação do resultado 

negativo do comércio externo brasileiro de transformados plásticos. Em 2010, foram importadas 

616 (seiscentas e dezesseis) mil toneladas e exportadas 310 (trezentas e dez) mil toneladas de 

produtos transformados de plástico. Comparando-se com dados dos últimos anos, a quantidade 

exportada de plásticos vem reduzindo desde 2007, arrefecendo a tendência constante de aumentos 

de produtos exportados que vinham ocorrendo desde 2002. Noutro sentido, a importação de 

produtos plásticos aumentou 31% (trinta e um) em relação ao ano anterior, mantendo o ritmo 

gradual de crescimento e chegando ao patamar do dobro do montante exportado em 2010. 

A Figura IV.12 apresenta a evolução do déficit da balança comercial para o setor de 3ª 

geração da indústria petroquímica: 
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Figura IV.12: Déficit da balança comercial de transformados plásticos (US$ Milhões) 

             Fonte: ABIPLAST, 2011. 
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Numa análise conjunta das Figuras IV.11 e IV.12, trabalhando-se em valores monetários, 

as importações de produtos transformados plásticos totalizaram US$ 2,8 (dois vírgula oito) 

bilhões, o que correspondeu a um acréscimo de 35% (trinta e cinco) em relação a 2009. As 

exportações de produtos transformados de plástico, em 2008, somaram US$ 1,5 (um vírgula 

cinco) bilhão, significando um aumento de 24% (vinte e quatro) em relação ao ano anterior, o que 

fez com que o saldo da balança comercial de transformados plásticos, em 2010, continuasse 

deficitário em US$ 1,3 (um vírgula três) milhão, i.e., 48% (quarenta e oito) superior ao de 2009. 

Isso aponta para a necessidade de envidar esforços e focar ações que visem o desenvolvimento de 

toda a cadeia petroquímica, especialmente a indústria de transformação de plásticos. 

 

4.3.1.1- O Comércio Exterior de móveis de plásticos 

 

 A indústria de transformados plásticos tem características específicas, das quais pode-se 

citar o elevado número de empresas, sendo mais da metade de micro porte, e o alto poder de 

pulverização. Contudo, sua característica mais saliente é o aspecto de fragilidade desse setor face 

aos demais elos da cadeia petroquímica e, de certa forma, sua balança comercial fortemente 

negativa. De maneira similar, o mesmo ocorre com o ramo de móveis de plásticos. 

 Na impossibilidade de prontamente analisar o mercado de cadeiras plásticas, uma vez que, 

na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), baseada no Sistema Harmonizado de Designação 

e Codificação de Mercadorias (SH), não existe um item correlacionado especificamente com o 

artigo em questão e a NCM 9403.70.00, que se refere a “móveis de plásticos”, é aquela que mais 

se aproxima do objeto de estudo, buscou-se as estatísticas de comércio exterior no Sistema de 

Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet, denominado ALICE-Web. 

 O Sistema ALICE-Web, da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do 

desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), foi desenvolvido com vistas a 

modernizar as formas de acesso e a sistemática de disseminação dos dados estatísticos das 

exportações e importações brasileiras, obtidos a partir do Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(SISCOMEX), sistema que administra o comércio exterior brasileiro.  

 Em 2010, a corrente de comércio foi de pouco mais de US$ FOB 27 (vinte e sete) 

milhões, um valor não muito expressivo, mas que guarda importantes tendências. A Figura IV.13 

apresenta a balança comercial de móveis de plásticos no período de 2000 a 2010: 
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Figura IV.13: Balança Comercial de móveis plásticos de 2000 a 2010 

              Fonte: Sistema ALICE-Web. 

 

 Apenas a partir de 2006 que o comércio exterior de móveis de plásticos superou os US$ 

10 (dez) milhões e, no que tange as importações, muito mais expressivas do que as exportações, o 

Brasil importou de 34 (trinta e quatro) países no último ano, totalizando US$ 22 (vinte e dois) 

milhões, sendo os EUA a tradicional origem desses artigos, com um montante de US$ 14,5 

(quatorze vírgula cinco) milhões, correspondendo a 66% (sessenta e seis) do total. A China 

aparece em segunda posição no ranking dos principais exportadores de móveis plásticos para 

nosso País, com uma soma de 2,3 (dois vírgula três) milhões de dólares, igual a 10% (dez) do 

total. Interessante apontar que, em cinco anos, a partir de 2006, a participação da China, na 

exportação desses artigos para o Brasil, aumentou dez vezes. Em terceiro lugar, a Argentina com 

a importância de US$ 2,0 (dois) milhões, proporcional a 9% (nove) do total exportado ao 

mercado nacional. 

 Muito menos significativas são as exportações brasileiras de móveis de plásticos. Com um 

total de US$ 5,0 (cinco) milhões no ano passado, o Brasil exportou para 62 (sessenta e dois) 
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países. O principal destino dos móveis nacionais foi o Paraguai, com uma soma de US$ 1,1 (um 

vírgula um) milhão, correspondente a 21% (vinte e um) do total, seguido da Bolívia, com um 

montante de US$ 760 (setecentos e sessenta) mil, igual a 15% (quinze) das exportações 

brasileiras e, em terceiro, os EUA com US$ 630 (seiscentos e trinta) mil e 12% (doze) do total 

exportado. Importante ressaltar que, embora exista um elevado número de países destinos das 

exportações nacionais, a China não figura entre eles. 

 Novamente, os dados confirmam que o setor de transformados plásticos e todos os seus 

ramos carecem de medidas e estratégias que estimulem seu desenvolvimento. A próxima seção 

deste Capítulo mostrará os agentes e atual empenho em todas as esferas no sentido de promover o 

crescimento e sucesso dessa cadeia. 

 

4.4- Iniciativas em proveito da cadeia de transformados plásticos 

 

 Por conta das características estruturais da cadeia de transformados plásticos e 

confirmação de seu desempenho através dos dados de comércio exterior, que demonstram um 

déficit constante e que vem crescendo nos últimos anos, iniciativas no âmbito do Governo 

Federal, em ações conjuntas com o setor privado, têm sido estudadas e implementadas como um 

meio de alavancar a competitividade das empresas de 3ª geração. 

 O potencial da cadeia petroquímica e de plásticos, em termos de contribuição ao 

desenvolvimento brasileiro, é imenso. Os plásticos estão em toda parte, mas a cadeia pode ter um 

alcance ainda maior. 

 Diversas políticas governamentais têm sido estruturadas desde o ano 2000. Com esse 

intuito, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) criou, em 2002, 

o Fórum de Competitividade da Cadeia de Plásticos, que tem como objetivo elevar a 

competitividade industrial da cadeia nacional de transformados plásticos no mercado mundial, 

com ações relativas à geração de emprego, ocupação e renda, ao desenvolvimento e à 

desconcentração regional da produção, ao aumento das exportações, à substituição competitiva 

das importações e à capacitação tecnológica das empresas (MDIC, 2009). 

 As medidas propostas pelo Fórum são importantes para o favorecimento da 

competitividade do segmento e muito se refletem na modernização e consolidação do parque 

industrial da 3ª geração. Entre as políticas de promoção estão: a redução de carga tributária, 
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qualificação e treinamento pessoal, difusão de informação, capacitação técnica, financiamento de 

máquinas, certificação de produtos etc. O Fórum possui especial atenção sobre a agenda de 

comércio exterior com a promoção de exportações, bem como desenvolvimento do mercado 

interno. A princípio, a defesa do mercado interno pode ser assegurada por medidas protecionistas 

porém, numa perspectiva de longo prazo, a única proteção cabível é o dinamismo das soluções 

diferenciadas que veda a predominância da lógica do preço baixo. Um dos mais significativos 

lançamentos do Fórum, em maio de 2008, foi a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) da 

Cadeia de plásticos com os objetivos de: i) consolidar o Brasil como exportador de produtos com 

tecnologia e valor agregado; ii) aumentar a competitividade das indústrias de transformados 

plásticos; e iii) aumentar a competitividade das empresas de pequeno porte em exportação de 

produtos transformados plásticos. O Quadro IV.3 apresenta os desafios, iniciativas e algumas 

ações pretendidas pelo Fórum: 

Quadro IV.3: Programas para fortalecimento da competitividade da cadeia de plásticos 
 

Desafios Iniciativas/Medidas Exemplos de Ações 

1) Desenvolver 

cultura exportadora  

e aumentar 

exportações 

Incentivar a exportação de transformados 

plásticos 

Fortalecer e disseminar o projeto Export Plastic 

Aprimorar as questões regulatórias do comércio 

exterior 

Incentivar a produção de normas técnicas e 

regulamentos brasileiros; avaliar e minimizar os 

possíveis impactos negativos do REACH 

Promover programa de capacitação em comércio 

exterior 

Promover a realização de seminários de 

sensibilização e associação de empresas 

2) Fortalecer 

empresas de 3ª 

geração 

Atualizar o parque industrial da indústria de 

transformação, considerando as características e a 

atual situação do setor 

Incluir o setor no “Programa Revitaliza” 

Desoneração tributária – reforma tributária Desoneração do investimento e folha de 

pagamento 

Promover a integração da cadeia produtiva, a 

formalização e sustentabilidade das empresas  

Apoiar APLs existentes e a formação e 

estabelecimento de empresas âncoras de apoio 

Desenvolver competências na indústria de 

transformação de plásticos, por meio de 

capacitação gerencial e formação de profissionais 

Ampliar programas para capacitação das 

empresas em gestão 

3) Ampliar  os 

investimentos em P, 

D & I (adequar o 

marco legal) 

Promover o acesso a instrumentos de apoio à P, D 

& I às empresas de 3ª geração 

Fortalecer a parceria das academias e institutos 

de pesquisa com empresas do setor 

Promover incorporações de tecnologias 

estratégicas (TICs, biotecnologia e 

nanotecnologia) na cadeia produtiva 

Realizar estudo prospectivo para identificar as 

oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias 

para o desenvolvimento de soluções inovadoras 

Incentivar a incorporação de tecnologias de 

produtos para transformados plásticos (máquinas, 

equipamentos, moldes e periféricos) 

Identificar competências críticas para o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas 

inovadoras  na 3ª geração e nos setores que lhe 

fornecem insumos, componentes, máquinas e 

serviços diferenciados 

4) Consolidar 

produto brasileiro 

como solução 

ambiental sustentável 

Fomentar adoção de práticas de reciclagem, 

produção mais limpa e gerenciamento pós-

consumo 

Intensificar campanhas de conscientização 

ambiental e utilização racional de plástico 

Aprimorar as questões regulatórias Formular normas de qualidade e sanitárias para 

os produtos de plásticos transformados 

Fonte: MDIC, 2009 (elaboração do autor) 
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Fica clara a mobilização de forças voltada para o desenvolvimento do setor, 

especialmente acerca do aumento das exportações e conquista do mercado externo. Nesse 

aspecto, em 2003, foi instituído o projeto Export Plastic com apoio da cadeia petroquímica e 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil/ MDIC). O 

objetivo desse programa é elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas 

do País no mercado mundial, com ações relativas à geração de emprego, ocupação e renda, ao 

desenvolvimento e à desconcentração regional da produção, ao aumento das exportações, à 

substituição competitiva das importações e à capacitação tecnológica das empresas. 

Através da meta principal de aumentar a participação internacional dos produtos 

transformados brasileiros, o projeto atua em seis vertentes (promoção comercial / prospecção de 

mercado / capacitação de gestão / sensibilização e arregimentação / avaliação de produtos e 

processos / suporte operacional), buscando promover a capacitação do setor para a atividade de 

exportação, identificar e analisar mercados e produtos potenciais, elaborar estratégias para a 

conquista de mercados e para a promoção de produtos e marcas, apoiar as empresas nas 

negociações comerciais, orientar nos serviços de despachantes e obrigações aduaneiras, promover 

feiras e eventos no Brasil e exterior, organizar missões de compradores e oferecer apoio jurídico, 

entre outras ações. 

Embora o Export Plastic venha influenciando todo o setor de transformação, a associação 

de transformadores, em quantidade e porte de exportação, ainda está em fase inicial. Em 2006, as 

108 (cento e oito) empresas filiadas ao projeto exportaram na ordem de 18% (dezoito) em 

quantidade e 10% (dez) em preço. Isso indica que a cultura exportadora deve continuar 

merecendo um grande esforço conjunto da cadeia petroquímica para promover o aumento das 

exportações (ABDI, 2008). 

Para evitar que a política empreendida pelo Fórum, vital ao desenvolvimento da cadeia de 

plásticos, perca a força e robustez, deixando de atingir seus propósitos, é indispensável que os 

diversos instrumentos e iniciativas sejam acompanhados bem de perto. Apenas dessa maneira, os 

agentes e participantes podem ser identificados e sensibilizados acerca da importância da 

superação e remoção das dificuldades operacionais.  

Para alcançar tais objetivos, diversas medidas foram propostas no âmbito do Fórum/PDP, 

com os trabalhos coordenados pelo MDIC e operacionalizadas em três grupos de trabalho com 

objetivos específicos: Agenda Tecnológica Setorial, Modernização e Bens de Capital e 
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Consolidação da Indústria de Transformados Plásticos. Todos contemplam metas específicas e 

analisam diversas propostas, que incluem revisão tributária, capacitação e treinamento, entre 

outras. Nesse contexto, o Fórum conta com a participação de vários stakeholders: APEX, 

Inmetro, MDIC, ABIQUIM, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, Instituto Nacional do Plástico – INP, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE, Associação Brasileira da Indústria do Plástico – ABIPLAST, Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, 

Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, Instituto Sócio-Ambietal dos Plásticos – 

PLASTIVIDA – e outros participantes. 

Além do Fórum de Competitividade e outros programas de prospecção tecnológica 

industrial, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior atua no setor de 

plásticos por meio de outra importante autarquia de promoção de desenvolvimento. A Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial tem a finalidade de fomentar a execução de políticas de 

desenvolvimento industrial, especialmente as que contribuam para a geração de empregos, em 

consonância com as políticas de comércio exterior e de ciência e tecnologia. Para cumprir a sua 

missão de promover o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro, a Agência desenvolve 

o Programa Competitividade Setorial com objetivo de contribuir para a articulação, construção, 

coordenação, monitoramento e avaliação de uma estratégia competitiva para a cadeia produtiva 

brasileira do setor de plásticos num horizonte de 15 (quinze) anos (ABDI, 2008). 

Em seus estudos setoriais, a ABDI sugere que a indústria de transformação seja o ponto 

focal de análise dentro da cadeia petroquímica, em virtude dos seguintes critérios:  

 

- a indústria de transformação possui grande diversificação em números de empresas, processos 

produtivos e maior número de empregos; 

- os elos anteriores da cadeia (centrais petroquímicas e produtores de resinas) são formados por 

poucas empresas, no entanto, intensivas em capital, possuem boas práticas de administração 

estratégica e já desenvolvem atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em níveis 

elevados, quando comparados com a indústria de transformação; 

- a indústria de transformação se relaciona diretamente com o setor de máquinas e equipamentos 

para a transformação de plásticos, que também será beneficiado. 
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 Nenhuma cadeia pode se desenvolver a contento, se existirem fragilidades em seus elos. 

Não é muito adequado dizer que a indústria de transformação de plásticos é frágil e sim que 

existem fragilidades concentradas em alguns segmentos. O papel das empresas de 3ª geração é 

bastante peculiar: é uma verdade absoluta que são menores as possibilidades de formar e 

consolidar economias de escala, entretanto, cada um dos segmentos da indústria de transformados 

plásticos, formada por milhares de empresas em estreito e direto contato com seus diversos 

clientes, coleta os insumos informativos que lhe permitem vislumbrar novos produtos e 

mercados. A capilaridade das empresas de transformados plásticos é um de seus mais importantes 

bens e um dos trunfos que permite o crescimento da cadeia e alcance de novos mercados. O elo 

dos consumidores da indústria petroquímica, ou a “quarta geração”, exerce papel relevante na 

dinâmica competitiva do setor. As interações com clientes, cujo uso dos produtos permite 

identificar problemas, propor soluções, sinalizar tendências etc. (learning by using). Embora 

muitas firmas de transformadores plásticos sejam hábeis no processo de aprimoramento com o 

suporte tecnológico oferecido pelos fornecedores de matérias-primas, são as demandas e as 

oportunidades dos usuários finais que induzem os transformadores a tomarem essa atitude. 

Além disso, para desenvolver a competitividade, é necessário construir um ambiente 

competitivo saudável, fundamentados em fatores competitivos legítimos e apoiados por regras de 

competição justas e imparciais. Essa reflexão leva a uma grande preocupação do setor: práticas 

informais que contornam as exigências legais e permitem compensar as desvantagens de 

ineficiência, deixando de lado a busca pela adoção de processos produtivos mais modernos, 

qualificação de trabalhadores e desenvolvimento de produtos. Essa lacuna pode ser preenchida 

pela atividade de Normalização e Avaliação da Conformidade no âmbito do SBAC que, com suas 

ferramentas de acompanhamento de mercado (Fiscalização, Verificação da Conformidade e 

outras), pode ser o maior indutor da concorrência justa e crescimento industrial do setor de 

transformados plásticos, uma vez que, por meio das normas técnicas e o cumprimento de 

regulamentos oficiais, é dado o suporte para a sustentabilidade com aprimoramento da qualidade 

e ganho de competitividade. 
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4.5- A Inovação na indústria de transformados plásticos 

 

 Num mundo cada vez mais competitivo, a inovação tecnológica é o mais forte fator de 

aumento de desempenho em todos os segmentos industriais. Com o intuito de fortalecer a 

economia nacional e promover o desenvolvimento de nossas indústrias em graus comparativos às 

melhores performances internacionais, a cada triênio, o IBGE realiza a Pesquisa de Inovação 

Tecnológica – PINTEC, que visa fornecer informações para a construção de indicadores setoriais, 

nacionais e regionais das atividades de inovação tecnológica das empresas brasileiras com 10 

(dez) ou mais pessoas ocupadas, tendo como universo de investigação as atividades das indústrias 

extrativa e de transformação, de serviços e de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (IBGE, 2010). 

 De posse da PINTEC relativa ao período de 2006 a 2008, esta seção do Capítulo 3 tem o 

objetivo de apresentar o perfil da indústria de 3ª geração da cadeia petroquímica frente à questão 

da inovação tecnológica. Cabe destacar que, na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE, as indústrias de transformação de artigos de borracha e plástico estão 

alocadas dentro de uma única divisão, logo, todos os dados levantados e considerações extraídas 

se referem aos dois setores, o que não desmerece a análise que se segue, uma vez que são 

indústrias com características e aspectos muito similares.  

 A PINTEC é realizada por meio de um questionário onde, entre outros, são abordados 

temas sobre atividades inovativas, impactos das inovações, fontes de informação e problemas e 

obstáculos. A escolha da amostra participante da Pesquisa é feita por meio da identificação prévia 

das empresas que possuem maior probabilidade de serem inovadoras e de aumentar a fração 

amostral para este subconjunto. De modo a identificar as empresas inovadoras, são utilizadas 

informações oriundas de várias fontes que possam gerar indicadores capazes de identificar esse 

subconjunto, tais como: bancos de dados e patentes do Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual – INPI, cadastros específicos da FINEP e do BNDES que denotem atividade no 

campo de inovação, bem como relação de empresas nas Pesquisas anteriores, entre outras. Foram 

selecionadas 16,4 (dezesseis vírgula quatro) mil empresas, das quais 15,8 (quinze vírgula oito) 

mil responderam o questionário. 

 No ano de 2008, o universo amostral de empresas, com dez ou mais pessoas ocupadas da 

indústria de fabricação de artigos de borracha e plástico, abrangeu em torno de 6,5 (seis vírgula 

cinco) mil companhias, sendo que, deste total, cerca de 2.300 (duas mil e trezentas) empresas 
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implementaram produto e/ou processo novo ou substancialmente aprimorado no período de 2006 

a 2008. Logo, a taxa de inovação nesse setor foi igual a 36,2% (trinta e seis vírgula dois), estando 

ligeiramente abaixo da taxa de inovação global, envolvendo todas as indústrias de transformação, 

igual a 38,6% (trinta e oito vírgula seis). Destacando-se que, segundo os tipos de inovação, 

prevaleceu-se o padrão de realizar a inovação primordialmente em produto e processo, seguido 

da inovação só de processo e, em menor escala, a inovação só de produto. 

   A PINTEC revelou que as taxas de inovação são favorecidas com o aumento do porte 

das empresas. Dessa forma, as maiores faixas de pessoal ocupado apresentaram taxas de inovação 

superiores, bem como maior intensidade de realizar inovações de produto para o mercado 

nacional e de processo para o setor no Brasil. Isso é particularmente importante para o setor de 

transformados plásticos, uma vez que aponta uma fragilidade no campo da inovação, devido ao 

predomínio de micro e pequenas empresas na cadeia de 3ª geração, conhecidamente um 

segmento de média-baixa intensidade tecnológica. 

 De acordo com a avaliação qualitativa das empresas em relação às atividades inovativas 

empreendidas para viabilizar a inovação, os dados da PINTEC 2008 reforçaram que as empresas 

inovadoras do ramo de transformação de borracha e plástico consideraram a atividade de 

aquisição de máquinas e equipamentos como o fator mais relevante para desenvolver suas 

inovações, fato confirmado por um percentual de 76,9% (setenta e seis vírgula nove) dessas 

empresas. Em seguida, aparece o treinamento, com um percentual de 67,1% (sessenta e sete 

vírgula um). Tal fato indica que, nesse setor, impera o padrão de inovação baseado no acesso ao 

conhecimento tecnológico através da incorporação de máquinas e equipamentos. 

 Tal como na indústria geral, as principais fontes de informação para a inovação nas 

empresas de borrachas e plásticos, bem como a relevância às relações de cooperação, incidiram 

sobre os fornecedores e clientes, o que é particularmente positivo para esse setor, tendo em vista 

que mantém ligações bastante estreitas com as origens dos processos inovativos. Essas empresas 

também apontaram que os maiores impactos da inovação, com efeitos diretos ou indiretos sobre a 

competitividade das mesmas, nessa ordem, foram: manutenção da participação da empresa no 

mercado, melhoria da qualidade dos produtos, ampliação da participação da empresa no mercado, 

aumento da flexibilidade da produção e aumento da capacidade produtiva. 

 Finalmente, dentre os obstáculos à inovação enfrentados pelas empresas de fabricação de 

artigos de borracha e plásticos, aparecem em primeiro lugar os elevados custos da inovação, 
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seguidos pelos riscos econômicos excessivos, falta de pessoal qualificado e escassez de fontes de 

financiamento. Apesar das dificuldades encontradas para prover um processo inovativo de 

sucesso em âmbito nacional, a PINTEC apontou que apenas 22,3% (vinte e dois vírgula três) das 

empresas de transformação de borracha e plásticos obtiveram, pelo menos, um benefício do 

Governo Federal para desenvolver suas inovações, como, por exemplo, o financiamento para a 

compra de máquinas e equipamentos, indicando que ainda há muito a ser feito em benefício da 

inovação na esfera pública federal. 

 

  4.6- Os plásticos e a questão ambiental 

 

 Por fim, concluindo a caracterização da indústria de transformação de plásticos, destaca-

se a crescente e legítima preocupação com os impactos ambientais da produção e da utilização de 

materiais plásticos. O desenvolvimento deve ser pautado de forma sustentável, uma vez que a 

humanidade deve criar caminhos e condições de suprir suas próprias necessidades, sem impedir 

que as gerações futuras também o façam. Isso se reflete no aumento da importância das 

atividades de desenvolvimento dos plásticos verdes (obtidos a partir de fontes renováveis, como o 

amido de milho e a cana de açúcar) ou de plásticos que incorporam elementos que aceleram o 

processo de degradação, bem como de programas de reciclagem e de consumo responsável, 

tornado a atividade de reciclagem mais um elo relevante da cadeia dos plásticos. 

Um dos temas emergentes mais relevantes relacionados à cadeia petroquímico-plásticos 

diz respeito às possibilidades recém-abertas de que a cadeia venha a desenvolver soluções 

baseadas em matérias-primas renováveis, a Química Verde, que pode ser definida como “a 

criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou 

eliminar o uso e geração de substâncias tóxicas”, isto é, um tipo de prevenção de poluição 

causada por atividades na área química (PRADO, 2003; SILVA et al, 2005).  

Essa filosofia vem evoluindo favoravelmente a partir de um conjunto de mudanças 

importantes. A forte pressão sobre os recursos naturais e a degradação ambiental, bem como a 

percepção das mudanças climáticas, têm favorecido a tomada de consciência sobre a necessidade 

de pensar e introduzir alternativas. Existem desafios técnicos e econômicos para a consolidação 

de químicos verdes e bioplásticos, e muito se refere aos desafios inerentes à atividade inovadora 

em uma nova fronteira tecnológica, além de desafios econômicos e técnicos. 
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A posição brasileira na produção de matérias-primas renováveis decorre, em grande 

medida, da importância do setor sucroalcooleiro para o país e ao papel institucional na promoção 

de pesquisa e desenvolvimento relacionada à produção de etanol. Os avanços incrementais 

decorrentes de tal atividade possibilitaram o surgimento de um novo horizonte pautado por 

rupturas tecnológicas e pelo desenvolvimento e consolidação da produção de etanol a partir de 

biomassa. Os desafios e oportunidades para a produção de biopolímeros e os desafios políticos 

são a nova fronteira a se transpor para o desenvolvimento das competências necessárias para 

garantir o desenvolvimento do setor no País. Nesse sentido, a Braskem, fundada em 2002, ocupa 

posição de destaque no cenário nacional, com suas plantas industriais de eteno, produzido a partir 

de etanol, para produção de polietileno verde em Triunfo/RS e de buteno e propeno verdes para a 

geração de, respectivamente, polietileno verde de baixa densidade linear e polipropileno verde 

em Camaçari/BA (ABDId, 2009). 

 Além do avanço da química verde, atualmente, muito se fala da larga utilização do 

plástico e posterior descarte desses produtos. Esse elemento é muitas vezes considerado como o 

vilão-mor da natureza e o maior obstáculo à sustentabilidade do planeta, podendo ser citado, por 

exemplo, o aumento da implementação de regulamentações restritivas às sacolas plásticas nos 

âmbitos municipais e estaduais brasileiros. Na verdade, toda a discussão, se analisada 

adequadamente, trata de uma questão quase que integralmente educacional e cultural. 

 Os plásticos, dentre outras características, são matérias 100% (cem) recicláveis e não 

levando em consideração os inúmeros avanços tecnológicos e incontáveis benefícios da inserção 

do material plástico à rotina humana (menor consumo de energia no transporte de materiais 

plásticos e conseqüente redução das emissões de gases poluentes; redução de custos de produção 

por meio de substituição de matérias e outras inumeráveis vantagens), um material plástico 

qualquer, mesmo uma simples sacola, não tem capacidade para se auto arremessar em rios, ruas, 

bueiros, mares, lagoas etc. A atividade humana, quando se utiliza dos recursos naturais, é que 

gera a poluição, logo, em primeira instância, todo o problema acerca do uso inconsciente e 

negligenciado de artefatos plásticos deve ser tratado com foco na orientação educacional da 

sociedade, especialmente na reutilização desses materiais e implantação de programas de coleta 

seletiva. 

A descrição da cadeia petroquímica e de plásticos envolve ainda uma particularidade 

bastante interessante, relacionada com a reciclagem. Esse processo envolve o que se pode 
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caracterizar como uma “quinta geração”. A reciclagem de materiais plásticos é peça chave de 

conscientização ambiental, tendo em vista que o gerenciamento dos resíduos sólidos é prática 

fundamental para o desenvolvimento sustentável, porque leva em conta a importância da 

preservação ambiental, a importância da redução da geração de resíduos e a saturação dos 

espaços disponíveis para aterros sanitários.  

 Atualmente, o Brasil ocupa a 6ª posição mundial na atividade de reciclagem e há indícios 

de que o País possa atingir a liderança em até cinco anos (ÉPOCA, 2009). A Figura IV.14 

apresenta a relação de países e os respectivos índices de reciclagem de plásticos: 

 

 

Figura IV.14: Os países que mais reciclam no mundo 
Fonte: ÉPOCA, 2009. 

 

 Finalizando este Capítulo e a contextualização geral sobre a indústria de 3ª geração, no 

que tange as resinas mais utilizadas na produção de produtos transformados plástico no Brasil, 

dentre os polímeros, o politereftalato de etileno (PET) detém o maior percentual de utilização em 

território nacional, seguido dos polietilenos e propileno. Em 2009, o PET registrou o maior índice 

de reaproveitamento, com taxa de produção de PET recuperado na ordem de 56% (cinqüenta e 

seis) em relação à resina virgem, revelando o potencial desse plástico para a indústria e economia 

nacionais (ABIPET, 2010). 
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CAPÍTULO 5 
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5- METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

 

 Este Capítulo tem como principal objetivo descrever a metodologia de trabalho utilizada 

na pesquisa de Doutorado. A idéia central é apresentar as diretrizes que serviram de guia ao longo 

de toda condução do estudo, visando atingir as metas sugeridas com resultados claros, que 

pudessem ser analisados e fazer parte de um conjunto de contribuições ao setor da cadeia de 

transformados plásticos diretamente ligado à atividade de Avaliação da Conformidade no âmbito 

do SBAC. Especial atenção é dada à metodologia de pesquisa que fez uso do levantamento tipo 

survey, uma vez que esse foi o caminho com o qual se pretendeu atingir todos os objetivos 

propostos, sendo cada vez mais utilizado em pesquisas de diferentes áreas acadêmicas. 

O presente estudo adotou os aspectos práticos da Metodologia da Pesquisa e os preceitos 

teóricos da Avaliação de Impactos Regulatórios, especificamente sobre as orientações e diretrizes 

acerca do processo de consulta. A pesquisa buscou analisar os impactos da Avaliação da 

Conformidade por meio da análise ex-post e foi marcada por dois desafios delimitados pelo seu 

início. O maior desafio, antes de introduzir a pesquisa, foi a elaboração de um questionário ótimo, 

que fosse capaz de refletir o assunto que se pretendia avaliar, isto é, sua validade e confiabilidade, 

dado que eram temas de elevado grau de complexidade; e o grande desafio, após o início do 

processo de coleta de dados, foi garantir uma boa amostragem e, conseqüentemente, taxa de 

retorno favorável na qual as informações reunidas pudessem, de fato, espelhar a realidade do 

setor, uma vez que, embora a Avaliação da Conformidade seja uma potencial ferramenta de 

aumento da competitividade, ganhos de mercado etc., havia certa resistência de algumas 

empresas fabricantes de cadeiras plásticas à implementação dessa atividade. A atual seção deste 

Capítulo tem o principal compromisso de descrever com exatidão todo o processo de coleta de 

dados, com seus aspectos práticos e dificuldades encontradas ao longo da pesquisa. 

 

5.1- METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para Ander-Egg (apud MARCONI & LAKATOS, 2009), a pesquisa é um “procedimento 

reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações 

ou leis em qualquer campo do conhecimento”. A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, 
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com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Gil (1996), grande 

estudioso do campo da investigação científica, define pesquisa como “o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema 

ou, então, quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa 

ser adequadamente relacionada ao problema”. Dessa forma, a pesquisa nada mais é do que um 

caminho para o conhecimento e requer um procedimento formal, métodos e tratamento 

científicos. 

De acordo com Silva e Menezes (2001), a elaboração de um projeto de pesquisa e seu 

desenvolvimento necessitam estar baseados em planejamento cuidadoso, reflexões conceituais 

sólidas e alicerçados em conhecimentos já existentes para que seus resultados sejam satisfatórios. 

Ao realizar uma pesquisa, o pesquisador deve justificar a relevância e, sempre que 

possível, a originalidade do tema escolhido. Dentre outras etapas, faz parte desse processo 

descrever o caminho percorrido até chegar ao tema e lançar a pergunta a ser respondida, sendo 

esta, o resultado do problema observado ou dos dados que se deseja coletar para fins estatísticos 

(ALMEIDA et al., 2006). A justificativa para o desenvolvimento de uma pesquisa envolve 

aspectos de ordem teórica, para o avanço da ciência, de ordem pessoal/profissional, de ordem 

institucional e de ordem social. Segundo Barral (2003), há um conjunto de itens importantes que 

devem fazer parte de uma coerente justificativa. São eles: 

 

a) atualidade do tema: inserção do tema no contexto atual; 

b) ineditismo do trabalho: proporcionará mais importância ao assunto; 

c) interesse do autor: vínculo do autor com o tema; 

d) pertinência do tema: contribuição do tema para o debate científico; 

e) relevância do tema: importância social, jurídica, política etc. 

 

Toda pesquisa científica é um compromisso entre o ideal e o possível e seu objetivo não 

deve ser confundido com a obtenção de um retrato do passado, mas a busca por uma alavanca 

que possa prover mudanças, que possibilite ação real num futuro imediato (BABBIE, 2001). 
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5.1.1- Tipos de pesquisas 

 

As abordagens de pesquisa são condutas que orientam o processo de investigação, são 

formas ou maneiras de aproximação e focalização do problema ou fenômeno que se pretende 

estudar, prestando-se à identificação dos métodos e tipos de pesquisa adequados às soluções 

desejadas (BERTO & NAKANO, 1999). Existem várias formas de qualificar as pesquisas, sob 

diferentes aspectos relacionais, podendo ser classificadas do ponto de vista de sua natureza, 

abordagem do problema, objetivos ou propósitos, procedimentos utilizados e, ainda, em relação 

ao momento. 

Do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa pode ser (SILVA & MENEZES, 2001): 

 

- Pesquisa Básica: objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem 

aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais; 

- Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

 

 Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser: 

 

- Pesquisa Quantitativa: considera que tudo poder ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas; 

- Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. 

É descritiva e os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. 

 

 Quanto aos seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada em (GIL, 1996): 
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Pesquisas Exploratórias 

 

Essas pesquisas têm o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que essas pesquisas têm 

como meta principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento 

é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e análise de exemplos que “estimulem a compreensão”. 

 

Pesquisas Descritivas 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob esse título e uma de suas características 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática. 

  São incluídas nesse grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes 

e crenças de uma população. Mas há pesquisas que, embora definidas como descritivas a partir de 

seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as 

aproxima das pesquisas exploratórias. As pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática e, geralmente, assumem a forma de levantamento. 

 A pesquisa descritiva pode ser sub-classificada em (FILHO & ESTIGONI, 2007):  

 

- ocasional: caracteriza-se pelo uso de uma amostra de elementos da população de interesse, em 

que os elementos são medidos uma única vez no tempo e visa atender a um objetivo específico, 

proporcionando visão das variáveis em estudo em determinado momento; 

- evolutiva: quando se baseia na coleta e análise periódica das mesmas variáveis, permitindo o 

seu acompanhamento evolutivo no tempo, sendo que a população pesquisada deverá ser a 

mesma, porém não necessariamente a amostra; 
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- causal: quando é necessário verificar as relações de causa e efeito nas diversas situações, 

possibilitando uma tomada de decisão mais adequada ao momento. 

  

Pesquisas Explicativas 

 

Essas pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo 

mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente.  

Pode-se dizer que o conhecimento científico está assentado nos resultados oferecidos pelos 

estudos explicativos. Isso não significa, porém, que as pesquisas exploratórias e descritivas 

tenham menos valor, porque quase sempre constituem etapa prévia indispensável para que se 

possa obter explicações científicas. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra 

descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que este 

esteja suficientemente descrito e detalhado. As pesquisas explicativas nas ciências naturais 

valem-se quase exclusivamente do método experimental. A maioria das pesquisas desse grupo 

podem ser classificadas como experimentais e ex-post facto. 

 

 Continuando na classificação das pesquisas, relativamente aos procedimentos, elas podem 

ser (GIL apud SILVA & MENEZES, 2001): 

 

- Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na internet; 

- Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento 

analítico; 

- Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis 

que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos 

efeitos que a variável produz no objeto; 

- Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento e opiniões se desejam conhecer; 
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- Estudo de Caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento; 

- Pesquisa Ex-Post Facto: quando o experimento se realiza depois dos fatos; 

- Pesquisa-Ação: quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação 

ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo; 

- Pesquisa Participante: quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas. 

 

 Por fim, quanto ao número de momentos ou pontos no tempo em que os dados são 

coletados, a pesquisa pode ser (SAMPIERI et al. Apud FREITAS et al., 2000): 

 

- longitudinal: a coleta dos dados ocorre ao longo do tempo, em períodos ou pontos 

especificados, buscando-se estudar a evolução ou as mudanças de determinadas variáveis ou, 

ainda, as relações entre elas; 

- corte-transversal (cross-sectional): a coleta dos dados ocorre em um só momento, 

pretendendo-se descrever e analisar o estado de uma ou várias variáveis em um dado momento. 

 

5.1.2- A pesquisa do tipo Survey 

 

Um dos primeiros usos do levantamento de dados do tipo survey foi feito em 1880, 

quando Karl Marx enviou pelo correio 25 (vinte e cinco) mil questionários a trabalhadores 

franceses, a fim de averiguar de que forma eram explorados pelos seus patrões (BABBIE, 2001). 

No final do século passado, Filippini (apud BERTO & NAKANO, 1999) já havia observado uma 

queda na quantidade de estudos baseados em modelagem e simulação e um crescimento 

concomitante dos estudos teórico-conceituais e os estudos de base empírica, especialmente os 

surveys. 

A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante 

de uma população alvo, por meio de um instrumento de pesquisa (PINSONNEAULT & 

KRAEMER apud FREITAS et al., 2000). A pesquisa de survey se refere a um tipo particular de 
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pesquisa social empírica e pode diferir em termos de objetivos, custos, tempo e escopo. Há 

muitos tipos de surveys, podendo incluir pesquisas de opinião pública, pesquisas de mercado, 

estudos acadêmicos e outros (BABBIE, 2001). 

As pesquisas do tipo survey caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede- se à solicitação de informações a um 

grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quando o 

levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um 

censo. Pelas dificuldades materiais que envolvem sua realização, usualmente, os censos apenas 

são desenvolvidos pelos governos ou por instituições de amplos recursos. Na maioria dos 

levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população estudada. Seleciona-se 

uma amostra significativa de toda população, que é tomada como objeto de investigação. As 

conclusões obtidas a partir dessa amostra são projetadas para a totalidade do universo, levando-se 

em consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos. 

Segundo Fowler (1990), a proposta de uma pesquisa do tipo levantamento de dados é 

produzir elementos de informação que possam ser tratados estatisticamente, isto é, descrições 

numéricas ou quantitativas de alguns aspectos de estudo de uma população. A principal maneira 

de coletar informações é fazendo perguntas às pessoas; suas respostas constituem os dados a 

serem analisados. Geralmente, a informação é coletada em apenas uma fração da população. 

A survey é apropriada como método de pesquisa quando (FREITAS et al., 2000): 

 

- objetiva-se responder questões do tipo “o quê?”, “por que?”, “como?” e “quanto?”, ou seja, 

quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e por que isso está 

acontecendo”;  

- o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse; 

- o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente. 

 

Os levantamentos dos mais diversos tipos desenvolvem-se ao longo de várias fases. De 

modo geral, essas fases podem ser definidas na seguinte seqüência:  

 

a) especificação dos objetivos;  
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b) elaboração do instrumento de coleta de dados;  

c) pré-teste do instrumento; 

d) seleção da amostra;  

e) coleta e verificação dos dados; 

f) análise e interpretação dos dados;  

g) apresentação dos resultados. 

 

Os levantamentos por amostragem desfrutam, hoje, de grande popularidade entre os 

pesquisadores. Dentre as principais vantagens dos levantamentos estão: conhecimento direto da 

realidade; economia; rapidez; e quantificação. Dentre as principais limitações dos levantamentos 

estão: ênfase nos aspectos perceptivos, um aspecto subjetivo; pouca profundidade no estudo da 

estrutura e dos processos sociais; e limitada apreensão do processo de mudança. No entanto, 

antes de iniciar uma pesquisa, devem ser verificadas todas as possíveis fontes de dados e as 

informações existentes e, como todas as medidas em todas as ciências, pesquisas não são livres 

de erros. A falha na coleta de dados, a partir de uma amostra, é a maior fonte de erro num 

trabalho do tipo survey, logo, a solução para uma boa amostragem é achar uma forma de dar, a 

todos quanto possível, a mesma chance de participação na pesquisa. 

 Esses tipos de pesquisa dependem fortemente daqueles que serão entrevistados e o 

sucesso do trabalho recai sobre a cooperação dessa terceira parte. Num processo como esse, 

existem três razões para que os dados não sejam fornecidos por aqueles selecionados para 

compor a amostra e, embora pareçam ser aspectos simples e de baixa importância, sua 

negligência pode levar ao fracasso da pesquisa: 

 

a) os procedimentos de coleta de dados não atingem os respondentes, dessa forma, não é dada a 

oportunidade de resposta; 

b) os possíveis respondentes se recusam a fazê-lo; 

c) os designados como respondentes não são capazes de desempenhar a tarefa que lhes é 

atribuída. 

 

De maneira a reduzir a possibilidade de não-resposta é indicado, se possível: 
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- realizar algum tipo de contato prévio, avançando-se no sentido de estabelecer um 

relacionamento entre as partes (entrevistador-respondente); 

- apresentar a proposta da pesquisa de forma clara e precisa, deixando explícito que a 

contribuição dos respondentes é importante e valiosa; 

- deixar claro que os dados coletados serão tratados confidencialmente e que não serão utilizados 

para nenhum outro propósito. 

 

5.1.3- Aspectos práticos da pesquisa 

 

Anteriormente, foi descrito que uma pesquisa pode ser classificada de diferentes formas, 

sob distintos aspectos de análise. Quando algo é caracterizado, agrupado ou segmentado, tende-se 

a acreditar que as fronteiras não podem ser confundidas. Não é o caso desta pesquisa. 

 Por exemplo, segundo sua abordagem, Minayo (apud DREHER, 2004) revela que “os 

dados quantitativos e qualitativos não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. É o caso 

deste trabalho. Cada desenho de pesquisa ou investigação pode fazer uso de diferentes métodos 

de forma combinada, o que se denomina pesquisa multi-método (FREITAS et al., 2000). 

 A pesquisa do tipo survey, aplicada ao setor produtivo de cadeiras plásticas monobloco, 

pode ser classificada sob os diversos ângulos: 

 

a) natureza: a pesquisa é aplicada; 

b) abordagem: a pesquisa é basicamente quantitativa, no entanto, é aberta à coleta e faz uso de 

dados qualitativos; 

c) objetivo: a razão de ser da pesquisa tem caráter descritivo com o levantamento de dados, 

todavia a componente exploratória não pode ser considerada menos relevante, uma vez que o 

trabalho de revisão bibliográfica foi essencial para fundamentar este estudo; 

d) procedimento: pesquisa bibliográfica e levantamento; 

e) momentos: dados foram coletados num único momento, caracterizando-se por uma pesquisa de 

corte-transversal. 
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5.2- ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Dados são simplesmente fatos e estatísticas, ao passo que informações são os dados 

apresentados de maneira que possam ser úteis para o processo de tomada de decisões. Significa 

que, após uma análise criteriosa, esses dados passam a indicar presença ou ausência de alguma 

tendência, relação ou padrão. O instrumento mais utilizado para a coleta de dados na pesquisa do 

tipo survey é o questionário, constituído por uma série ordenada de perguntas. O questionário 

pode ter como estratégia de aplicação a entrevista pessoal, o envio pelo correio (físico e digital), 

contato telefônico etc. Na escolha da estratégia de aplicação, deve-se atentar para o custo, o 

tempo e, também, para a forma que venha garantir uma taxa de resposta aceitável para o estudo. 

Esboçar uma pergunta a ser utilizada num instrumento de levantamento de dados é 

projetar uma medida, não uma indagação convencional. Bons questionários maximizam a relação 

entre as respostas obtidas e o que se intenciona medir, ou seja, aumentam a confiabilidade no 

processo. As perguntas devem ser precisas e consistentes, de modo que signifiquem o mesmo 

para todos os respondentes, tendo em vista que, se diferentes entendimentos podem ser 

subtraídos, possivelmente, as respostas podem não representar o que o respondente realmente 

considera. Isso pode ocorrer, pois os respondentes têm diferentes entendimentos do tipo de 

resposta que são apropriadas. 

Projetar um bom questionário envolve selecionar as questões necessárias para atingir os 

objetivos da pesquisa, testá-las para garantir que podem ser questionadas e respondidas como 

planejado, então colocá-las num formato que possa elevar a facilidade com a qual os 

respondentes possam participar e dar retorno. O pré-requisito básico para um bom questionário é 

decidir o que será medido. As questões devem ser claras, bem definidas, possíveis de resposta e 

atraentes ao ponto que o entrevistado tenha vontade de responder, não esquecendo que a escolha 

adequada do respondente é essencial para a pesquisa, tendo em vista que as habilidades de 

entendimento e conhecimento do assunto pela parte consultada e sua motivação em cooperar são 

duas considerações principais na escolha no modelo de coleta de dados. 

 Na literatura, são encontrados vários métodos para recolhimento de informações, os quais 

podem ser classificados como observação, entrevistas e questionário auto-administrado (ALVES, 

2005). Para a presente pesquisa, a qual buscará analisar o impacto regulatório da atividade de 

Avaliação da Conformidade sobre um setor específico da indústria de transformados plásticos, 
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será usado um questionário auto-administrado, isto é, um questionário enviado aos respondentes, 

cuja decisão sobre como e quando responder caberá exclusivamente a eles e o Quadro V.1 

apresenta as principais vantagens e desvantagens do método do questionário auto-administrado 

(FOWLER, 1990; FORZA, 2002): 

 

Quadro V.1: Principais vantagens e desvantagens dos questionários auto-administrados 

 

Uso de questionários auto-administrados na coleta de dados 

Potenciais vantagens Possíveis desvantagens 

Fácil apresentação das questões. Necessidade de um formato de questionário 

especialmente cuidadoso. 

Possibilidade de utilização de questões com respostas 

longas ou complexas. 

Questões abertas geralmente não são proveitosas. 

Uso de questões similares, formuladas de modo a testar 

a confiabilidade do questionário. 

Indispensável que os respondentes tenham boa 

habilidade de leitura e entendimento. 

Menor custo e maior abrangência geográfica. Baixas taxas de retorno e pouco controle sobre o tempo 

de recebimento dos questionários. 

Fonte: FOWLER, 1990; FORZA, 2002. 

 

 Os aspectos que devem ser considerados no planejamento dos questionários podem ser 

divididos entre aqueles que se referem a sua forma, estrutura e conteúdo. O planejamento da 

forma do questionário inclui elementos relacionados à formatação gráfica das questões, à 

apresentação de instruções para preenchimento e processamento, à composição das folhas e 

cadernos etc. O planejamento da estrutura preocupa-se com a ordenação das questões e suas 

implicações para a entrevista. A preparação do conteúdo, por sua vez, preocupa-se com o tipo de 

informação a coletar, avaliando como as questões são elaboradas, quais as respostas possíveis 

para elas, além de outros itens similares. Evidentemente, esse planejamento depende de vários 

fatores, até mesmo dos recursos disponíveis para a realização do levantamento.  

O papel que a estética dos questionários possui na pesquisa não deve ser subestimado. 

Uma boa apresentação estética pode, por exemplo, ajudar a transmitir a idéia de que a pesquisa é 

séria, além de cuidadosa e, com isso, romper a resistência que muitas pessoas possuem em 

responder perguntas sobre determinados assuntos. Isso é essencial no caso de questionários auto-

administrados (MEDEIROS, 2005). 

A elaboração de um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos 

específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Naturalmente, não existem normas rígidas a 

respeito da elaboração do questionário. Todavia, é possível, com base na experiência dos 
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pesquisadores, definir algumas regras práticas a esse respeito (GIL, 1996; GOMES, 2005; 

MEDEIROS, 2005): 

 

a) as questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente 

exaustivas para abrigar a ampla gama de respostas possíveis; 

b) devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao problema proposto;  

c) não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de forma mais precisa 

por outros procedimentos; 

d) deve-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação e 

análise dos dados; 

e) o respondente não deve se sentir incomodado ou constrangido para responder as questões;  

f) as perguntas devem ser formuIadas de maneira clara, concreta e precisa;  

g) deve-se levar em consideração o sistema de referência do entrevistado, bem como o seu nível 

de informação; 

h) a pergunta deve possibilitar uma única interpretação;  

i) a pergunta não deve sugerir respostas; 

j) as perguntas devem referir-se a uma única idéia de cada vez;  

k) o número de perguntas deve ser limitado;  

l) o questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e finalizado com as mais 

complexas;  

m) cuidados especiais devem ser tomados em relação à apresentação gráfica do questionário, 

tendo em vista facilitar seu preenchimento;  

n) o questionário deve conter uma introdução que informe acerca dos executores da pesquisa, das 

razões que determinaram sua realização e da importância das respostas para atingir os seus 

objetivos;   

o) o questionário deve conter instruções acerca do correto preenchimento das questões, 

preferencialmente com caracteres gráficos diferenciados; 

p) evitar deixar perguntas sem alternativas de respostas, mesmo que haja uma opção do tipo “não 

sei responder”. 
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De forma geral, quando é usado esse meio de coleta de informações, é altamente 

recomendado que as perguntas sejam do tipo fechadas, isto é, possam ser respondidas 

escolhendo-se, entre um determinado número de opções, respostas aceitáveis pré-estabelecidas. 

Há dois motivos para isto. Primeiro, quando as pessoas são solicitadas responderem com suas 

próprias palavras, aumenta-se a dificuldade da tarefa, o que pode aumentar a taxa de não-

respondentes. Segundo, e mais importante, perguntas abertas em questionários auto-

administrados geralmente não geram dados úteis, já que cada respondente pode interpretar a 

pergunta de uma forma e responder das mais diferenciadas maneiras, não permitindo a 

comparação entre as respostas dos demais entrevistados. Embora as possibilidades de resposta 

sejam pré-definidas, as questões pré-codificadas não são, necessariamente, mais simples de serem 

respondidas. O Quadro V.2 apresenta as vantagens e desvantagens das perguntas abertas e 

fechadas (COUTINHO, 2008): 

 

Quadro V.2: Vantagens e desvantagens das perguntas abertas e fechadas.  
 

Tipo de perguntas Vantagens Desvantagens 

 

Abertas 

 
O indivíduo tem liberdade de 

resposta 

Estimula o pensamento livre; 

 

Indispensável aos estudos 

exploratórios. 

Dificuldade no tratamento de 

informação; 

 

Análise dos dados mais subjetiva; 

 

Dificuldade em categorizar e 

interpretar respostas; 

 

Possível distorção das respostas 

durante o processo de codificação; 

 

Mais tempo para responder à 

questão. 

 

Fechadas 

 
O indivíduo fica limitado às 

opções de resposta 

Existe uniformidade e, por isso, 

simplifica a análise da resposta; 

 

Análise mais rápida e econômica; 

 

A lista de respostas ajuda a clarificar 

o significado da questão; 

 

Questões mais fáceis e rápidas de 

responder e tabular. 

Não possibilita liberdade de 

expressão ao respondente; 

 

Condiciona a resposta do indivíduo; 

 

Difícil de elaborar; 

 

Diminui o índice de reflexão sobre o 

tipo de resposta do indivíduo. 

 

Fonte: COUTINHO, 2008. 

 

Um questionário auto-administrado deve ser auto-explicativo e fazer maior uso de 

perguntas fechadas, bem como sua extensão deve ser tal que não tome muito tempo do 



 

 146 

respondente, já que isso pode afetar a taxa de resposta. Não restam dúvidas de que essa é uma das 

duas etapas mais importantes e críticas de todo o processo de pesquisa. A boa elaboração de um 

instrumento de levantamento de dados, é indispensável ao sucesso do trabalho, atingindo-se as 

metas previstas e medindo o que de fato se pretende avaliar. 

 O desenvolvimento e estruturação do questionário foram conduzidos de forma criteriosa, 

tomando-se como base um elevado número de pesquisas acadêmicas, tais como dissertações de 

Mestrado e teses de Doutorado, artigos e demais trabalhos que fizeram uso do levantamento de 

dados do tipo survey. 

 O questionário, sob título: “Análise dos Impactos da Atividade de Avaliação da 

Conformidade sobre o Setor Produtivo de Cadeiras Plásticas Monobloco”, foi dividido em 5 

(cinco) blocos temáticos, num total de 12 (doze) páginas, constituído de 124 (cento e vinte e 

quatro) questões fechadas, além de espaços abertos reservados à obtenção de informações 

qualitativas, tais como observações e comentários. As questões tiveram opções de resposta em 

escala do tipo Likert, sendo a mais usada em pesquisas de opinião. Esse tipo de escalonamento 

foi desenvolvido por Rensis Likert, no início dos anos 30, possibilitando aos indivíduos a 

especificação de seu nível de concordância ou não-concordância acerca de uma afirmação 

(MAFRA, 1999).  

A seguir, são descritas as abordagens de cada seção de enfoque do questionário e o 

documento integral encontra-se no Anexo I: 

 

Seção 1- Informações Gerais: esse setor do questionário visou definir o perfil da empresa, com 

dados que possibilitassem delinear e caracterizar esse setor produtivo dentro do segmento de 

terceira geração; 

 

Seção 2- Premissas da Implantação do Programa de Avaliação da Conformidade (PAC) de 

Cadeiras Plásticas Monobloco: a idéia principal foi identificar como a empresa reagiu ao 

Programa de Avaliação da Conformidade, ilustrando como ocorreu a identificação da 

regulamentação e, por conseguinte, a implantação e desdobramentos iniciais da atividade; 

 

Seção 3- Manutenção do PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco: o objetivo dessa parte do 

questionário foi desvendar os desafios enfrentados para o atendimento ao referido Programa, 
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revelando como a empresa avaliava a regulamentação existente, sua manutenção e o papel de 

cada agente envolvido no processo; 

 

Seção 4- Impactos Oriundos da Avaliação da Conformidade: a idéia foi levantar os possíveis 

impactos e efeitos originados a partir da implantação compulsória da Avaliação da Conformidade 

sobre as empresas produtoras de cadeiras plásticas; 

 

Seção 5- A Avaliação da Conformidade e a Questão da Inovação Tecnológica: a meta dessa 

seção foi identificar o comportamento da empresa frente ao fator contemporâneo mais 

estimulante à competitividade das empresas: a inovação tecnológica. 

 

 Há de se concordar que, em muitos momentos, o questionário se mostrou complexo e, 

algumas vezes, longo. No entanto, dadas as complexidade e profundidade com as quais os 

assuntos foram abordados, não foi identificada uma maneira mais suave de desenvolver o 

instrumento de pesquisa, mantendo-se inalterada sua funcionalidade. 

 Importante destacar que a aplicação do questionário objetivou identificar um movimento à 

parte. O documento contendo as questões foi disponibilizado por três meios: correio, e-mail e 

num sítio na internet, cabendo ao respondente escolher a maneira na qual seu preenchimento 

fosse o mais conveniente possível: 

 

Correio: o questionário em branco foi encaminhado, juntamente com um envelope prontamente 

endereçado (empresa-remetente e pesquisador-destinatário) e previamente selado. O envelope 

para retorno estava apto a encaminhar, pelo menos, o dobro do peso originalmente remetido à 

empresa. Essa opção off-line permitiu maior liberdade de preenchimento, sendo sugerido que, 

antes de retornar o envelope, fosse feita uma cópia do questionário preenchido, evitando perda 

dos dados em caso de extravio; 

 

E-mail: o questionário foi encaminhado em duas versões do Word® (2003 e 2007), a fim de 

permitir que o arquivo pudesse ser aberto em qualquer sistema operacional, possibilitando ao 

respondente escolher a versão que lhe parecesse mais agradável. Importante frisar que o envio foi 

o mais confiável possível, sendo realizado pelo servidor de e-mails do Inmetro, de forma garantir 
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a maior proteção possível contra eventuais vírus. Essa opção também contou com a vantagem de 

preenchimento off-line e, tão logo estivesse completo, pudesse ser remetido de volta; 

 

Internet: por meio da plataforma do Google© Docs, o questionário esteve disponível na web. 

Destacou-se que, nessa apresentação, o documento tinha um preenchimento mais agradável e 

atrativo, o que poderia tornar a tarefa menos cansativa, uma constante preocupação durante a 

elaboração do mesmo, no entanto, seu preenchimento devia ser feito numa única sessão, isto é, 

uma vez iniciado o preenchimento, não seria possível salvar os dados para continuar mais 

oportunamente. 

 

Todos os meios de resposta oferecidos às empresas apresentavam vantagens e 

desvantagens e, no próximo Capítulo, os resultados mostrarão o caminho que se mostrou 

preferencial e mais eficaz à coleta de dados. 

 

5.3- TAXAS DE RETORNO 

 

O problema da não-resposta é a central preocupação num trabalho de levantamento de 

dados. Estatisticamente, a taxa de retorno é provavelmente menor do que 30% (trinta) (ALVES, 

2005). Coutinho (2008) lembra que a validade da pesquisa pode ser ameaçada, quando sua 

representatividade é afetada pela dificuldade de resposta dos questionários. 

Alguns pontos podem ser observados na concepção e implementação da pesquisa, visando 

obter uma melhor taxa de retorno para o questionário: 

 

- reduzir os custos do respondente, fazendo a tarefa parecer breve, atenuando os esforços mental e 

físico necessários, eliminando chances de exposição à situações de caráter indelicado, garantindo 

o anonimato e dissipando a eventual sensação de inferioridade em relação ao pesquisador; 

- estabelecer uma relação de confiança, provendo antecipadamente um sinal de apreciação, 

identificando a pesquisa com uma organização conhecida que tenha legitimidade e construindo 

uma relação de parceria; 
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- personalizar as mensagens que servirão para envio dos questionários que, por um lado, pode 

aumentar o nível operacional da pesquisa, por outro, pode estreitar o processo de investigação, 

ocasionando uma maior taxa de retorno.  

 

No campo de gestão, apesar das muitas dificuldades encontradas, Forza (2002) recomenda 

que é importante atingir uma taxa de resposta superior a 50% (cinqüenta). Porém, em média, os 

questionários enviados pelo pesquisador alcançam 25% (vinte e cinco) de devolução, tornando a 

fase de captação de respostas um dos maiores desafios na sistemática de pesquisa (MARCONI & 

LAKATOS, 2009). 

 

5.4- O CASO DO E-MAIL SURVEY 

 

Com o advento e difusão da internet, a condução de pesquisas via plataforma digital tem 

sido cada vez mais comum. No caso de levantamento de dados por meio de questionários, a 

velocidade de resposta é significativamente superior àquela normalmente obtida quando se adota 

o procedimento convencional de envio de questionários pelo correio. 

Essa atual modalidade de pesquisa tem sido conhecida como e-survey. O custo de 

aplicação desse tipo de questionário é desprezível e a velocidade de retorno é extremamente 

elevada, apontada como o maior benefício na utilização desse meio de pesquisa. Além disso, não 

é necessário que o respondente permaneça conectado à internet para o preenchimento da 

pesquisa, o que pode ser realizado off-line para posterior envio.  

No caso de questionários enviados por e-mail, a boa interface com o respondente é uma 

condição imprescindível para um e-mail survey, devendo ficar claro, na mensagem de envio da 

pesquisa, a utilização de um programa antivírus atualizado para garantir aos respondentes que o 

questionário não é passível de infecção dos equipamentos da empresa.  

 Na visão de Graeml e Csillag (2008) e comprovado mais adiante por este trabalho, as 

vantagens superam em larga margem as limitações desse tipo de abordagem e confirmam a 

preferência por esse instrumento de pesquisa. 

 

 

 



 

 150 

5.5- A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-TESTE 

 

Todo questionário deve ser testado, pois é dessa maneira que o instrumento pode ser 

avaliado, revelando perguntas que possam estar insuficientemente claras, difíceis de responder ou 

sem um objetivo específico. Pessoas que ainda não tiveram contato com o questionário têm a 

oportunidade de dar sugestões, para que o material possa ser corrigido ou aprimorado, de forma 

que, no início da coleta de dados, não sofra mais alterações (AZEVEDO, 2009). O pré-teste tem 

como objetivo verificar se as variáveis definidas são adequadas para responder às questões e 

objetivos da pesquisa. Além de avaliar se a formulação das perguntas é tal que facilite a 

compreensão por parte do entrevistado. 

Ao refinar o instrumento, visa-se garantir que ele realmente irá medir aquilo a que se 

propõe. Na análise, deve-se observar se todas as questões podem ser respondidas corretamente, se 

as respostas não indicam dificuldade quanto ao entendimento da questão e quanto à forma de 

preenchimento do questionário. Segundo Gil (1996), no pré-teste, devem ser considerados os 

seguintes aspectos: clareza e precisão dos termos, quantidade de perguntas, forma das perguntas, 

ordem das perguntas e introdução. 

A execução do pré-teste é importante, pois permite analisar rigorosamente os dados, 

possibilitando a detecção de erros de lógica e de raciocínio, bem como avaliar o desempenho e 

funcionalidade do questionário para, se necessário, reformulá-lo. Essas adaptações contribuem 

para o sucesso da pesquisa, uma vez, que um instrumento de pesquisa bem elaborado, com boa 

interface com os entrevistados e que não gere dúvidas durante o preenchimento, é a condição 

fundamental para uma pesquisa de avaliação (BACHEGA, 2006).  

Lakatos e Marconi (apud GRAEML & CSILLAG, 2008) consideram que o pré-teste 

serve também para verificar se o questionário apresenta três importantes elementos: 

 

- fidedignidade: os resultados obtidos não podem depender do aplicador do questionário; 

- validade: os dados recolhidos devem ser necessários à pesquisa; e 

- operatividade: o vocabulário utilizado deve ser acessível e possuir significado claro. 

 

O pré-teste, não necessariamente, deve ser feito com uma pequena parcela da amostra. Os 

mesmos resultados podem ser obtidos aplicando-se o questionário-piloto a experts e executivos 
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do setor. Esse grupo pode fornecer importante contribuição no sentido de tornar as perguntas 

mais acessíveis e compreensíveis aos “reais” participantes num estágio posterior (GRAEML & 

CSILLAG, 2008). 

Há casos, porém, onde o pré-teste não é aplicado para o refinamento do instrumento de 

pesquisa. Segundo Lage (2007), isso se justifica somente nos casos onde as questões do 

questionário sejam de extrema simplicidade. 

 

5.6- A AMOSTRAGEM 

 

Para efetuar uma pesquisa do tipo survey, é muitas vezes impossível adquirir informações 

de um todo (universo ou população). Por essa razão, escolhe-se uma parte desse todo, a qual é 

definida como amostra. A qualidade dessa amostra garante a precisão da interpretação. Portanto, 

quanto melhor definida a amostra ou quanto mais representar características da população, 

melhor a pesquisa (FILHO & ESTIGONI, 2007). 

O universo é definido como todos os elementos que se deseja estudar ou avaliar. A 

população é formada pelos elementos do universo que possuem uma característica comum, 

fundamental para o fenômeno ou assunto em estudo. A amostra é a parte representativa da 

população, da qual serão coletados os dados a serem pesquisados. 

A melhor amostra é aquela que representa a população ou que seja um modelo dela. 

Contudo, nenhuma amostra é perfeita; o que pode variar é o grau de erro. O aumento do tamanho 

da amostra diminui o erro, ou seja, eleva a tendência de precisão. O tamanho da amostra deve ser 

estabelecido considerando-se alguns aspectos: se o universo é finito ou infinito, o nível de 

confiança estabelecido, usualmente 95% (noventa e cinco) e o erro amostral permitido, 

normalmente não superior a 5% (cinco) (FREITAS et al., 2000). 

Neste trabalho, uma vez elaborada a ferramenta a ser utilizada na pesquisa, foi necessário 

definir a população e amostra de estudo. A escolha da população não apresentou dificuldades, 

visto que o próprio objetivo da pesquisa determinava o alvo das entrevistas via questionário auto-

administrado: setor da indústria de transformados plásticos responsável pela produção de cadeiras 

plásticas monobloco. Nesse aspecto, é importante ressaltar que os entrevistados foram os 

responsáveis pela gestão do processo de Avaliação da Conformidade dentro da empresa e 

detentor do conhecimento técnico e administrativo na execução dessa atividade específica. 
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 Considerando que a população era composta por um número em torno de 3 (três) dezenas 

de empresas, a pesquisa partiu do princípio de que todas as empresas deveriam participar da 

pesquisa, tendo em mente que essa meta, embora uma situação ideal, seria perseguida de modo a 

garantir o sucesso do processo consultivo. Essa foi a segunda dentre as fases mais críticas e 

importantes de todo esse processo. Por meio de uma base de dados do Inmetro, que agrega 

informações acerca de todos os produtos e empresas com conformidade avaliada no cenário do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, a Figura V.1 apresenta a evolução da 

população fabricante de cadeiras plásticas nos últimos 2 (dois) anos: 
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Figura V.1: Evolução do número de empresas certificadas produtoras de cadeiras plásticas 
 Fonte: elaboração do autor. 

  

No ano anterior ao início da pesquisa, buscou-se estabelecer um contato mais próximo 

com as empresas, por meio de envio periódico de correspondências aos possíveis respondentes. 

Primeiramente, foi elaborada uma carta com a apresentação e o objetivo da pesquisa, bem como 

os dados do pesquisador e orientador, além do caminho para consulta dos respectivos currículos 

na plataforma Lattes. A idéia dessa medida, ao mesmo tempo em que um vínculo mais pessoal 

fosse criado, era conceder maior credibilidade à pesquisa a ser iniciada. Em outra 
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correspondência, o setor foi informado da brevidade com a qual a pesquisa teria início e a 

publicação de artigo sobre a relação entre a Avaliação de Impactos e o setor de transformados 

plásticos. Por fim, a carta que antecedia o questionário. Essas ações conjuntas tinham o objetivo 

único de garantir uma boa taxa de retorno. O Quadro V.3 apresenta a população e a seleção da 

amostra participante da pesquisa à época de realização deste estudo (fevereiro a maio de 2011): 

 

Quadro V.3: Seleção da amostragem da pesquisa 

 

Características das empresas Quantidade 

Empresas certificadas no âmbito do SBAC 33 

Empresas fabricantes no Brasil 32 

Empresas fabricantes no exterior (Paraguai) 1  

Empresas cujo contato foi possível por meio 

telefônico, correio e/ou e-mail  

 

30 

Empresas que responderam a pesquisa 20 

Empresas que não responderam a pesquisa 7 

Empresas que, prontamente, se recusaram a 

participar da pesquisa 

 

3 
Fonte: elaboração do autor. 

 

 Lembrando que o objetivo deste trabalho é estudar os impactos da Avaliação da 

Conformidade e propor melhorias para todo o Sistema, o universo é o total de empresas sob o 

processo compulsório de Avaliação da Conformidade. Por meio do Quadro anterior, conclui-se 

que a população é de 32 (trinta e duas empresas), já que são empresas nacionais produtoras de 

cadeiras plásticas monobloco. Desse total, não foi possível estabelecer nenhum tipo de contato 

com 2 (duas) empresas, logo a população-útil passou a 30 (trinta). Desse subtotal, 20 (vinte) 

empresas efetivamente participaram da pesquisa, tornando-se a amostra deste trabalho, isto é, 2/3 

(dois terços) da população de empresas produtoras de cadeiras plásticas monobloco. 

 Por meio de contato constante e pessoal, pode-se atribuir o sucesso da elevada taxa de 

retorno, que foi igual a 66,7% (sessenta e seis vírgula sete); taxa muito superior à maioria dos 

estudos do tipo. No entanto, dificuldades foram enfrentadas na aplicação do survey, como por 

exemplo: 

 

- necessidade de muitos contatos telefônicos com os gerentes/coordenadores do processo de 

certificação nas empresas; 

- perda dos questionários enviados e/ou esquecimento de preenchê-lo; 
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- carga horária excessiva para o preenchimento do questionário devido ao seu tamanho e 

complexidade. 

 

Segundo Bachega (2006), em survey aplicada ao setor produtor de calçados, a dificuldade 

considerada de maior impacto na condução de sua pesquisa a foi a falta de consciência, por parte 

dos entrevistados, quanto à importância da pesquisa acadêmica para a ciência e para o setor 

empresarial. Para que a pesquisa acadêmica reduza a lacuna existente entre a teoria e a prática, 

gerando contribuições relevantes para as empresas, é necessário que elas colaborem efetivamente, 

fornecendo informações confiáveis e que realmente retratem sua realidade. No caso deste estudo, 

essa dificuldade se repetiu. Embora exaustiva e insistentemente sensibilização para a necessidade 

de participação e a dependência da validade da pesquisa em função das respostas obtidas, 1/3 (um 

terço) do total de empresas de cadeiras plásticas ainda se recusou ou não respondeu o 

questionário.  

 

5.7- VALIDADE E CONFIABILIDADE 

 

A validade e a confiabilidade ou fidedignidade (reliability) são requisitos essenciais para 

uma medição e configuram-se nos principais elementos necessários para uma análise detalhada 

de uma pesquisa (DREHER, 2004). Para que uma medida tenha validade, ela necessita ter 

confiabilidade; contudo, uma medida confiável pode ou não ser válida.  

A medição é formada por três elementos: a medida verdadeira, o erro amostral e o erro 

não amostral ou sistemático. Os erros amostrais ocorrem em virtude do tamanho e do processo de 

seleção da amostra, enquanto os erros não amostrais são aqueles que ocorrem durante a 

realização da pesquisa, como, por exemplo, não-respostas, entrevistadores não treinados etc.  

Segundo Mattar (apud FREITAS et al., 1991): 

 

- a validade de uma medição refere-se a quanto o processo de medição está isento, 

simultaneamente, de erros amostrais e de erros não amostrais; 

- a confiabilidade de uma medição refere-se a quanto o processo está isento apenas dos erros 

amostrais. 
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A medição da confiabilidade pode ser feita por meio dos seguintes coeficientes: medida 

de estabilidade (confiabilidade por teste-reteste), métodos de formas alternativas ou paralelas, 

métodos de metades partidas (split-half), coeficiente Alfa de Cronbach e coeficiente KR-20 

(SAMPIERI et al. Apud FREITAS et al., 2000). Dentre os métodos para análise da consistência 

interna, o mais popular é o coeficiente de alfa de Cronbach (α), sendo também o indicador de 

confiabilidade mais usado. Ele mede a correlação entre as respostas num questionário através da 

análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 

perguntas. Usualmente, são aceitas medidas cujo valor de alfa seja superior a 0,6, no entanto, um 

valor igual ou maior que 0,7 deveria ser o limite. Com α ≥ 0,8, a medida é muito confiável 

(FORZA, 2002). 

Por fim, para tornar legítima a pesquisa, foi necessário avaliar não só sua validade, mas 

também a sua confiabilidade. A validade do conteúdo, grau em que o questionário representou os 

conceitos de interesse, ou seja, o quanto esses conceitos representam o que se deseja medir, foi 

realizada por meio da análise de dois especialistas. No que tange à Avaliação da Conformidade, o 

questionário foi submetido e avaliado pelo Sr. Paulo Coscarelli, Diretor-Substituto da Diretoria 

da Qualidade do Inmetro e um dos grandes disseminadores da atividade no Brasil. No que se 

refere ao setor de transformados plásticos, mais especificamente o ramo de cadeiras plásticas, o 

Sr. Paulo Dacolina, Diretor do Instituto Nacional do Plástico – INP, idealizador e gestor do 

Programa de Qualidade de Cadeiras Plásticas desse Instituto, foi o responsável pela validação do 

conteúdo, garantindo que o questionário seria capaz de medir o que se propunha com êxito. Os 

experts são notoriamente conhecidos em suas respectivas áreas de atuação, com anos de 

experiência nessas atividades, e devidamente adequados à etapa de validação do instrumento de 

pesquisa, tendo sugerido e incorporado precisas e valiosas alterações em sua forma final. 

Segundo Hair et al. (2005), após sua validação, toda pesquisa deve ter seus resultados 

submetidos à análise de confiabilidade. Uma escala, isto é, o instrumento de medição, pode ser 

considerada confiável quando, ao ser utilizada em sucessivas medições, apresenta resultados 

consistentes. Neste trabalho, de forma medir a confiabilidade do questionário auto-administrado, 

foi adotado o coeficiente Alfa de Cronbach. A confiabilidade da consistência interna foi realizada 

por meio da utilização do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS - 

versão 13.0), que determinou o valor geral do Alfa de Cronbach igual a 0,8532, confirmando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Resposta
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níveis aceitáveis de reprodutibilidade e consistência do instrumento de coleta de dados, bem 

como de suas dimensões. 

 

5.8- O OBJETO DE ESTUDO 

 

Conforme citado anteriormente, a Avaliação da Conformidade (AC) é uma atividade 

complexa, que envolve muitos atores e é fortemente dependente de diversos tipos de recursos e 

investimentos. No âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, essa atividade 

incide sobre um vasto número de produtos e serviços de naturezas muito distintas, não sendo tão 

simples de entender, num primeiro instante, as razões que levam um determinado produto 

ostentar o selo de identificação da conformidade, isto é, todo o processo por detrás da aposição 

daquela marcação específica que é o resultado direto do processo pelo qual o produto teve sua 

conformidade avaliada, amplamente discutido na seção 3.2 do Capítulo 3. 

 Há cerca de 150 (cento e cinqüenta) Programas de AC compulsórios implantados no 

Brasil, ou seja, para que a comercialização desses produtos seja permitida em território nacional, 

necessariamente, eles devem ser submetidos ao processo de avaliação da conformidade. Esses 

Programas compulsórios estão pulverizados em todos os segmentos industriais e de serviços 

nacionais, contudo, cresce a participação da indústria química sob a influência da Avaliação da 

Conformidade. Atualmente, inseridos na carteira de produtos com conformidade avaliada 

obrigatoriamente no âmbito do SBAC, em torno de 20% (vinte) desses produtos estão 

diretamente relacionados com a indústria de utilização e transformação de polímeros 

(termoplásticos e elastômeros). O Quadro V.4 apresenta a relação de Programas de AC 

compulsórios, bem como os mecanismos de avaliação da conformidade de cada um, com especial 

destaque aos produtos cujo foco de avaliação é a segurança e esse aspecto está intrinsecamente 

ligado as suas propriedades mecânicas, fator fortemente dependente do tipo de material utilizado 

em sua fabricação.  
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Quadro V.4: Programas de Avaliação da Conformidade compulsórios no âmbito do SBAC 

Fonte: elaboração do autor (Outubro/2011). 

 

      Programas de Avaliação da Conformidade compulsórios Mecanismo de AC 

Adaptadores de plugues e tomadas Certificação 

Cabos de potência com isolação sólida extrudada de PVC (0,6/1,0 Kv) Certificação 

Cabos e cordões flexíveis isolados com policloreto de vinila (500V) Certificação 

Cabos e cordões flexíveis para tensão até 750V, com isolação/cobertura extrudada de PVC  Certificação 

Cabos flexíveis isolados com borracha etileno-propileno (500V) Certificação 

Cadeiras plásticas monobloco Certificação 

Capacetes de segurança para uso na industria Certificação 

Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares Certificação 

Chupetas Certificação 

Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Certificação 

Condutores isolados com PVC, para tensões de 450/750V, sem cobertura, para instalações fixas  Certificação 

Copos plásticos descartáveis Certificação 

Cordões flexíveis com isolação extrudada de polietileno clorossulfonado (300V) Certificação 

Disjuntores elétricos Certificação 

Dispositivo de retenção para crianças Certificação 

Embalagens plásticas, de até 5 litros, destinadas ao envasilhamento de álcool Certificação 

Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica, análoga (440V) Certificação 

Equipamentos de proteção individual (EPI) – Luvas isolantes de borracha  Certificação 

Isqueiros a gás, recarregáveis ou descartáveis, manufaturados em polímero (resinas plásticas) 
Declaração do 

fornecedor 

Luvas cirúrgicas e de procedimento não cirúrgico de borracha natural, borracha sintética e de 

misturas de borrachas sintéticas 
Certificação 

Mamadeiras e bicos de mamadeiras Certificação 

Mangueiras de PVC plastificados, para instalações domésticas de GLP Certificação 

Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Certificação 

Pneus de bicicletas de uso adulto Certificação 

Pneus novos, destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, 

inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados 
Certificação 

Preservativos masculinos  Certificação 

Reservatórios de água potável 
Declaração do 

fornecedor 

Segurança em brinquedos Certificação 
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É bastante significativo o número de produtos originados da indústria química, cuja 

avaliação da conformidade é compulsória, contudo, com vistas obter êxito na pesquisa, é 

imprescindível delimitar adequadamente o universo de estudo. 

 Uma vez que foram identificados os Programas cujos produtos são constituídos, em parte 

ou integralmente, por resinas plásticas, é importante restringir-se àqueles produtos, cujo fato de 

serem originados de materiais plásticos, bem como a segurança que devem proporcionar, são as 

principais razões de sua avaliação. Nesse sentido, dentre as opções destacadas, o objeto de estudo 

escolhido foi a cadeira plástica monobloco, uma vez que se trata de um produto que utiliza 

principalmente resina plástica em sua composição, geralmente, um único tipo (polipropileno) e 

em quantidades significativas; é um produto amplamente comercializado e utilizado por todos os 

tipos de pessoas, podendo ser encontrado em bares, restaurantes, residências, clubes diversos e 

muitos outros, devido a sua versatilidade e baixo custo; os aspectos de segurança estão 

unicamente relacionados com suas características físicas, composicionais e sua configuração; e o 

mercado de cadeiras plásticas é basicamente nacional, provavelmente, sob pouca influência de 

produtos importados, tendo sido certificada apenas uma empresa de fora do País (Paraguai), 

sendo esse mercado composto, à época de realização desta pesquisa, por um grupo razoável de 33 

(trinta e três) empresas, das quais 32 (trinta e duas) nacionais e concentradas nas Regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Além desses aspectos que levaram à seleção desse produto, o 

histórico das cadeiras plásticas monobloco é mais um fator que contribuiu para sua escolha.  

As primeiras cadeiras produzidas com material polimérico (resina termofixa de poliéster e 

reforçada com fibra de vidro) surgiram a partir dos anos 40 do século passado e foram 

introduzidas no Brasil, na década de 70, quando o polipropileno, produto da polimerização do 

propeno (C3H6), era amplamente conhecido e muito utilizado na fabricação de móveis de 

plásticos. O mercado de cadeiras plásticas monobloco, i.e., moldadas em uma única peça, não 

contendo elementos estruturais ou de ligação, teve início no País a partir de 1991, com a abertura 

econômica e de mercado iniciada naquela década (PINHEIRO, 2004). 

 Em 1996, o Inmetro, criou o Programa de Análise da Qualidade de Produtos (PAQP), que 

tinha por objetivo tornar os consumidores mais conscientes, capacitados a tomarem acertadas 

decisões de compra, inserindo-os no processo de melhoria da qualidade no País e fornecendo 

subsídios à indústria para a melhoria contínua da qualidade. Em 1998, o PAQP realizou testes 

com todas as marcas de cadeiras plásticas encontradas no mercado. De um total de 12 (doze) 
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marcas, 9 (nove) foram reprovadas, segundo uma norma norte-americana de requisitos padrões 

de desempenho para cadeiras plásticas (ASTM F 1561/1996), visto que não existia uma norma 

técnica brasileira publicada acerca desse escopo.  

Devido ao elevado e alarmante índice de reprovações, bem como o crescente mercado 

desses produtos, ainda em 1998, o setor foi mobilizado para a criação de uma norma técnica 

brasileira, a NBR 14776: Cadeira plástica monobloco – Requisitos e métodos de ensaio, sob 

gestão do Comitê Brasileiro do Mobiliário (CB-15) da ABNT e forte participação do Inmetro e 

muitos empresários do ramo (INMETROb, 2009), sendo finalmente publicada em 2001. 

 Em 2004, com base na NBR 14776, o Inmetro, por meio do então conhecido Programa de 

Análise de Produtos (PAP), realizou novos ensaios em cadeiras plásticas monobloco. Nenhuma, 

das 11 (onze) amostras coletadas, foi considerada “conforme” na consolidação dos ensaios. Mais 

especificamente sobre os ensaios de resistência, 73% (setenta e três), ou seja, 8 (oito) marcas 

foram consideradas não-conformes (INMETROc, 2009). 

 Diante do histórico de não-cumprimento de boas práticas de fabricação de cadeiras 

plásticas, o Inmetro inseriu o produto no Plano de Ação Quadrienal do Programa Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade e um estudo foi realizado, culminando na publicação oficial do 

Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cadeira Plástica Monobloco, por meio de 

Portaria Inmetro, em 22 de junho de 2007, determinando que, independentemente da matéria-

prima empregada, todas as cadeiras plásticas, que atendessem à categoria “monobloco”, para 

serem vendidas no Brasil, deveriam ser submetidas à Avaliação da Conformidade obrigatória, 

não importasse o país de fabricação ou origem (INMETRO, 2007b). 

 Essa Portaria, além dos requisitos de Avaliação da Conformidade, estabelecia os prazos 

para a comercialização do produto. Determinou-se que a venda do produto por atacadistas ou 

varejistas, em desconformidade com o Regulamento aprovado, ou seja, no comércio ao pronto 

alcance do consumidor, seria permitida até 20 (vinte) meses da data de sua publicação, isto é, 

fevereiro de 2009. 

 Ainda em 2009, por meio do Programa de Verificação da Conformidade, uma das 

ferramentas de Acompanhamento de Mercado que busca analisar se, no comércio, os produtos 

preservam as características e mantêm os requisitos nos quais tiveram sua conformidade avaliada, 

o Inmetro coletou 11 (onze) marcas de cadeiras plásticas certificadas até aquele momento, tendo 

submetido as amostras aos ensaios descritos pela NBR 14776. Os resultados apontaram um 
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índice de não-conformidade de 18% (dezoito) nas cadeiras expostas à venda. Nessa mesma 

época, um número expressivo de empresas contrárias à regulamentação, recorreu ao poder 

judiciário na tentativa de obter liminares que o resguardasse da submissão obrigatória ao processo 

de Avaliação da Conformidade. Por algum tempo, essas empresas tiveram êxito em suas ações, 

devido a uma brecha existente na Lei Federal 9.933, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe 

sobre as competências do Inmetro. 

 No artigo 4º dessa Lei, está definido que, ao Inmetro, é permitido delegar a execução de 

atividades de sua competência relacionadas com a “Certificação Compulsória da Conformidade”, 

no entanto, essa delegação deve ficar restrita às entidades públicas (BRASIL, 1999). 

Considerando que o mecanismo de avaliação da conformidade de cadeiras plásticas era a 

certificação, isto é, um processo conduzido por um Organismo de Avaliação da Conformidade, 

agente de terceira parte e, em sua maioria, entidade privada, os magistrados entenderam que a 

regulamentação não era legítima. Essa situação perdurou por certo período de tempo, tendo sido 

revertida meses depois. No entanto, tornou iminente a possibilidade de criação de um fator de 

risco que pudesse colapsar todo o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, caso o 

impasse se tornasse de conhecimento de todas as outras empresas certificadas no País. 

Essa questão serviu para levantar uma hipótese: “Se a Avaliação da Conformidade é uma 

ferramenta de aumento da competitividade, favorecimento da concorrência justa, proteção do 

consumidor, entre outras, por que existem empresas insatisfeitas com o Sistema?” Somado às 

demais características do setor e especificidades do objeto de estudo escolhido, pode-se afirmar 

que esse foi o principal fenômeno justificante à condução desta pesquisa de Doutorado. O 

próximo Capítulo apresentará os resultados obtidos neste trabalho e as discussões primárias 

acerca do cenário revelado por esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 6 

 

 



 

 162 

6- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O Capítulo 6 tem a vital missão de apresentar, de forma prática e facilmente 

compreensível, todos os desdobramentos oriundos da complexa e extensa pesquisa de 

levantamento de dados acerca da influência da atividade de Avaliação da Conformidade sobre o 

ramo produtivo de cadeiras plásticas monobloco, detalhadamente descrita no Capítulo anterior, 

possibilitando que o tratamento dos dados obtidos fosse conduzido de forma permitir o 

surgimento de respostas para todas as questões levantadas e propostas pela pesquisa. Um número 

elevado de perguntas e diversos temas foram direcionados aos gerentes e/ou coordenadores da 

qualidade, pessoal responsável pelo processo de certificação de produtos no meio de cada 

empresa participante deste trabalho. 

O estudo foi pautado em dois grandes desafios, tendo como marco temporal o efetivo 

início da pesquisa: a elaboração de um questionário que, de fato, pudesse ser capaz de medir o 

que se propunha, neste caso, os impactos da Avaliação da Conformidade sobre esse conjunto de 

empresas de terceira geração e a obtenção de uma expressiva taxa de retorno por parte dos 

participantes. 

O primeiro desafio foi superado com o robusto estudo de práticas de pesquisas, bem como 

por meio do apoio de experts do campo analisado. A segunda grande dificuldade, neste processo 

de investigação, foi vencida através da estratégia de personalização junto aos potenciais 

respondentes dentro de cada companhia, insistência e tentativa de sensibilização da importância 

deste trabalho, não apenas para a política de legislação do Inmetro, mas para todos os agentes 

envolvidos no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, com especial destaque voltado 

para o setor produtivo. 

A pesquisa teve duração de 3 (três) meses, tendo sido iniciada no dia 14 de fevereiro de 

2011. A Figura VI.1 apresenta o histórico de recebimento de respostas e os contatos aos 

respondentes, sendo realizados por telefone e de forma periódica.     
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Figura VI.1: Evolução do recebimento dos questionários respondidos. 

               Fonte: elaboração do autor. 

 

 A iniciativa de sensibilização, adotada no ano anterior, tornou-se ainda mais necessária 

quando, após 1 (um) mês, apenas 6 (seis) empresas haviam retornado o questionário devidamente 

preenchido, isto é, 20% (vinte) do total. Um cuidado muito grande foi tomado para que a taxa de 

retorno fosse elevada, embora seja imprescindível lembrar que, quando um possível participante 

se recusou a responder a pesquisa, mesmo que todos os aspectos do trabalho tenham sido 

esclarecidos, adotou-se o consentimento e tomada uma posição de não insistência, pois o 

contrário poderia motivar que o indivíduo respondesse o questionário de forma menos 

compromissada e desatenciosa em relação ao trabalho longo e exaustivamente desenvolvido, 

acarretando prejuízos de grandes proporções à pesquisa e a sua credibilidade. 

 Contudo, um retorno de 2/3 (dois terços) dos instrumentos de pesquisa foi alcançado, uma 

taxa bastante expressiva para esse tipo de levantamento de dados e uma idéia bastante 

interessante foi constatada: como exposto no Capítulo anterior, de forma que a participação das 

empresas fosse a mais conveniente possível, foram disponibilizados 3 (três) meios para resposta 
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dos questionários, cada um com seus custos, vantagens e desvantagens: correio, e-mail e internet. 

Conforme previsto por Graeml e Csillag (2008), as vantagens do e-mail survey superaram suas 

limitações em larga escala e este trabalho torna evidente a escolha do caminho que se mostrou 

preferencial e mais eficaz a coleta de dados. A Figura VI.2 mostra a relação de respondentes e o 

meio de resposta: 

85%

5%

10%

E-mail

Internet

Correio

 

Figura VI.2: Escolha do meio de resposta 
             Fonte: elaboração do autor. 

 

 Seja por sua facilidade ou comodidade, o retorno através do preenchimento off-line do 

questionário, com posterior envio por correio eletrônico, foi o caminho escolhido por 85% 

(oitenta e cinco) dos entrevistados, o que confirma o potencial desse meio de pesquisa, sendo um 

instrumento menos oneroso e mais ágil para esse tipo de coleta de dados. 

 

6.1- RESULTADOS PRÁTICOS DA PESQUISA 

 

 No Capítulo 5, o método de pesquisa foi explorado e introduziu-se o questionário 

utilizado para a obtenção de informações. De modo a apresentar os resultados numa maneira 

clara e lógica, o tratamento de dados seguirá a mesma forma adotada na elaboração do 

instrumento de pesquisa. Os resultados serão descritos seguindo-se a ordem coerente na qual os 

assuntos foram tratados, respeitando-se suas respectivas seções de enfoque do questionário 

apresentadas na página 146, revelando o aumento da complexidade e aprofundamento com os 

quais as questões ambicionavam revelar os impactos da atividade de Avaliação da Conformidade 

sobre as empresas de cadeiras plásticas monobloco. 
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Seções de Enfoque 

 

6.1.1- Seção 1: Informações Gerais 

 

 A primeira Seção do questionário empreendeu a missão de traçar o perfil do grupo de 

empresas produtoras de cadeiras plásticas monobloco. A grande maioria dessas empresas, um 

percentual de 80% (oitenta), tem menos de 30 (anos) de atuação no mercado e, no que se refere 

especificamente à produção das cadeiras plásticas, 45% (quarenta e cinco) das empresas atuam há 

menos de 5 (cinco) anos e mais 30% (trinta) atuam entre 5 e 10 (cinco e dez) anos nessa 

atividade. São empresas cujo controle acionário é basicamente nacional, tendo um índice de 90% 

(noventa) das empresas sob capital interno. 

 A indústria de terceira geração tem uma característica muito exclusiva, que é o seu alto 

poder de pulverização, ou seja, é um braço da cadeia petroquímica composto por um 

elevadíssimo número de companhias e, em sua maioria, micro e pequenas empresas. Diante 

disso, ao determinar o porte desse ramo específico, obteve-se um resultado interessante. Segundo 

dados da sua entidade de classe, a ABIPLAST (2011), a indústria de transformados plásticos 

possui mais de 11.000 (onze mil) empresas, dos quais 54% (cinqüenta e quatro) são micro 

empresas, 33% (trinta e três) pequenas empresas, 11% (onze) médias empresas e 2% (dois) 

composto por grandes empresas. No entanto, os resultados desse grupo específico se mostraram 

bem diferentes. A começar pelo número de empresas atuantes no País, que não chega à metade de 

uma centena, 5% (cinco) do total correspondem às micro empresas, 20% (vinte) às pequenas, 

65% (sessenta e cinco) às médias e 10% (dez) se referem às empresas de grande porte. Houve 

uma diferença muito pequena de empresas que desconheciam seu porte com exatidão. Segundo a 

nomenclatura de portes adotada pelo IBGE e de acordo com seu número de funcionários, apenas 

5% (cinco) das empresas se declararam como pequenas quando, na verdade, seu porte era médio. 

A Figura VI.3 apresenta a discrepância entre as relações de porte do setor de terceira geração e do 

ramo produtor de cadeiras plásticas. 
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Figura VI.3: Relação entre portes do setor de terceira geração e empresas de cadeiras plásticas 

    Fonte: ABIPLAST, 2011. 

 

 Conforme a ABIPLAST, o setor de transformados plásticos é composto por 87,3% 

(oitenta e sete vírgula três) de micro e pequenas empresas. Todavia, o grupo produtivo que atua 

especificamente na produção de cadeiras plásticas é composto, em sua maioria, por empresas de 

médio porte. Esse fato é facilmente compreensível, considerando-se o ramo de operação dessas 

empresas, que utilizam maquinários e equipamentos complexos e onerosos, representando custos 

que micro e pequenas empresas, geralmente, não têm como suportar. 

 Outro aspecto interessante sobre as empresas foco deste trabalho é que elas desconhecem 

sua participação de mercado, dificultando o estabelecimento de diretrizes estratégicas de gestão 

uma vez que a fatia de mercado é desconhecida. Um total de 50% (cinqüenta) não soube 

responder esse item e, em conjunto, um percentual de 20% (vinte) das empresas declarou, no 

mínimo, possuir 125% (cento e vinte e cinco) de todo o mercado de cadeiras plásticas 

monobloco. De fato, apenas um censo e uma análise mais complexa da produção de cadeiras 

plásticas poderiam determinar as reais proporções. 
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 Mais importante e menos difícil de obter uma resposta coerente, a estimativa de custos de 

produção sobre a receita de vendas não foi determinada com precisão, tendo em vista que 55% 

(cinqüenta e cinco) das empresas não foram capazes de responder a essa indagação, no entanto, 

das empresas que responderam, a grande maioria foi unânime em apontar que esses custos ficam 

na faixa de 50 a 75% (cinqüenta a setenta e cinco) da receita de vendas, antecipadamente, 

sinalizando a influência dos custos sobre toda a rotina das empresas. 

 Por fim, as empresas certificadas e responsáveis pela produção de cadeiras plásticas 

revelaram uma preocupação bastante positiva acerca da gestão da qualidade. Um valor altamente 

significativo, 75% (setenta e cinco) das empresas, possui certificado ISO 9001, isto é, à cada 

quatro empresas, três delas têm seus processos certificados e internacionalmente reconhecidos 

por seu gerenciamento voltado para a melhora contínua da qualidade. A Figura VI.4 aponta as 

certificações e o total de empresas relacionadas. 
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Figura VI.4: As empresas e suas certificações 

         Fonte: elaboração do autor. 

 

 Esse resultado interessante é uma conseqüência direta dos requisitos do processo de 

Avaliação da Conformidade. Além dessa certificação, 45% (quarenta e cinco) possuem 

certificados em Segurança do Trabalho, 20% (vinte) em Gestão Ambiental, 15% (quinze) em 

Gestão da Segurança e Saúde e 10% (dez) em Responsabilidade Social. 
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6.1.2- Seção 2: Premissas da Implantação do Programa de Avaliação da Conformidade 

(PAC) de Cadeiras Plásticas Monobloco 

 

 A idéia central desta Seção do questionário foi remeter as empresas à época da 

identificação da obrigatoriedade de certificação de seus produtos e extrair as principais barreiras e 

dificuldades para que o processo fosse adequadamente implantado a sua rotina. 

  As empresas fabricantes de cadeiras tomaram conhecimento da compulsoriedade da 

Avaliação da Conformidade por meios diversos, sendo destacadas as circulares emitidas pelas 

entidades de classe, iniciativa do Órgão Regulamentador, neste caso, o Inmetro, comissões 

técnicas e informalmente por terceiros, conforme mostrado pela Figura VI.5. 
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Figura VI.5: Identificação da compulsoriedade da certificação 

        Fonte: elaboração do autor. 

 

 No entanto, uma parcela significativa das empresas de cadeiras plásticas, 25% (vinte e 

cinco), tomou conhecimento apenas após ação de fiscalização por parte dos Órgãos Delegados do 

Inmetro, ou seja, dois anos após a regulamentação, ocorrendo geração de autos de infração e 

multas, indicando que um grande número de empresas foi penalizado por desconhecer as leis que 

regem seu mercado de trabalho. A despeito dessa particularidade, ao reconhecer a 
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obrigatoriedade da certificação, a grande maioria reagiu positivamente, porém não escondeu certa 

preocupação acerca da medida regulatória por parte do Governo Federal. 

 Uma vez conhecido que a avaliação da conformidade de cadeiras plásticas seria 

mandatória para todas as empresas em território nacional, dentre as possíveis barreiras 

defrontadas para o cumprimento da regulamentação e sua devida implementação, o rigor dos 

requisitos técnicos teve o maior destaque, tendo sido considerado uma barreira de alto ou extremo 

grau de dificuldade por 75% (setenta e cinco) das empresas. 

 No início do processo, um dado importante apontou que, pelo menos, 55% (cinqüenta e 

cinco) das empresas pesquisadas encararam que todos os aspectos apresentados representavam 

barreiras cujo grau de transposição variava do médio ao extremo. O Quadro VI.1 agrega todas as 

barreiras sugeridas na pesquisa e a avaliação dos respondentes, com seus respectivos percentuais. 

 

Quadro VI.1: Barreiras à implementação e os graus de dificuldade impostos 

 

 

Grau de dificuldade 

 

Barreira apontada 
Total de 

empresas (%) 

Alto a Extremo 

Rigor dos requisitos técnicos 75 

Comprometimento dos funcionários 55 

Custos internos de implementação 55 

Testes laboratoriais 50 

Apoio e suporte do Inmetro 50 

Adaptação às regras de sistemas de gestão 50 

Qualificação da força de trabalho 50 

Médio a Alto 

Adaptação ou compra de equipamentos 70 

Desconhecimento acerca da atividade de AC 65 

Contratação dos serviços do OAC 65 

Qualidade da informação 65 

Falta de recursos financeiros 65 

Infra-estrutura da empresa 55 

Acesso à informação 45 

Dificuldade de interação com o Inmetro 55 
      Fonte: elaboração do autor. 

 

 A ordem, na qual as barreiras e seus percentuais foram apresentados no Quadro VI.1, 

segue um declínio do grau de dificuldade. A dificuldade de interação com o Inmetro foi a 

barreira mais fácil de ser ultrapassada e, embora 55% (cinqüenta e cinco) das empresas tenham 

considerado seu grau variante de médio a alto, 15% (quinze) apontaram como nula, bem como 
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nenhum respondente a considerou uma barreira extrema. A Figura VI.6 reúne todas as possíveis 

barreiras e, de forma gráfica, apresenta uma pronta identificação dos graus de dificuldades 

impostos. 
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Figura VI.6: Barreiras à certificação e graus de dificuldade 

           Fonte: elaboração do autor. 

 

  Uma questão importante no processo de elaboração e implementação de uma 

regulamentação é, antecipadamente, dar oportunidade para que todas as partes afetadas possam 

participar de todo o movimento, diminuindo as barreiras intrínsecas ao processo. Foi indagado se 

o Inmetro, de forma pró-ativa e antecipada, conduziu o desenvolvimento e implantação das 

etapas do PAC de Cadeiras Plásticas em conjunto com as empresas produtoras e importadoras, 

reconhecendo a importância da participação dessa parte interessada ao longo do processo e, 

segundo as empresas, as opiniões são divergentes acerca da postura adotada pelo Instituto, sendo 

o número de respondentes que concordaram com uma postura coerente do Órgão Regulador 

levemente superior àqueles que discordaram, i.e., 45 (quarenta e cinco) contra 30% (trinta), 

conforme Figura VI.7: 
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Figura VI.7: Atuação do Inmetro na implantação do PAC de Cadeiras Plásticas 

     Fonte: elaboração do autor. 

 

Apesar das dificuldades atribuídas, definitivamente, o respectivo Programa de Avaliação 

de Conformidade introduziu ou demandou a aquisição de novas tecnologias ou treinamentos. 

75% (setenta e cinco) das empresas concordaram, em maior parte ou totalmente, com essa 

afirmação, o que foi corroborado por 80% (oitenta) dos respondentes que concordaram que a 

implementação do referido PAC acarretou mudanças no processo produtivo da empresa. Dentre 

as adoções de tecnologias e treinamentos, eles apontaram: qualificação de fornecedores e 

funcionários, sistemas de auto-controle na produção e contratação de colaboradores. 

 É inegável que a Avaliação da Conformidade motivou grandes mudanças nesse ramo 

específico da indústria de transformados plásticos e, adiante, serão apresentadas as magnitudes e 

sentidos dessas mudanças. 

 

6.1.3- Seção 3: Manutenção do PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco 

 

 A terceira bateria de questões tinha a meta principal de examinar a atual rotina da empresa 

e sua posição relativa à manutenção do processo de certificação. A Seção 3 do questionário 

aproveitou para permitir que as empresas avaliassem a regulamentação existente, bem como a 

atuação de todos os agentes envolvidos no processo de Avaliação da Conformidade. 

 Positivamente, as empresas responderam que as normas e regulamentos utilizados como 

referência para o Programa de Avaliação da Conformidade específico são adequados, com um 

percentual de 60% (sessenta) concordando em maior parte com essa afirmativa. Considerando os 
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seis requisitos básicos para uma melhor regulação (necessidade, proporcionalidade, 

transparência, responsabilidade, acessibilidade e simplicidade), as empresas avaliaram se o PAC 

de Cadeiras Plásticas, tal como foi implantado, seguia os princípios indispensáveis à melhor 

regulamentação. Pelo menos, 55% (cinqüenta e cinco) do total de empresas concordou, em maior 

parte ou totalmente, que o referido Programa segue todos os preceitos estabelecidos para o 

sucesso de uma lei ou regulamento. A Figura VI.8 apresenta a análise advinda das empresas 

acerca do PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco: 
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Figura VI.8: Avaliação do PAC de Cadeiras Plásticas sob os princípios da melhor regulação 

       Fonte: elaboração do autor. 

 

Cabe destacar que, dentre os seis princípios, a necessidade foi aquele com o maior grau de 

concordância, tendo 55% (cinqüenta e cinco) das empresas concordado totalmente e 30% (trinta) 

em maior parte, ou seja, o ramo produtivo de cadeiras plásticas julga necessária a elaboração de 

leis que visem regular esse mercado. O item que teve a avaliação menos positiva foi o que se 

refere à acessibilidade, que trata da consistência, compreensão e acesso dos regulamentos para 

aqueles a quem é dirigido. Esse resultado denota suave fraqueza do Órgão Regulador acerca do 
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desenvolvimento de leis e políticas que sejam consistentes e fáceis de serem compreendidas, 

tendo como maior conseqüência o favorecimento de barreiras ao seu devido cumprimento. 

Complementando o tema anterior, o questionário propôs uma pergunta direta sobre a 

atuação do Inmetro (Questão 3.i) na arte da legislatura e 50% (cinqüenta) dos entrevistados 

concordaram e 30% (trinta) discordaram que “o Órgão Regulador é acessível, eficaz e fornece 

apoio técnico adequado às empresas nas questões relativas ao PAC”. Apenas a metade dos 

empresários aprovou o desempenho do Instituto, o que ratifica a necessidade de avaliar a gestão e 

prática da regulamentação, de forma que se possa aproximar melhor dos agentes impactados pela 

atividade de Avaliação da Conformidade. 

Na tentativa de conhecer melhor a realidade desse braço da indústria de transformados 

plásticos, aproximando-se de sua rotina, outro assunto importante é a economia das empresas. 

Nenhum respondente discordou que os custos do processo de Avaliação da Conformidade, com o 

mecanismo de certificação, bem como sua manutenção, eram elevados: 55% (cinqüenta e cinco) 

das empresas concordaram em maior parte e 40% (quarenta) concordaram completamente, ou 

seja, 95% (noventa e cinco) dos respondentes concordaram que essa atividade regulatória é 

onerosa e apenas 5% (cinco) do total se mostrou indiferente a essa questão.  

 Salientando que a questão de custos é bastante relevante, 55% (cinqüenta e cinco) das 

empresas concordaram que os gastos elevados para manutenção do processo poderiam 

comprometer o cumprimento da regulamentação vigente, no entanto, apesar dessa alta carga, 

30% (trinta) discordaram que os custos se caracterizassem empecilhos para obediência ao 

referido Programa. E, a despeito disso, para a grande maioria das empresas, 55% (cinqüenta e 

cinco), os custos de implantação e manutenção do PAC justificam os benefícios conseqüentes da 

atividade e apenas uma minoria, 15% (quinze), discordou dessa afirmação, conforme apresentado 

na Figura VI.9: 
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Figura VI.9: Opinião das empresas sobre custos e benefícios da AC 

  Fonte: elaboração do autor.  
 

 Importante destacar que, muito adiante no questionário, foi feita uma pergunta similar 

acerca da relação entre os custos e benefícios da atividade (Questão 3.l), abordando-se o assunto 

de forma inversa, e o mais interessante sobre esse aspecto foi que, no geral, as respostas foram 

bastante semelhantes: 15% (quinze) discordaram, em maior parte, que os benefícios da 

implantação do PAC justificavam os custos de manutenção; 30% (trinta) permaneceram 

indiferentes; e 55% (cinqüenta e cinco) concordaram em maior parte. A única diferença no perfil 

das respostas é que não houve posições extremas de concordância ou discordância. Esse é um 

importante resultado que ratifica a confiabilidade do instrumento de pesquisa aplicado. 

 Tendo em vista os custos do processo e o grau de importância que se revela para os 

empresários, sobre o mecanismo de Avaliação da Conformidade utilizado, 50% (cinqüenta) das 

empresas concordaram que a certificação, mecanismo de 3ª parte, é adequada ao processo, 

enquanto que 30% (trinta) se declararam indiferentes e apenas 20% (vinte) discordaram da 

utilização desse mecanismo específico. Apesar das opiniões serem divididas, 85% (oitenta e 

cinco) concordaram que os Organismos de Avaliação da Conformidade (OAC) são 

indispensáveis ao processo, enquanto que apenas 15% (quinze) das empresas não concordaram 

ou discordaram dessa questão. Ainda que tenha se mostrado uma descoberta ligeiramente 

conflitante, as empresas confirmaram a aprovação do desempenho dos Organismos, o que será 

mostrado adiante neste Capítulo mas, antes, faz-se necessário apresentar a análise e opiniões das 

empresas acerca da infra-estrutura disponível para a atividade de Avaliação da Conformidade em 

território nacional. 
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 Acerca da infra-estrutura voltada para a certificação dos produtos, os laboratórios de 

ensaios e Organismos de Avaliação da Conformidade foram considerados os mais adequados, 

com aprovação de, no mínimo, 70% (setenta) das empresas. No que se refere à existência de 

sistemas e redes de informação, bem como de institutos e equipes de fiscalização, as empresas 

sinalizaram que não são adequados, uma vez que, no máximo, 40% (quarenta) dos entrevistados 

concordaram que eles são capazes de prover um processo ágil e eficiente. A Figura VI.10 expõe a 

avaliação feita pelas empresas: 
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Figura VI.10: Avaliação da adequabilidade da infra-estrutura disponível 
             Fonte: elaboração do autor. 

 

 A questão do Acompanhamento de Mercado por meio da fiscalização de produtos e a 

necessidade de melhorias, bem como aumento do número de equipes de agentes fiscais nos 

Órgãos Delegados do Inmetro, presentes em cada Estado da federação brasileira, são temas 

recorrentes no meio empresarial. Parte do setor devidamente apontou que, no âmbito do SBAC, 

parece haver uma febre por “certificar”, mas pouco é feito para proteger as empresas certificadas 
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contra as práticas desleais de concorrência, um dos aspectos que a ferramenta de Avaliação da 

Conformidade busca coibir de forma básica e primordial. 

 Ainda sobre a infra-estrutura disponível, num processo cuja avaliação da conformidade se 

dá pelo mecanismo de certificação, o papel dos Organismos, que operacionalizam essa atividade, 

é vital para o sucesso da prática regulatória. De forma muito positiva, os Organismos de 

Avaliação da Conformidade foram avaliados pelas empresas: 

 

a) 95% (noventa e cinco) dos participantes da pesquisa concordaram que o controle realizado 

pelos Organismos segue os requisitos presentes no regulamento; 

b) 85% (oitenta e cinco) concordaram que os Organismos são transparentes, explicativos e dão 

devido suporte às empresas; e 

c) 80% (oitenta) do total concordou que eles se mostram presentes na rotina das empresas. 

 

 No entanto, apesar dessa avaliação satisfatória, o que remete ao trabalho realizado pela 

Coordenadoria Geral de Acreditação do Inmetro, 100% (cem) das empresas concordaram que os 

preços dos serviços desses Organismos são elevados, ou seja, a questão de custos perpassa por 

todos os aspectos e assuntos da Avaliação da Conformidade e deve ser confrontada com os 

benefícios dessa atividade. 

 Segundo o Inmetro, os maiores benefícios da Avaliação da Conformidade são 

(INMETRO, 2007): 

 

- propiciar a concorrência justa; 

- estimular a melhoria contínua da qualidade; 

- informar e proteger o consumidor; 

- facilitar o comércio exterior, possibilitando o incremento das exportações; 

- proteger o mercado interno; 

- agregar valor às marcas dos produtos. 

 

 O questionário, entre outros, apresentou diversos tipos de benefícios da atividade e buscou 

seu reconhecimento por meio da avaliação das empresas. A Figura VI.11 apresenta os itens e a 
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intensidade, cujo ramo produtor de cadeiras plásticas admitiu como benefícios oriundos da 

certificação de seus produtos: 
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Figura VI.11: Análise dos benefícios da Avaliação da Conformidade 

 Fonte: elaboração do autor. 

 

 Como visto anteriormente, a maioria dos empresários concorda que os benefícios da 

Avaliação da Conformidade justificam os elevados custos de todo o processo e, numa análise 

mais minuciosa e comparativa ao sugerido pelo Órgão Regulamentador, evidenciou-se que: 

 

- apenas 40% (quarenta) concordaram que a Avaliação da Conformidade propicia a concorrência 

justa, reduzindo a deslealdade; 

- 85% (oitenta e cinco) concordaram com o estímulo à melhoria contínua da qualidade, por meio 

da padronização do processo produtivo e incremento de sua eficiência; 

- um percentual máximo, na faixa de apenas 10 a 15% (dez a quinze), discordou que a Avaliação 

da Conformidade não informa ou protege o consumidor, reduzindo acidentes de consumo e 

reclamações, bem como deixando de propiciar maior satisfação do cliente; 
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- ainda que 55% (cinqüenta e cinco) das empresas concordem que a Avaliação da Conformidade 

facilita o acesso a novos mercados, quando se volta para a questão acerca da amenização de 

barreiras ao comércio exterior e aumento das exportações, nenhuma empresa concordou ou 

reconheceu esse benefício como uma conseqüência da Avaliação da Conformidade. 

 

 Outro ponto importante é que 74% (setenta e quatro) das empresas afirmaram que a 

atividade pode ser um instrumento de aumento da competitividade, no entanto, apenas 20% 

(vinte) concordaram que, como mais um benefício, as empresas experimentaram o aumento de 

seus lucros. Mais uma vez, a questão dos custos da certificação, que no sentido contrário atuam 

sobre o lucro, pode ser um fator limitante ao avanço e desenvolvimento da Avaliação da 

Conformidade e empresas sob essa regulamentação de caráter mandatório. Todavia, com a 

implantação do referido PAC, 70% (setenta) das empresas concordaram que houve alteração 

positiva no mercado de cadeiras plásticas nos últimos anos, sendo os custos a principal barreira a 

vencer. Por fim, nenhuma empresa se mostrou contrária a essa afirmativa e 80% (oitenta) das 

empresas concordaram que, considerando-se os custos e benefícios, a intervenção do Estado é 

necessária e deve ser mantida compulsoriamente, conforme explicita a Figura VI.12:   

5%
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25%

55%
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Discordaram em maior parte Indiferente Concordaram em maior parte Corcordaram  totalmente

 

Figura VI.12: Análise sobre a permanência da compulsoriedade da Avaliação da Conformidade 

    Fonte: elaboração do autor. 
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6.1.4- Seção 4: Impactos Oriundos da Avaliação da Conformidade 

 

 Como toda lei que age sobre a sociedade, a Avaliação da Conformidade é uma atividade 

que impacta diversos agentes e indivíduos em âmbito nacional. Sob a ótica das empresas 

fabricantes de cadeiras plásticas monobloco, a Seção 4 do questionário buscou revelar os 

impactos da regulamentação, bem como suas intensidades. 

 Por meio da análise de grau de concordância, alguns itens foram descritos e colocados à 

avaliação das empresas, que deveriam considerar se a certificação obrigatória de seus produtos 

era uma medida importante que afetava tais fatores. De forma sucinta, a Figura VI.13 apresenta 

os resultados: 
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Figura VI.13: Impactos da Avaliação da Conformidade 

               Fonte: elaboração do autor. 

 

 Com exceção da saúde do trabalhador, pelo menos, metade do número total de empresas 

concordou que todos os fatores mencionados eram afetados pela submissão obrigatória ao 

processo de Avaliação da Conformidade. Destaca-se que todas as empresas afirmaram que os 
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custos e a proteção do consumidor são integralmente impactados pela certificação compulsória. 

Num percentual relativamente baixo, 21% (vinte e um), a exportação de produtos foi considerada 

o fator menos passível de influência pela Avaliação da Conformidade. Fato devidamente 

compreensível, uma vez que, na Seção anterior, nenhum respondente havia reconhecido o 

aumento das exportações como um benefício dessa atividade na prática e rotina da empresa. 

 Considerando que os diferentes impactos podem ser positivos ou negativos e em 

diferentes intensidades, foi requisitado que as empresas avaliassem cada possível impacto após a 

implantação do PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco. Para esse tipo de análise, foi criada uma 

metodologia de mensuração dos impactos.  

Primeiramente, o respondente deveria avaliar se o sentido daquela influência era positivo 

ou negativo. Num segundo estágio, os entrevistados deveriam atribuir pesos aos impactos. O 

conjunto de valores era constituído por 0, 1, 2, 3 e 4 (zero, um, dois, três e quatro), que 

correspondiam, respectivamente, às intensidades nula, suave, média, forte e extrema. O Quadro 

VI.2 apresenta a quantificação dos impactos mais relevantes (a relação completa dos impactos 

avaliados encontra-se no Anexo II): 

 

Quadro VI.2: Mensuração dos impactos da atividade de Avaliação da Conformidade 
 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

S
 

Fator de impacto Intensidade 

S
O

C
IA

IS
 

Fator de impacto Intensidade 

Qualidade 49 Satisfação do cliente 50 

Padronização 43 Qualificação 30 

Controle 39 

Segurança do 

trabalhador 25 

Demanda 30 Motivação 22 

Processo 29 Riscos de acidentes 17 

Oferta 27 N.º de empregos 12 

Volume 20 Salários 11 

Infra-estrutura 19 

A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

Tratamento de resíduos 18 

Concorrência 16 Reciclagem 18 

Concentração 10 Qualidade ambiental 16 

Custo -35 

Alternativas 

tecnológicas 16 

Preço da MP -31 Preservação 15 

Preço do produto -19 Riscos de acidentes 11 

Lucro -4 Descarte de resíduos 10 

Fonte: elaboração do autor. 
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 Considerando-se que o peso máximo, a ser atribuído a um possível impacto, é igual a 4 

(quatro), correspondente à intensidade extrema; que a influência pode ser negativa ou positiva; e 

o número total de respondentes foi igual a 20 (vinte), a intensidade global do impacto pode 

atingir valor máximo igual a 80 (oitenta) e o valor mínimo igual ao seu negativo (-80), que são os 

produtos referentes ao número total de respondentes pelo peso de cada extremidade. 

 De forma complementar ao Quadro VI.2, a Figura VI.14 apresenta todos os impactos da 

Avaliação da Conformidade e suas intensidades sob a ótica das empresas de cadeiras plásticas 

monobloco: 
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Figura VI.14: Impactos da Avaliação da Conformidade e suas intensidades 

          Fonte: elaboração do autor. 

 

 O conjunto de barras referentes a cada impacto sugere uma área que fornece a magnitude 

com a qual cada grupo de impactos foi afetado. Não devido ao fato de que o número de possíveis 

impactos do grupo econômico seja maior e sim por conta das suas intensidades em razão das 

alturas das colunas, é claramente constatado que esse grupo é mais fortemente impactado. Algo 
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muito importante a ressaltar é que foi o único grupo, segundo as empresas, passível de impactos 

negativos. 

 A seguir, o grupo de impactos sociais, de forma pontual, apresentou o fator mais 

fortemente impactado na análise geral: satisfação do cliente, que não deixa de estar relacionado 

diretamente à qualidade do produto, o segundo impacto mais forte no geral e o primeiro do grupo 

de impactos econômicos. Finalmente, constatou-se que, na opinião dos participantes da pesquisa, 

os aspectos ambientais, embora influenciados somente de forma positiva, não foram alvos 

principais de desenvolvimento de suas grandezas e ocuparam uma posição secundária. A 

diminuta área sugerida revela que a atividade de Avaliação da Conformidade, com todos os seus 

requisitos e restrições, pouco contribui para o fortalecimento de uma gestão de combate ao 

desperdício, poluição e consumo de energia. A Figura VI.15, um gráfico na forma de teia 

comumente utilizado nesses tipos de análises, considera as áreas delineadas por cada grupo de 

impactos e fornece uma visualização mais clara e objetiva da influência da Avaliação da 

Conformidade sobre o setor produtivo: 
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Figura VI.15: Gráfico em forma de teia acerca dos impactos da Avaliação da Conformidade 

       Fonte: elaboração do autor.  
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 Sob o ponto de vista das empresas, são conhecidos os 10 (dez) impactos mais extremos: 

 

- Custo: a Avaliação da Conformidade (AC) aumentou os custos do processo produtivo, tendo um 

efeito negativo sobre esse aspecto; 

- Preço da matéria-prima: AC fez com que a matéria-prima para a fabricação de cadeiras fosse 

melhor selecionada, apesar de ser algo positivo e que será vital para a qualidade do produto, isso 

fez com que seu valor de mercado aumentasse, elevando os gastos da empresa; 

- Preço do produto: AC aumentou o preço do produto no mercado, uma vez que, com o aumento 

dos custos provenientes da certificação, esses valores foram repassados ao consumidor; 

- Lucro: segundo as empresas, comparativamente, os lucros tiveram ligeiro declínio; 

- Qualificação profissional: AC aumentou e, positivamente, demandou a necessidade de melhor 

qualificação da força de trabalho; 

- Demanda do produto: AC aumentou a demanda pelas cadeiras plásticas certificadas, o que deve 

estar associado à concorrência justa; 

- Controle e Padronização: por meio de seus requisitos de gestão, AC contribuiu para a 

padronização e controle dos processos produtivos; 

- Qualidade: AC aumentou a confiança na qualidade do produto, beneficiando a segurança e 

proteção do consumidor, que é o foco principal do referido Programa; 

- Satisfação do cliente: AC favoreceu que as necessidades dos consumidores fossem melhor 

atendidas ao propiciar produtos de alta qualidade. 

 

6.1.5- Seção 5: A Avaliação da Conformidade e a Questão da Inovação Tecnológica 

 

 O sucesso do processo de inovação de uma organização não é conseqüência única de sua 

capacitação técnica, mas também de competências organizacionais e relacionais que, 

respectivamente, representam as atividades no âmbito interno da empresa e no campo das 

relações entre empresas. Num mundo mais e mais globalizado e sem fronteiras, o fator essencial 

de competitividade, misto de capacitação tecnológica e inovação, se deslocou da capacidade de 

produção para a capacidade inovadora e gestão do conhecimento. A última Seção do questionário 
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abordou esse tema e buscou traçar o perfil de atuação do rol de empresas frente à questão da 

inovação tecnológica. 

 De forma direta, os empresários foram questionados acerca de suas atuações durante os 3 

(três) últimos anos e as respostas foram bastante positivas. Do total de empresas entrevistadas: 

 

- 95% (noventa e cinco) afirmaram que, nesse período, realizaram inovações tecnológicas de 

produtos; 

- 90% (noventa) realizaram inovações tecnológicas de processos; 

- 65% (sessenta e cinco) afirmaram ter realizado inovações puramente comerciais. 

 

 A taxa mínima de inovação no setor produtivo de cadeiras plásticas monobloco foi igual a 

65%, correspondente às inovações puramente comerciais. Esses resultados se mostraram 

diferentes daqueles apontados pela PINTEC (Capítulo 4, página 127), no período de 2006 a 2008, 

para o setor de fabricação de artigos de borracha e plástico, revelando valor superior àquele 

apurado pelo estudo do IBGE, que sinalizou uma taxa de inovação setorial igual a 36,2%. É 

possível deduzir que a análise desse ramo específico da indústria de transformação de plásticos, 

que foi mais expressiva se comparada com todo o restante da indústria, se deve ao fato de que o 

presente estudo se focou num grupo específico de empresas de 3ª geração, cujas características 

diferem do generalizado na indústria ao qual está inserido, tais como, por exemplo, porte e 

intensidade tecnológica.  

Por outro lado, é possível que o conceito de inovação não seja adequadamente difundido, 

bem como internalizado, no meio empresarial em questão e, muito modestamente, a ação de 

inovar seja encarada como a contínua e comum mudança de produtos ou processos, de forma que 

apenas sejam acrescentadas novas nuances aos artigos, fazendo com que esses elementos sofram 

diferenciações no mercado, limitando-se ao aspecto estético ou de forma, além de abordar de 

maneira superficial a questão do design. No entanto, a definição de inovação é mais complexa e 

está intrinsecamente ligada à geração e gestão do conhecimento dentro de uma organização. O 

propósito desta Seção foi motivar uma análise primária sobre essa questão e, segundo os 

resultados, as empresas consideraram a inovação como uma necessidade simples e não uma 

estratégia de ganho de mercado. No entanto, de forma prospectiva, com o crescimento da 

atividade de Avaliação da Conformidade, 78% (setenta e oito) das empresas apostaram na 
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possibilidade de beneficiamento da indústria de transformados plásticos num período de até dez 

anos. 

 Como o principal foco foi traçar a posição das empresas em relação à inovação, nesta 

Seção, às empresas foram direcionadas seis perguntas, das quais cinco foram extraídas de um 

trabalho realizado por Coutinho e Bomtempo (2005), baseado num questionário que visava 

identificar as competências das empresas e avaliar em que grau essas competências estavam 

efetivamente implantadas como rotinas para inovação. Cada uma dessas questões englobava uma 

competência para inovar:  

 

- aplicar a inovação na estratégia de conjunto da empresa; 

- seguir, prever e interferir na evolução de mercados; 

- organizar e dirigir a produção de conhecimento; 

- desenvolver as inovações; 

- apropriar-se das tecnologias externas. 

 

 Esse breve conjunto de perguntas, mesmo que de forma não muito aprofundada, esforçou-

se para descrever a postura das empresas face à questão da inovação, sendo selecionados temas 

relacionados e comuns ao dia a dia das empresas, com quesitos claros e de fácil compreensão, 

cujas respostas deveriam ser dadas adotando-se uma escala com pesos variantes de 0 a 5 (zero a 

cinco), correspondente às respostas Não, Raramente, Algumas vezes, Bastante, Constantemente e 

Constantemente e de forma sistematizada. O Quadro VI.3 apresenta a posição das empresas de 

cadeiras plásticas frente à questão da inovação tecnológica na sua rotina de operação: 
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Quadro VI.3: Postura das empresas frente à questão da inovação tecnológica 
 

 

Não Raramente Algumas 

vezes 

Bastante Constantemente Constantemente 

e sistematizado 

 
0 1 2 3 4 5 

A submissão obrigatória ao processo de 

Avaliação da Conformidade se traduziu 

numa oportunidade de inovar 5% 0 35% 35% 25% 0 

A empresa se preocupa em inserir a 

inovação na estratégia de conjunto da 

empresa ao controlar a qualidade e a 

eficácia da produção 0 0 5% 25% 60% 10% 

A empresa analisa os produtos dos 

concorrentes, prevendo e agindo sobre a 

evolução dos mercados 0 0 0 35% 60% 5% 

A empresa incentiva a formulação de novas 

idéias 0 0 10% 25% 40% 25% 

A empresa adquire rapidamente os 

equipamentos e maquinários 

tecnologicamente novos 0 0 20% 35% 35% 10% 

 A empresa investe e empreende ações em 

prol de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento 

(suporte a projetos acadêmicos, criação e 

manutenção de laboratórios internos etc.) 5% 10% 20% 30% 25% 10% 

Fonte: elaboração do autor.  
 

 Pelo menos, 60% (sessenta) das empresas demonstraram estar familiarizadas com as 

questões afetas à inovação, em graus que vão do bastante ao constantemente e de forma 

sistematizada e a grande maioria encarou a submissão obrigatória ao processo de Avaliação da 

Conformidade como uma oportunidade que favorecia a inovação em sua rotina e processos 

operacionais. 

Na verdade, diante das questões abordadas nesta Seção, as respostas obtidas levaram a 

crer que a postura inovadora dessas empresas descende da necessidade de atendimento aos 

requisitos impostos pela Avaliação da Conformidade, uma vez que o principal objetivo de todo o 

processo, com todas suas complexidades, é garantir produtos com adequado nível de confiança 

em sua segurança e proteção do consumidor, isto é, cadeiras plásticas com um grau mínimo de 

qualidade aceitável.  

Contudo, as empresas não explicitaram como faziam uso da formulação de novas idéias 

no ambiente organizacional, embora tenham mostrado que esse é um fator freqüentemente 

estimulado dentro da empresa. Por sua vez, a questão que revelou o menor índice de ocorrência, 

na rotina das empresas, tratou do desenvolvimento e investimento em ações de P&D. 

Interessantemente e sem muito alarde, mesmo indiretamente, os entrevistados não consideraram 
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que, ao participar deste estudo, a empresa colaborou com a geração do conhecimento e apoiou a 

Pesquisa & Desenvolvimento. 

Assim como o incentivo e elaboração de trabalhos voltados para o progresso do setor de 

transformados plásticos têm se tornado mais robustos com o passar do tempo, a difusão e 

estímulo da capacidade inovadora das empresas devem ser perseguidos e amparados em todas as 

esferas, empenhando-se que essa tarefa se torne comum em todos os níveis da organização pois, 

para Nonaka e Takeuchi (1995), o maior diferencial de sucesso das empresas é sua capacidade e 

especialização na “criação do conhecimento organizacional” que, segundo eles, é a capacidade 

contínua e dinâmica de uma empresa criar novo conhecimento, difundí-lo na organização como 

um todo e incorporá-lo a produtos, processos e serviços, reforçando que a grande habilidade de 

uma indústria em investir na criação do conhecimento e romper com o passado, desbravando 

novos territórios e oportunidades, é a razão da sua força e principal arma competitiva. 

 

6.2- ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Ao realizar uma pesquisa sobre os impactos da atividade de Avaliação da Conformidade 

compulsória sobre um setor que, inicialmente, sinalizava forte resistência às medidas regulatórias 

de mercado, dois grandes desafios se tornaram muito evidentes: a elaboração de um instrumento 

de pesquisa capaz de compreender profundamente as percepções dos empresários e a obtenção de 

resultados confiáveis que, de fato, pudessem propiciar a construção de diretrizes e orientações em 

benefício do segmento, bem como a extensão desses proveitos para outras indústrias sob a 

obrigatoriedade de certificação ou outro mecanismo de atestação de conformidade. 

 Os resultados da presente pesquisa apontaram aspectos bastante interessantes acerca do 

setor. Primeiramente, foi revelado que o ramo produtivo de cadeiras plásticas monobloco, no que 

se refere ao porte, difere da média estabelecida na indústria de transformação de plásticos, com a 

maioria das empresas de médio porte, isto é, 65% (sessenta e cinco), enquanto que, na cadeia de 

3ª geração petroquímica, mais de 85% (oitenta e cinco) são de micro ou pequeno porte. Apesar 

dessa assimetria configuracional, a representatividade e validade dos resultados não são 

comprometidas, uma vez que a pesquisa buscou o devido aprofundamento nas questões 

administrativas das empresas e, por meio dos resultados, compreendeu-se que a gestão e 

organização das companhias participantes do presente estudo seguem as características da 
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indústria na qual está inserida, o que é ratificado pelas associações de classe, agências e demais 

organizações correlatas ao setor de transformadores plásticos, além de ressaltado no Capítulo 

sobre o Panorama Setorial do setor em análise, lembrando que, devido ao elevado número de 

empresas e diferentes produtos e processos, nessa cadeia, poucos são os ramos que, isolados, 

poderiam representar o setor categoricamente. 

 Conforme citado anteriormente, por conta da intensidade tecnológica, maquinário e 

equipamentos necessários à produção dessas cadeiras, a barreira aos novos entrantes é forte, 

especialmente no caso de micro e pequenas empresas, mas essa questão se limita à infra-estrutura 

e financiamentos. A cultura geral ainda se baseia na baixa formalidade com a qual os processos e 

requisitos de qualidade são tratados na maioria das empresas de pequeno porte, isto é, existe uma 

tradição gerencial pouco apoiada nas regras de sistemas de gestão diversos, o que é exatamente 

similar nessa indústria em geral. 

 Outro aspecto importante apontado pelos resultados foi o não reconhecimento e 

favorecimento do comércio exterior, por meio da elevação das exportações, que é um dos 

principais benefícios teóricos da Avaliação da Conformidade. Nenhuma empresa admitiu o 

aumento da venda de seus produtos para outros países, o que, de certa forma, não seria um 

incremento em sua competitividade. No entanto, é inegável que, ao exigir o atendimento aos 

rigorosos requisitos técnicos, a competitividade interna foi estimulada e o mercado revigorado, 

apesar dos custos que a atividade acarretou. 

 Nesse sentido, ao contrabalançar os benefícios e custos da atividade, constatou-se uma 

satisfatória lacuna acerca da percepção de necessidade à submissão obrigatória ao processo de 

Avaliação da Conformidade. No início de sua implementação, um número alarmante de empresas 

se mostrou contrário à medida governamental, no entanto, por meio desta pesquisa, a grande 

maioria dos empresários concordou que essa medida é necessária e deve permanecer compulsória 

no território nacional, ou seja, qualquer empresa, nacional ou estrangeira, interessada em 

comercializar seus produtos no Brasil, tem que obedecer às normas e requisitos técnicos, para que 

seus produtos tenham a conformidade atestada e sua venda consentida. 

Com base nesses resultados, sua solidez e validade, bem como nas percepções do setor, o 

Capítulo 7 proporá medidas que visem contribuir com o crescimento e melhor atuação de todos 

os agentes inseridos neste ambiente regulatório. 
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7- DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EM PROL DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 

 A principal razão do desenvolvimento do presente trabalho foi, tomando-se como base 

uma parcela das empresas sob o processo compulsório de Avaliação da Conformidade no Brasil, 

identificar os impactos dessa atividade sobre a competitividade desse grupo específico. De posse 

dos resultados desta pesquisa, foram propostas melhorias e alternativas para intensificar os 

estimados benefícios da regulamentação, estendendo-lhes para todos os agentes que fazem parte 

do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, no qual o Inmetro ocupa o 

destaque central, como proponente e executor das políticas de regulação. 

 Conforme citado anteriormente, por conta de suas características específicas e em virtude 

de certa resistência à obrigatoriedade de certificação de seus produtos, foi selecionado como foco 

da pesquisa de levantamento de dados o ramo produtivo de cadeiras plásticas, fração do setor de 

transformadores plásticos, objetivando colher as opiniões e percepções desse fragmento da cadeia 

de empresas de 3ª geração e convertê-las em elementos de informação aplicáveis ao 

desenvolvimento de todas as outras empresas sob a Avaliação da Conformidade compulsória, 

além dos demais partícipes do SBAC. A Figura VII.1 apresenta os principais agentes que fazem 

parte e sofrem influência mútua dessa atividade no processo de certificação do produto em 

questão: 

 

 

Figura VII.1: Agentes do SBAC na Avaliação da Conformidade de cadeiras plásticas monobloco 
 Fonte: elaboração do autor. 
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 O objetivo deste Capítulo é apresentar as contribuições práticas da presente pesquisa de 

Doutorado aos membros desse Sistema, reforçando que todos os integrantes sofrem as 

conseqüências de suas interações em menor ou maior grau. Baseando-se na Figura VI.1, que 

mostra a relação e mútua ligação entre os agentes impactados pela Avaliação da Conformidade, 

as orientações e diretrizes em prol de uma melhor atividade e desempenho dos agentes serão 

agrupadas em três blocos: “uma melhor atuação do Inmetro”, “uma infra-estrutura adequada à 

Avaliação da Conformidade” e “uma empresa mais competitiva”.  

A formulação de diretivas em benefício de todos esses agentes terá início pela 

apresentação de um conjunto de esforços voltados para o Órgão Regulamentador, o principal 

agente impactante neste estudo e responsável pela elaboração dos regulamentos e regulação desse 

mercado, o Inmetro. Sobre os atores no campo da elaboração de leis e regulamentos, recai a 

maior parcela de responsabilidade na complexa tarefa de legislar, logo, sua atuação deve ser 

pautada nos requisitos para uma melhor regulação.    

A seguir, serão propostos conceitos para uma melhor e mais eficiente infra-estrutura 

voltada para a atividade de Avaliação da Conformidade, englobando os elementos responsáveis 

pela operacionalização e realização das ações concernentes ao processo de certificação de 

produtos (Organismos de Avaliação da Conformidade/OAC e Rede Brasileira de Laboratórios de 

Ensaios/RBLE).  

Por fim, serão descritas sugestões e recomendações às empresas, que foram o campo de 

estudo neste trabalho, no intuito de promover o aumento de sua competitividade e orientá-las no 

sentido de fortalecer esse ramo frágil da cadeia petroquímica. No entanto, essas diretrizes não 

estarão restritas aos fabricantes de cadeiras plásticas, um dos itens dentre uma centena de 

produtos cuja Avaliação da Conformidade é obrigatória pelo Inmetro. As contribuições deverão 

ser estendidas e aplicáveis às demais empresas impactadas pela atividade de Avaliação da 

Conformidade no âmbito geral do SBAC.  
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7.1- UMA MELHOR ATUAÇÃO DO INMETRO 

 

 Ao desempenhar o papel de regulador de mercados, incide sobre o Inmetro a maior 

responsabilidade dentre todos os agentes envolvidos no processo de implantação de um Programa 

de Avaliação da Conformidade.  

Todas as questões gravitam em torno do Órgão Regulador e, para que suas leis e 

regulamentos sejam adequadamente elaborados, por sua vez, apropriadamente cumpridos, é 

necessário que eles estejam alinhados às melhores práticas de regulação, pois as conseqüências 

de sua implementação atingem diversos segmentos da sociedade e em todos os níveis. 

 A atuação do Inmetro é o fator chave para que, no caso da Avaliação da Conformidade, 

todos os envolvidos e impactados possam desfrutar dos prováveis benefícios oriundos da 

atividade. Otimizar o desempenho do Instituto é vital para que todos os agentes tomem proveito 

máximo dessa ferramenta de Estado, de forma que as empresas possam elevar sua capacidade 

competitiva, os produtos atendam aos requisitos mínimos de qualidade e os consumidores tenham 

sua segurança preservada. 

 Além da contribuição deste trabalho, por meio da profunda análise sobre a Avaliação de 

Impactos Regulatórios (devendo ser observada por todos os setores do Inmetro e difundida nos 

demais órgãos, agências e autarquias da esfera pública, uma vez que é notável a carência de 

informação existente, nos diversos ambientes regulatórios, acerca das melhores práticas de 

avaliação de impactos), bem como através da consolidação e histórico sobre a Avaliação da 

Conformidade registrado nesta pesquisa, serão propostas ações com potencial para aperfeiçoar a 

atuação do Inmetro no desenvolvimento e implementação dos Programas de Avaliação da 

Conformidade, de maneira que os benefícios da atividade sejam maximizados e, de fato, façam 

parte da rotina de todos os agentes do SBAC. 

 

7.1.1- Otimização do processo operacional de Avaliação da Conformidade 

 

 O seção 3.2 do Capítulo 3 (página 84) descreveu detalhadamente todo o processo 

operacional de Avaliação da Conformidade no âmbito do SBAC. Partiu-se da questão básica que, 

ainda hoje, a sociedade não é capaz de responder com exatidão, isto é, o motivo pelo qual 

produtos específicos ostentam o selo de identificação da conformidade do Inmetro e outros não. 
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  De forma minuciosa, foi apresentado que um Programa de Avaliação da Conformidade 

(PAC) tem início com a identificação das demandas por parte de diversos segmentos da 

sociedade, sendo devidamente analisadas e que farão parte de uma carteira de possíveis 

Programas a serem desenvolvidos. 

 Essa carteira provisória de Programas de Avaliação da Conformidade é designada Plano 

de Ação Quadrienal e, para sua consolidação, devem ser observados alguns critérios 

anteriormente descritos. Uma vez definida a carteira, esses produtos serão objetos de estudos de 

impacto e viabilidade, uma etapa crucial para o sucesso da atividade de regulamentação. Por 

meio desses estudos, é definido se o produto será objeto de regulamentação; se mandatória ou 

voluntária; e o mecanismo de Avaliação da Conformidade a ser utilizado. 

 O surgimento do Programa se dá pela estruturação de comissões técnicas, que servem de 

assessoria na elaboração dos documentos normativos, além dos esforços voltados para a 

viabilização da infra-estrutura necessária à Avaliação da Conformidade, um importante arranjo à 

consolidação da atividade de Avaliação da Conformidade.  

A publicação da portaria institucional marca a origem efetiva do Programa específico, em 

tempo que define os prazos para adequação do mercado, quando as questões de registro de 

objetos e implantação assistida tomam forma e tornam-se complementares ao sucesso do 

processo. 

 A Figura VII.2 apresenta o fluxograma do processo operacional de Avaliação da 

Conformidade executado pelo Inmetro no âmbito do SBAC: 
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Figura VII.2: Fluxograma operacional da atividade de Avaliação da Conformidade 

                 Fonte: elaboração do autor. 
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Continuação da Figura VII.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.2: Fluxograma operacional da atividade de Avaliação da Conformidade 

 Fonte: elaboração do autor. 
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 De forma objetiva e linear, o fluxograma representado pelo Figura VII.2 mostra todas as 

etapas da complexa operacionalização da Avaliação da Conformidade. Esse fluxo de micro-

processos que, reunidos, consolidam o negócio da Diretoria da Qualidade do Inmetro, foi 

resultado da associação de informações e normas que regem o desenvolvimento e gestão dessa 

atividade no âmbito do SBAC. 

De posse dos resultados da pesquisa realizada junto às empresas de cadeiras plásticas 

monobloco, é possível apontar as falhas e oportunidades de melhoria nas etapas que compõem o 

processo operacional de Avaliação da Conformidade, de forma que seja estimulada uma atuação 

mais eficaz e adequada por parte do Órgão Regulador, estando alinhada às melhores práticas de 

regulamentação.  

A seguir, no intuito de subsidiar o Inmetro em relação aos aspectos considerados frágeis 

no presente trabalho e que são impactantes para a excelência da Avaliação da Conformidade, para 

uma melhor organização do conjunto de orientações, serão discutidos os dois pontos críticos 

relativos à operacionalização da atividade no início do processo: Estudo de Impacto e Viabilidade 

e Elaboração dos Documentos Normativos, que estão intrinsecamente relacionados à melhor 

atuação do Órgão Regulador, o Inmetro. Os demais pontos de fragilidades desse processo, 

Viabilização da Infra-Estrutura para a Avaliação da Conformidade e Acompanhamento de 

Mercado, serão tratados em blocos distintos mais adiante. 

 

7.1.1.1- Estudo de Impacto e Viabilidade 

 

 No longo e extenso conjunto que compõe o processo operacional de Avaliação da 

Conformidade, é na etapa onde são conduzidos os estudos de impacto e viabilidade que reside a 

maior fraqueza de todo o complexo regulatório. 

 Esses estudos de impacto, embora contemplem informações preliminares advindas da 

prospecção de demandas no sentido de servirem como base para sua justificação, também 

deveriam aprofundar as análises econômica e de risco acerca do objeto em questão, agregando 

informações acerca da balança comercial brasileira; perfil detalhado do setor para o qual a 

Avaliação da Conformidade estará voltada; dados de produção e estimativas de gastos das 

empresas; previsão de custos conseqüentes da regulamentação, entre outras informações. A 

Norma Inmetro Interna (NIT-DIPAC-014), que rege essa etapa específica do processo, determina 
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que devem ser apurados a magnitude de risco associado ao item de estudo, bem como a 

freqüência de ocorrência de falha, além dos demais impactos de uma possível Avaliação da 

Conformidade compulsória sobre o setor específico, no entanto, em grande parte, questões sobre 

o meio-ambiente e condições sociais ainda são tratadas em segundo plano e abrangidas 

superficialmente nessas regulamentações.  

 Segundo o retorno dado pelos empresários de cadeiras plásticas, sob certificação 

obrigatória de seus produtos desde 2007, conclui-se que, se consideradas e seguidas as diretrizes 

dessa Norma, a difusão da atividade de Avaliação da Conformidade seria efetiva e, por 

conseqüência, o atendimento aos requisitos estabelecidos seria favorecido. De acordo com os 

resultados da pesquisa, um número baixo de empresas – 20% (vinte) – tomou conhecimento da 

obrigatoriedade de certificação das cadeiras plásticas por iniciativa do Inmetro, não sendo 

incluídas no início desse estudo. Esse é o principal aspecto de falha e a maior oportunidade de 

melhoria do Órgão Regulador. 

 Torna-se imperioso que, durante a realização dos estudos, seja realizada uma avaliação 

eficaz acerca dos impactos referente ao Programa de Avaliação da Conformidade que se pretende 

desenvolver. Em sua etapa prática, a presente pesquisa de Tese realizou uma avaliação de 

impactos do tipo ex-post, isto é, após a implementação da regulamentação. O trabalho revelou 

que o setor produtivo, principal impactado por essas medidas, não foi reconhecido como uma das 

mais importantes partes interessadas, contrariando um dos conceitos básicos da Avaliação de 

Impactos Regulatórios. 

 Além de reforçar a análise de risco que é fundamental para decidir o que será feito, como 

e qual instrumento a ser utilizado nas regulamentações, em meio aos estudos do objeto em 

questão, o Órgão Regulador deve proceder com uma avaliação ex-ante, o que garantirá que a 

tomada de decisão seja a mais coerente, econômica e eficiente possível dentre todas as opções 

levantadas, papel que deve ser arduamente perseguido pelo Inmetro.  

Baseando-se neste trabalho, o qual utilizou importantes fontes para fundamentar a 

pesquisa, bem como coletar os diferentes tipos de dados e informações, os responsáveis pela 

mensuração da influência e conseqüências de um possível e mandatório Programa de Avaliação 

da Conformidade podem observar o consolidado de orientações acerca da atividade de Avaliação 

de Impactos Regulatórios e, na prática, tomar como base o questionário presente no Anexo I 

deste documento, ajustando-o às especificidades do objeto em questão. Especialmente no caso 
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das empresas, elas devem ser identificadas por meio de suas entidades de classe, sindicatos e 

demais associações, lembrando que a consulta e inclusão de todos os stakeholders deve permear 

todas as etapas de desenvolvimento de uma ação regulatória para cada setor distinto.  

Considerando que uma das premissas que levam à implantação de um PAC é estimular o 

aumento da competitividade do setor ao qual se aplica, para uma eficaz etapa de estudos de 

impactos, sugere-se que, no instrumento de coleta de dados, devem estar presentes: 

 

- estimativas de custos do processo de Avaliação da Conformidade e os esperados benefícios da 

atividade; 

- dados de produção, custos, receitas, bem como de exportação de produtos de cada empresa 

específica; 

- em hipótese alguma, um fator que não deve ser desprezado é a análise da relação da empresa 

com o mais importante e atual aspecto de aumento da competitividade: a inovação tecnológica. 

 

7.1.1.2- Elaboração dos Documentos Normativos 

 

 De acordo com os respondentes da pesquisa, quando indagados sobre as barreiras mais 

difíceis à implementação do Programa de Avaliação da Conformidade de Cadeiras Plásticas 

Monobloco, um elevado número de empresas considerou o desconhecimento acerca da atividade 

de AC e a qualidade da informação como obstáculos de médio a alto grau de transponibilidade e 

um grupo significativo de fabricantes tomou conhecimento dessa regulamentação somente após 

ação de fiscalização de seus produtos no mercado. Em outro momento da pesquisa, apenas 45% 

(quarenta e cinco) das empresas concordaram que o Inmetro conduziu o desenvolvimento do 

Programa em conjunto com o setor produtivo, além de permitir que elas se manifestassem acerca 

do regulamento prestes a ser decretado e, embora a maioria tivesse concordado que as normas e 

regulamentos eram adequados e seguiam os princípios para uma melhor regulação, a elaboração 

dos documentos normativos é uma etapa que requer contínua e especial atenção dentro do 

processo operacional de Avaliação da Conformidade. 

 Um bom regulamento é aquele que agrega alguns requisitos indispensáveis: deve ser 

simples, transparente, inteligível e exigente na medida certa. A soma desses fatores é o principal 

indutor de sua aceitabilidade e adequado cumprimento. De forma que a legislação proposta seja 
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coerente e compreensível a quem se destina, é imprescindível que as partes afetadas participem 

amplamente de sua elaboração e discussão. A formação de Comissões Técnicas é essencial e, por 

parte do Regulador, torna-se impreterível um maior estímulo à participação das empresas, 

agentes técnicos, tais como os laboratórios de ensaios, e demais integrantes do Sistema, tendo 

como balizador o atemporal checklist de referência da OCDE para a tomada de decisão 

regulatória (OECD, 1995):  

 

i) O problema está corretamente definido?   

ii) A ação do governo é justificada? 

iii) A regulamentação é a melhor forma de ação governamental? 

iv) Existe base legal para a regulamentação? 

v) Qual é o nível apropriado do governo para essa ação? 

vi) Os benefícios da regulamentação justificam os custos? 

vii) A distribuição de efeitos através da sociedade é transparente? 

viii) A regulamentação é clara, consistente, compreensível e acessível a todos? 

ix) Todas as partes interessadas tiveram oportunidades de expressar suas visões? 

x) Como o cumprimento da regulamentação será atingido? 

 

 Em resumo, os documentos normativos devem buscar o equilíbrio entre o grau de 

confiança no objeto em questão e o menor custo possível para a sociedade. Por isso, é importante 

a ampliação e inclusão de todos os elementos relacionados com essa atividade. É necessário que 

todos os impactados exponham seus pontos de vistas e compartilhem suas experiências, uma vez 

que esse é o caminho para a elaboração de regulamentos viáveis, passíveis de atendimento sem o 

amortecimento dos critérios e rigores necessários, potencializando os possíveis benefícios da 

Avaliação da Conformidade. 

 

7.1.2- A elaboração e aperfeiçoamento de projetos especiais 

 

 Na busca por uma melhor atuação do Inmetro no cenário da Avaliação da Conformidade, 

torna-se indispensável a reformulação de ações no ambiente interno ao Instituto, bem como a 

articulação de atividades além das fronteiras institucionais, empenhando-se no estabelecimento 
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de parcerias com outras entidades, especialmente na esfera pública federal, onde a execução e os 

esforços conjuntos de autarquias de mesma grandeza podem resultar num efeito sinérgico em 

proveito da sociedade como um todo. Nesta seção, com efeito sobre cada Divisão específica da 

Diretoria da Qualidade, serão descritas algumas propostas de projetos ou aperfeiçoamento de 

processos existentes, visando potencializar os benefícios da atividade regulatória sobre todos os 

agentes envolvidos. 

 

7.1.2.1- A busca por suporte financeiro 

 

 No Capítulo 3, foram apresentadas as Divisões e seus respectivos negócios no contexto da 

“fábrica de Programas de Avaliação da Conformidade”. Como seu próprio nome sugere, além de 

prospectar demandas, a DIAPE é responsável por executar a articulação externa e desenvolver 

projetos especiais. Nesse sentido, essa Divisão possui interface com inúmeros órgãos, 

associações e organizações em diferentes círculos públicos e privados.   

 Por meio da pesquisa realizada junto a um pequeno grupo das empresas transformadoras 

de plástico, evidenciou-se que a questão dos custos e falta de devido apoio governamental são 

fortes barreiras à implementação e cumprimento dos requisitos obrigatórios impostos pela 

regulamentação. Atualmente, há mais de 7 (sete) mil empresas de produtos ou serviços com 

conformidade avaliada no âmbito do SBAC e as dificuldades enfrentadas pelos fabricantes de 

cadeiras plásticas podem ser adequadamente estendidas às demais companhias sob a Avaliação 

da Conformidade compulsória. Nesse sentido, a DIAPE deve fazer uso da excelente relação que 

construiu com diversos organismos e fomentar ações de suporte financeiro às empresas 

diretamente impactadas por essa medida governamental. 

 Hoje, no Brasil, o principal instrumento de financiamento de longo prazo para a 

realização de investimentos em todos os segmentos da economia, com uma política que inclui as 

dimensões social, regional e ambiental, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES. Essa empresa pública federal é responsável pela condução de diversos estudos 

com vistas promover e apoiar o desenvolvimento brasileiro.  

Recentemente, no caso específico das empresas foco desta pesquisa, o BNDES publicou 

um trabalho exclusivo sobre suportes voltados para o segmento de 3ª geração da petroquímica. O 

apoio do BNDES à indústria de transformados plásticos, no período de 2000 a 2009, foi crescente 
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e alcançou a média anual de R$ 400 (quatrocentos) milhões por meio das linhas de apoio 

destinadas à aquisição de equipamentos e a capital de giro para a aquisição de insumos. Esse 

amparo à indústria de transformados consistiu, em sua maioria, no financiamento à aquisição de 

máquinas e equipamentos, que recebeu R$ 1,9 (um vírgula nove) bilhão dos desembolsos 

acumulados entre o início de 2000 e o fim de 2009, correspondendo a 50% (cinqüenta) dos 

desembolsos totais do Banco para essa indústria, seguido dos custeios aos financiamentos de 

projetos de investimento (BNDES, 2010).  

De fato, o BNDES dispõe de instrumentos diferenciados de apoio às empresas, alguns 

operados indiretamente e outros operados diretamente para financiamento a projetos estruturados 

de investimento mais amplos, com valor superior a R$ 10 (dez) milhões, para implantação e ou 

expansão de capacidade ou inovação tecnológica. Muitas vezes, o porte bastante reduzido das 

empresas inviabiliza o apoio na modalidade direta, ainda que algumas delas possam ser atendidas 

na modalidade indireta. O próprio Banco reconhece a necessidade de um esforço de divulgação 

de suas linhas e instrumentos de financiamento em associações de classe e nos sindicatos de 

indústria, além de feiras e exposições, bem como a urgência de criação ou flexibilização de 

algumas condições gerais de financiamento, efetivando e ampliando o apoio ao setor e é nesse 

campo que a DIAPE poderia atuar com o objetivo de estreitar a parceria com essa robusta 

agência de fomento e impulsionar o desenvolvimento e competitividade da indústria de 

transformados plásticos, além dos demais tipos de empresas sob o processo compulsório de 

Avaliação da Conformidade. 

Na condição de estimular o apoio às empresas, deve-se atentar para um conjunto especial 

e muito importante para o desenvolvimento social e econômico do País: as micro e pequenas 

empresas (MPEs). Apenas 25% (vinte e cinco) dos respondentes da pesquisa concordaram que os 

critérios impostos pela Avaliação da Conformidade são de fácil atendimento por essas empresas, 

revelando que um suporte mais cuidadoso deve ser disponibilizado a esse grupo predominante na 

indústria de 3ª geração.  

Em 2004, com o objetivo de ajudar as MPEs no atendimento às exigências de mercado e 

torná-las mais competitivas, em parceria com o SEBRAE, o Inmetro criou o programa “Bônus 

Certificação”, com a missão de facilitar a inserção sustentável nos Programas de Avaliação da 

Conformidade, mediante a criação e implantação de mecanismos que possibilitassem cumprir os 

requisitos face aos elevados custos que lhes eram associados. Lamentavelmente, o “Bônus 
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Certificação” não alcançou o êxito esperado, tendo perdido vigor poucos anos após sua criação. 

A retomada e aperfeiçoamento desse instrumento de apoio seria um oportuno empreendimento 

por parte da DIAPE e se estabeleceria como mais uma ferramenta essencial ao incremento da 

competitividade de empresas tão importantes à economia nacional.  

 

7.1.2.2- A autonomia regulatória em proveito de uma melhor atuação 

 

 Embora a metade dos respondentes tenha concordado que o mecanismo de Avaliação da 

Conformidade, no caso a certificação, era adequado para o processo, não deve ser posto de lado 

que esse modelo é o que acarreta os maiores custos às empresas, fator que a pesquisa revelou ser 

determinante em todo o processo regulatório. 

 A DIPAC, como a Divisão responsável pelo desenvolvimento dos Programas de 

Avaliação da Conformidade, tem autonomia de adoção do mecanismo que for mais apropriado ao 

Programa em questão. Como descrito anteriormente, há diversas maneiras de avaliar a 

conformidade e cada uma delas envolve custos e graus de confiança específicos.   A questão dos 

custos da certificação perpassa por todo o processo, logo, a DIPAC poderia analisar a 

possibilidade de reduzir o ônus da atividade por meio da adoção de um mecanismo diferenciado 

de Avaliação da Conformidade.  

 Na etapa do Estudo de Impacto e Viabilidade, em virtude dos riscos do objeto, são 

definidos a compulsoriedade e mecanismos que serão aplicados. A certificação (3ª parte) é 

baseada em maiores proximidade e acompanhamento da empresa a ser avaliada. Por sua vez, o 

mecanismo de Declaração do Fornecedor (1ª parte) é mais suave, menos oneroso e é geralmente 

aplicado àqueles produtos que possam oferecer baixo risco aos consumidores. De forma a 

diminuir os custos da atividade, por exemplo, é sugerido um mecanismo duplo, sendo aplicado 

em dois momentos. A certificação poderia ser usada na avaliação inicial da empresa e 

conseqüente permissão para ostentar o selo de identificação da conformidade em seus produtos. 

Para a permanência no processo, poderia ser adotada a Declaração do Fornecedor e seus 

requisitos de controle. Todos os mecanismos possuem vantagens, bem como desvantagens e, de 

forma, compensar suas limitações deve-se atentar para o fortalecimento das ferramentas de 

Acompanhamento de Mercado, assunto que será abordado a seguir. 
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7.1.2.3- O Acompanhamento de Mercado e a auto-regulação setorial 

 

 Um dos pilares que sustentam a atividade de Avaliação da Conformidade, assegurando 

seus objetivos e potencializando os benefícios, é a questão do Acompanhamento de Mercado. 

Dentro do Inmetro, cabe à DIVEC a coordenação das atividades de monitoramento dos produtos 

e serviços com conformidade avaliada ao alcance do consumidor. 

 Na prática, como apresentado anteriormente, há dois caminhos pelos quais é realizado o 

Acompanhamento de Mercado: a Fiscalização e Verificação da Conformidade. A primeira 

fundamenta-se numa análise extrínseca do produto, basicamente visual. Já a Verificação da 

Conformidade tem como principal objetivo a avaliação intrínseca, isto é, os objetos são coletados 

no mercado e submetidos aos mesmos testes laboratoriais, os quais tiveram sua conformidade 

avaliada. Esse processo se caracteriza como a entrada mais importante de insumos para análise 

crítica dos Programas de Avaliação da Conformidade. 

 A operacionalização da Verificação da Conformidade é executada por uma parte restrita 

da equipe da DIVEC que, infelizmente, não consegue acompanhar o crescimento da demanda e o 

número cada vez mais expressivo de Programas que carecem de uma avaliação de desempenho. 

Nesse intuito, em 2008, foi criado o processo de Acompanhamento de Mercado por Agentes 

Externos. Por meio dessa ferramenta alternativa, o Inmetro ambicionava estimular que as 

próprias empresas, compreendidas num setor específico sob Avaliação da Conformidade 

compulsória, realizassem a Verificação da Conformidade não-institucional dos produtos, 

servindo de balizador para a atuação da DIVEC. Na prática, segundo critérios de segurança 

bastante restringentes, um representante do setor coletaria amostras no mercado e encaminharia 

para análise em laboratórios de ensaios acreditados pelo Inmetro. Na ocorrência de não-

conformidades, deveria ser encaminhado um relatório à Diretoria da Qualidade que, por meio da 

DIVEC, realizaria um Programa de Verificação da Conformidade oficial, no qual aquela marca 

específica deveria ser inserida na relação de produtos sujeitos à nova análise. 

 Essa iniciativa baseou-se em medidas auto-regulatórias internacionais, especialmente 

aquelas dos Estados Unidos, e, no entanto, não alcançou o sucesso pretendido, sendo realizado 

um número irrelevante de verificações por intermédio de entidades de classe. Apesar do fraco 

êxito inicial e, hoje, o Acompanhamento de Mercado por Agentes Externos permanecer em 

estado latente, propõe-se que sejam revistas as diretrizes que regem esse processo, além de que, 
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principalmente, um maior estímulo seja dado à divulgação dessa ferramenta de monitoramento de 

mercado e, como uma opção secundária diante do limitado corpo técnico, a DIVEC deve tomar 

proveito da infra-estrutura de fiscalização em cada Estado, que pode realizar a coleta e envio de 

produtos aos laboratórios, ficando sob sua responsabilidade a consolidação dos resultados e, 

previamente, a negociação dos custos das análises com as entidades setoriais. 

 Na falta ou insuficiência de ferramentas que garantam a eficiência do Acompanhamento 

de Mercado, com conseqüente proteção do consumidor e da concorrência justa, a DIVEC deve 

estimular e propagar medidas alternativas que assegurem os propósitos dos Programas de 

Avaliação da Conformidade. 

 

7.1.2.4- Implantação Assistida de Programas de Avaliação da Conformidade 

 

 Recentemente, a Diretoria da Qualidade do Inmetro formalizou a Implantação Assistida 

de Programas de Avaliação da Conformidade.  De acordo com guia específico, esse processo é 

conduzido pela DIVIQ e tem início no momento da identificação da demanda pelo Programa de 

Avaliação da Conformidade e permeia todas as fases de estudo, desenvolvimento e implantação, 

buscando identificar fatores que possam facilitar ou dificultar a implantação desses Programas, a 

partir dos quais deve ser feito um Plano de Implantação Assistida, onde para cada ação, devem 

ser contemplados sua natureza, meios, responsáveis e prazos, de forma que seja facilitado o 

entendimento, aceitação e adequação ao Programa por todas as partes interessadas que, por sua 

vez, contempla também as partes impactadas, reduzindo índices alarmantes de empresas que 

tomam conhecimento da obrigatoriedade da Avaliação da Conformidade apenas após ação de 

fiscalização pelos Órgãos Delegados do Inmetro (INMETRO, 2010).  

 Para cada fase de implantação de um Programa de Avaliação da Conformidade, devem ser 

levantadas informações que servirão como base para a definição de ações típicas. Esse conjunto 

de informações e ações dá origem ao Plano de Implantação Assistida específico para cada 

Programa, devendo ser elaborado desde a fase de identificação e priorização de demandas, 

atualizando-se periodicamente à medida que as diferentes fases de implantação se desenvolvem.  

 Informar as partes interessadas e impactadas sobre as causas e efeitos de todas as etapas 

de uma regulamentação é o principal objetivo da Implantação Assistida, indo de encontro ao 

constatado pelos resultados da pesquisa junto às empresas de cadeiras plásticas, que ressaltaram 
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um teor de inacessibilidade por parte do Órgão Regulamentador e mediana coerência na 

implantação do Programa de Avaliação da Conformidade específico. 

 Esse processo está em fase inicial e podem ser sugeridos importantes ajustes para 

propiciar o sucesso de suas ações. Primeiramente, a Implantação Assistida deveria atuar apenas 

quando for efetivado o desenvolvimento do Programa de Avaliação da Conformidade específico, 

isto é, quando for confirmada a inserção daquele objeto de estudo na carteira de PAC 

compulsórios, e a captação de informações indispensáveis a todas as etapas do desenvolvimento 

do Programa deve ocorrer num único momento, por uma Divisão específica, sendo atualizadas 

quando necessário e impedindo que diferentes equipes realizem uma mesma tarefa em diferentes 

ocasiões. Como o desenvolvimento do Programa de Avaliação da Conformidade e a elaboração 

do plano de Implantação Assistida ocorrem paralelamente, a DIVIQ poderia se limitar a 

acompanhar a coleta de dados, poupando esforços para as demais etapas, como, por exemplo, se 

focar no estímulo à realização de audiências públicas com todas as partes impactadas, uma boa 

prática dentro do universo da melhor regulamentação. Em segundo, o Inmetro deve se espelhar 

no bem sucedido caso do Reino Unido que, em seu processo regulatório, realiza testes de 

concorrência no setor foco da regulamentação, de forma que sejam avaliados os riscos à livre 

competição entre as empresas. Em terceiro lugar, deve ser aperfeiçoado o canal de comunicação 

entre as empresas e o Inmetro. Hoje, em seu sítio na internet, existe uma relação de perguntas e 

respostas com o intuito de prover ajuda ao empresário no início do processo de certificação de 

seus produtos. As abordagens não são abrangentes; não existe uma interface amigável; os 

recursos tecnológicos não são explorados; o foco é restrito à Avaliação da Conformidade sob 

mecanismo de certificação; e, no geral, o conjunto não fornece um esclarecimento efetivo acerca 

dessas questões bastante complexas. A DIVIQ, como a Divisão responsável pela orientação e 

incentivo à qualidade, deveria propor a criação de um canal direto, onde estivesse disponível um 

banco de dados de apoio e soluções afetos à Avaliação da Conformidade como um todo, 

incluindo ferramentas automáticas virtuais de ajuda rápida e solução de casos.  
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7.2- UMA INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA À AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

(FISCALIZAÇÃO / OAC / RBLE) 

 

 O sucesso de uma regulamentação não reside apenas na elaboração de documentos 

normativos que sejam adequados, transparentes, acessíveis e de fácil entendimento por aqueles a 

quem se destinam. Para que seja instituído um ambiente regulatório viável é indispensável que 

seja consolidada uma boa infra-estrutura de suporte à regulamentação. No caso da Avaliação da 

Conformidade no âmbito do SBAC, foi revelado que o conjunto de instalações e serviços 

voltados para a atividade regulatória é uma considerável fraqueza em todo o processo.  

 Anteriormente, discutiu-se a importância do Acompanhamento de Mercado e a influência 

dessa ferramenta para o bom desempenho da regulação. É conhecida a necessidade de dotar as 

equipes de fiscalização dos respectivos institutos em cada Estado, em sua maioria, Institutos de 

Pesos e Medidas, de instrumentos e recursos capazes de prover uma melhor atividade de 

monitoramento do mercado, tais como agentes fiscais, veículos e dispositivos eletrônicos de 

automação. Uma grande preocupação das empresas que participaram desta pesquisa foi acerca do 

rigor dos requisitos técnicos do Programa de Avaliação da Conformidade de Cadeiras Plásticas 

Monobloco. Os respondentes afirmaram ser essa a maior barreira ao iniciar o processo de 

certificação e, apesar do esforço empreendido no cumprimento do regulamento, a fiscalização 

dos produtos não garantia uma concorrência justa, isto é, não era capaz de prover uma vigilância 

eficaz sobre aqueles produtos que não foram certificados e, no entanto, encontravam-se expostos 

à venda. 

 O objetivo desta seção é destacar a importância de dois agentes dentro do processo de 

Avaliação da Conformidade: os Organismos de Avaliação da Conformidade e os laboratórios de 

ensaios. Segundo o mecanismo de certificação, o primeiro é responsável pela execução efetiva da 

Avaliação da Conformidade, sendo fortemente amparado pelos laboratórios que realizam as 

avaliações técnicas. 

 Muito satisfatoriamente, dentre os fatores que compõem a infra-estrutura disponível para 

a regulação específica, os Organismos de Avaliação da Conformidade foram os mais adequados, 

ágeis e eficientes segundo as empresas de cadeiras plásticas, no entanto, tenha sido verificado 

que, algumas vezes, o cadastro de dados das empresas era falho e todas elas concordaram que 

seus custos eram elevados. 



 

 207 

 À época da realização da pesquisa, no Brasil, havia 57 (cinqüenta e sete) Organismos de 

Avaliação da Conformidade e apenas 2 (dois) acreditados pelo Inmetro para o escopo de cadeiras 

plásticas monobloco. Ambos os Organismos sediados no Estado do Rio de Janeiro. Realizou-se 

um levantamento dos custos da certificação, questão dominante em todo o processo e impactante 

na competitividade de uma empresa. A despeito das diferentes formas de cobrança e opções de 

pagamentos dos serviços dos Organismos, obteve-se o valor médio de R$ 25 (vinte e cinco) mil, 

por modelo de cadeira plástica monobloco a ser certificado, num contrato válido por 3 (três) anos. 

Somando-se a essa quantia, os gastos para emissão do selo de identificação da conformidade 

poderiam chegar a R$ 15 (quinze) mil por uma tiragem habitual de 100.000 (cem mil) selos. De 

fato, os custos envolvidos na certificação de um produto não são um fator que pode ser 

facilmente posto em segundo plano, especialmente para as micro e pequenas empresas, em 

grande parte, responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

 Acerca dos ensaios, havia 6 (seis) laboratórios acreditados, sediados no Rio de Janeiro, 

São Paulo e Rio Grande do Sul. Talvez por ligeira influência da oferta, mais modestos eram os 

custos da contratação do laboratório de ensaios, que podia ser efetuada pelo Organismo ou 

diretamente pela empresa (dependendo do contrato), em torno de R$ 1 (um) mil por grupo de 

testes para a certificação de um modelo de cadeira plástica.  

 Voltando-se para o caso específico do grupo de empresas que fazem parte da indústria de 

3ª geração e encontram-se sob a compulsoriedade da Avaliação da Conformidade, interessante 

destacar que metade das empresas era localizada nas Regiões Sul e Sudeste e a outra metade na 

Região Nordeste, no entanto, não havia nenhum laboratório de ensaios ou Organismos 

acreditados naquela Região. A indisponibilidade de uma infra-estrutura adequada, não somente a 

essas empresas, mas para muitas outras, é um dos aspectos que mais contribuem para o excessivo 

aumento dos custos da atividade. Esse não é um fato isolado e, numa realidade mais alarmante, 

há objeto cuja Avaliação da Conformidade é obrigatória, no entanto, não existe laboratório 

acreditado para a realização dos ensaios no País, usualmente, necessitando que esses produtos 

sejam enviados para outros países, cujos custos de todo o processo são ainda mais exorbitantes. 

 Esse impactante fato sinaliza a urgência e relevância com a qual a infra-estrutura de apoio 

à Avaliação da Conformidade deva ser tratada e difundida nacionalmente. No desenvolvimento 

de Programas e nos Planos de Implantação, a existência de infra-estrutura responsável deve ser 

um requisito obrigatório à elaboração de regulamentação específica. Caso o Inmetro não possa 
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prover condições e apoio à acreditação desses importantes elementos, deve-se buscar parcerias 

com institutos de pesquisa e tecnologia, bem como universidades, de forma que seja elevada a 

oferta desses serviços e eles possam se tornar braços auxiliares e promover o incessante e eficaz 

desempenho da atividade de Avaliação da Conformidade, permitindo que seus benefícios sejam 

usufruídos por todos. 

 

7.3- UMA EMPRESA MAIS COMPETITIVA 

 

 O principal objetivo deste trabalho foi, baseando-se nas opiniões e percepções de algumas 

empresas integrantes da indústria de transformados plásticos, impulsionar a criação de diretrizes e 

orientações como forma de gerar contribuições efetivas para um melhor exercício da atividade 

regulatório pelo Inmetro, bem como da promoção de uma infra-estrutura mais adequada à 

Avaliação da Conformidade. Todavia, sejam os agentes mais afetados num primeiro momento, o 

pleno êxito da atividade depende exclusivamente da melhor atuação das empresas em questão e, 

sob esse aspecto, é fundamental que sua competitividade seja estimulada dentro do processo 

regulatório. 

 Primeiramente, apesar de desempenharem o papel do agente mais impactado pela 

implementação obrigatória da regulamentação, as empresas devem abster-se da figura passiva em 

meio ao cenário da Avaliação da Conformidade. A pesquisa realizada junto às empresas de 

cadeiras plásticas monobloco revelou aspectos bastante curiosos acerca de sua rotina e 

administração; fatores esses que são contrários ao beneficiamento de sua gestão. 

 Num exemplo prático, metade das empresas alegou desconhecer ou ser incapaz de estimar 

seu market share, isto é, sua fatia de participação no mercado de cadeiras plásticas. Num segundo 

quesito de igual importância à direção das companhias, mais da metade dos respondentes não 

soube estimar a relação entre a receita de vendas e o custo de produção, mesmo esse último sendo 

caracterizado como principal aspecto limitante à inserção e permanência no Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade. 

 Esses casos sinalizam a importância da adoção de uma postura pró-ativa no ambiente 

interno à empresa, contudo sem se descuidar do meio externo. No caso específico do setor de 

terceira geração, é notável o número de empresas existentes e o conseqüente grau de 

pulverização. Essas características devem ser usadas em proveito do setor. O estabelecimento de 
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parcerias e conexões mútuas pode ser capaz de fortalecer o segmento e alavancar a 

competitividade de todo o setor. Essas empresas poderiam atuar em conjunto com os diversos 

representantes da cadeia de transformados plásticos, tais como ABIPLAST, Associação 

Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ, INP, PLASTIVIDA, sindicatos 

e outros. Dentro da esfera pública, o setor deve se organizar para uma maior e mais robusta 

participação no Fórum de Competitividade da Cadeia de Plásticos do MDIC, bem como fomentar 

uma representação junto ao BNDES, de forma valer-se das linhas de crédito e financiamento 

desse Banco. 

 Baseando-se na importância do plástico para a sustentabilidade, deve ser provocado o 

debate sobre as questões ambientais e adoções de medidas educativas no interior da empresa. Na 

pesquisa específica, enquanto 3/4 (três quartos) das empresas possuíam certificação ISO 9001, 

apenas 20% (vinte) ostentavam a certificação de gestão ambiental (ISO 14001). Uma empresa 

competitiva, além de propagar o potencial do plástico para o desenvolvimento mundial, não deve 

abrir mão de um gerenciamento alinhado às necessidades ambientais contemporâneas. 

 Em última colocação, mas não menos importante, no que se refere à inovação, apesar de 

não ser um tema desconhecido, não é conveniente afirmar que seja compreendido em sua 

essência e sua relação com o aumento da competitividade. Devem ser estimuladas medidas para 

difusão do conceito nas empresas desse setor, o que pode ser feito por meio de cursos, palestras 

sob a coordenação das entidades de classe e/ou sindicatos. Notoriamente, a indústria de 

transformação de artigos plásticos é considerada como de média-baixa intensidade tecnológica, 

estando sujeita basicamente às inovações que ocorrem no segmento de seus fornecedores, seja de 

matérias-primas ou equipamentos e máquinas. Analisando especificamente o ramo produtivo de 

cadeiras plásticas, cabe destacar que grande parte dos empresários afirmou adquirir rapidamente 

dispositivos e maquinários tecnologicamente novos, denotando preocupação com a inovação de 

seus processos, no entanto, constatou-se que o investimento e apoio em Pesquisa e 

Desenvolvimento é um assunto que merece maior atenção por parte dessas empresas, pois nele 

reside o sítio da geração do conhecimento, bem como da inovação tecnológica que será foco 

principal do tópico a seguir. 
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7.3.1- A inovação e sua relação como uma vantagem competitiva 

 

A essência do presente trabalho reside na busca por medidas e diretrizes que favoreçam o 

aumento da competitividade das empresas que fazem parte da indústria de transformados 

plásticos, especialmente aquelas produtoras de cadeiras plásticas monobloco, inseridas num 

ambiente regulatório muito específico determinado pela Avaliação da Conformidade. Ao longo 

desta pesquisa, ressaltou-se que os aspectos ligados às inovações vêm se tornando a base do 

principal elemento de fortalecimento dos avanços competitivos, constituindo-se, dessa maneira, 

em fatores significantes para a construção da capacidade competitiva de uma empresa. 

Voltando-se a análise para a indústria de 3ª geração da cadeia petroquímica, sob as cinco 

forças competitivas de Porter (1986), constata-se: 

 

- ameaça de entrada de novos competidores: exceto pelos segmentos regidos por regulamentos 

ou medidas distintas, tais como a Avaliação da Conformidade, as barreiras de entradas aos novos 

competidores não apresentam forte dificuldade de transposição; 

- produtos substitutos: na verdade, o plástico se tornou o substituto de muitos produtos, logo, é 

elevado o número de itens que podem competir na via reversa; 

- poder de negociação dos compradores: o número de empresas de transformação de artigos 

plásticos é muito elevado, com muitas companhias ofertando o mesmo produto, nesse sentido, é o 

comprador que detém posição de destaque nas negociações de mercado; 

- poder de negociação dos fornecedores: os fabricantes de intermediários e resinas (2ª geração), 

bem como de máquinas e equipamentos, por seu número, intensidade tecnológica e concentração, 

detêm o poder nessa relação de mercado;  

- rivalidade entre as empresas: devido à expressiva quantidade de empresas e das fragilidades 

intrínsecas do setor, a concorrência é acirrada na indústria de transformados plásticos. 

 

 Dessas cinco forças, a inovação tecnológica impacta apenas em uma, a “rivalidade 

competitiva”, assegurando a competência distintiva que a capacitará oferecer melhores produtos 

que a concorrência (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008). No interior desse ambiente competitivo, 

as expectativas de aumentar lucros, reduzir custos e expandir mercados são os principais fatores 

que levam as empresas a buscarem a inovação (BERENGUER & SILVA, 2000).  



 

 211 

Nesse sentido, como já havia sido evidenciado por Schumpeter (apud MEDEIROS & 

BERTOLLI, 2004), torna-se inquestionável a importância atribuída às inovações no processo de 

incorporação tecnológica como um diferencial competitivo, levando as empresas inovadoras à 

competição com base em vantagens tecnológicas, estabelecendo-se uma competitividade 

autêntica, que é a capacidade de manter ou aumentar a participação de mercado a médio e longo 

prazo. Ainda sob esse aspecto, a concorrência caracteriza-se pela busca da diferenciação, como 

fator chave para obtenção de vantagem competitiva e, dessa forma, atingir um desempenho 

superior. A concorrência é, então, vista como um processo ativo de criação de espaços e 

oportunidades por meio de inovações, num sentido amplo, não se restringindo apenas em 

mudanças tecnológicas, mas considerando a inovação como qualquer esforço que vise o 

desenvolvimento de novos processos produtivos, fontes de matéria-prima, dimensões gerenciais 

ou campo de atuação da empresa (BENITES & VALÉRIO, 2004). As inovações tecnológicas 

impactam a competitividade organizacional na medida em que reduzem os custos ou contribuem 

para a diferenciação dos negócios da empresa, otimizando a produtividade, melhorando a 

comunicação e a qualidade dos produtos, bem como as técnicas de gestão empregadas 

(SACHUK, TAKAHASHI, AUGUSTO, 2008). 

No entanto, gerar produtos e processos avançados que vão de encontro a uma clara 

necessidade de mercado não é o suficiente para a garantia de sucesso. Empresas que primeiro 

comercializam uma inovação nem sempre vencem, isto é, ela pode colocar um produto novo no 

mercado e não participar dos lucros que, subseqüentemente, foram gerados a partir da inovação. 

O sucesso comercial de uma inovação requer que a tecnologia em questão seja utilizada em 

junção de serviços de outros ativos. Uma vez que ciência e tecnologia sozinhas não são 

suficientes para garantir crescimento econômico, o processo de inovação requer capacidades 

complementares. 

 Uma empresa que lança um produto novo, não necessariamente permanecerá na ponta da 

corrida pela competitividade. Pelo contrário, pode lucrar num primeiro momento, mas pode 

perder participação de mercado para novos entrantes. Teece (1992) analisa e apresenta estratégias 

de inserção de novos atores no ambiente competitivo, a sinergia entre as possíveis relações 

estabelecidas e, principalmente, introduz o conceito de ativos complementares que são terceiros 

que podem complementar os recursos da empresa e assim garantir um diferencial na competição. 

Em outras palavras, a empresa deve procurar fazer parcerias com outras empresas que possuem 
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recursos que podem complementar os próprios recursos, se tornando um diferencial perante a 

concorrência, logo, adquirindo vantagem competitiva perante seus concorrentes. 

 De maneira convergente, Jacobides, Knudsen, Augier (2006) fortalecem um conceito 

único: uma empresa sozinha não é capaz de sobreviver num ambiente competitivo e apenas a 

vontade de inovar não é suficiente, havendo outros atores que devem ser considerados, uma vez 

que, se o objetivo é que a inovação ganhe interesse comercial, com a junção dos esforços e em 

conseqüência da sinergia entre os agentes, essa meta pode ser atingida e mantida. Do contrário, a 

melhoria desenvolvida ficaria restrita ao seu criador e não seria uma inovação por definição. 

Ambos os autores destacam a união estratégica de papéis no sentido de preservar os ganhos a 

partir da inovação, criando e apropriando valores, ressaltando que as maneiras de se beneficiar 

com inovação estão intrinsecamente ligadas à co-especialização. Alianças estratégicas conferem 

benefícios quando vem para desenvolver e reter valor a partir da inovação. 

 No entanto, para estimular a inovação em uma organização não basta, apenas, definir sua 

importância na posição estratégica, alocar capital e esforços à produção de conhecimento. É 

imprescindível que a cultura e clima organizacionais estabeleçam as estruturas informais 

favoráveis à busca pela inovação e a manifestação do senso criativo, especialmente num setor 

fragilizado como a indústria de transformação de plásticos. Cada empresa possui uma cultura 

própria, com características peculiares, diferenciada de qualquer outra entidade. Para inovar, seus 

integrantes devem manifestar propensão à criação, mobilização e interação entre conhecimentos 

tácitos e explícitos, assim como a sua transmissão por todos os níveis da organização (NONAKA 

& TAKEUCHI, 1995).  

 O próximo Capítulo apresentará as conclusões obtidas por meio desta pesquisa de Tese, 

fazendo um apanhado de tudo que foi discutido até então e, considerando que este é apenas uma 

dentre as inúmeras possibilidades de estudos em prol da indústria e as agências reguladoras, 

sugerirá algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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8- CONCLUSÕES 

 

 

Vivemos na era da “Economia Baseada no Conhecimento”, ou seja, numa época onde a 

inovação é fator decisivo para a sobrevivência e sucesso das empresas, sendo cada vez mais 

fortalecida a relação direta existente entre o aumento da competitividade industrial e uma melhor 

regulação por parte das autoridades competentes.  

A presente Tese de Doutorado empenhou-se em explorar os vínculos existentes entre a 

Avaliação da Conformidade, quando instituída compulsoriamente, e o aumento da 

competitividade das empresas afetadas por suas leis e regulamentos. Em virtude dos resultados 

obtidos por meio de pesquisa do tipo survey, propor orientações e diretrizes que pudessem 

contribuir não apenas com parcela, mas estender para todos os agentes no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade, no qual o Inmetro é o gestor executivo de políticas de 

regulação de mercados. 

De forma a alcançar os objetivos definidos por este trabalho, foi realizado um robusto 

levantamento acerca da atividade de Avaliação de Impactos Regulatórios, que contribuirá com o 

Inmetro na busca por uma melhor prática no desenvolvimento e execução de medidas legais 

influentes em diferentes segmentos. Outrossim, o exercício da Avaliação da Conformidade no 

Brasil foi meticulosamente descrito na tentativa de elucidar a complexidade dessa ferramenta de 

ajuste setorial e delimitar com precisão o ambiente regulatório. 

Em meio aos diferentes conjuntos de companhias sob a obrigatoriedade de submissão e 

permanência ao processo de análise da conformidade de seus produtos, por razões 

antecipadamente definidas, selecionou-se o ramo produtivo de cadeiras plásticas monobloco, um 

braço do setor de transformados plásticos da indústria petroquímica, tendo sido traçado o 

panorama atual dessa importante cadeia produtiva e evidenciada sua frágil posição dentro da 

economia brasileira.  

Ao grupo selecionado, realizou-se uma pesquisa, por meio de questionário auto-

administrado, cuja principal meta foi coletar as percepções das empresas no que diz respeito à 

Avaliação da Conformidade e sua influência sobre sua rotina e gerenciamento. Foram abordados 

temas relativos à tomada de conhecimento da obrigatoriedade de certificação de produtos, 

implantação e manutenção do Programa de Avaliação da Conformidade específico, bem como os 
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respectivos impactos da atividade e a postura das empresas face à inovação tecnológica, o mais 

forte indutor da competitividade das empresas nos dias atuais.  

Os resultados da pesquisa mostraram que, incontestavelmente, a Avaliação da 

Conformidade acarretou mudanças nas empresas no campo de sua regulação e que a maior 

barreira enfrentada para se ajustarem ao processo foi o rigor dos requisitos técnicos estabelecidos 

pelos regulamentos e normas aplicados. Os empresários sinalizaram que os impactos econômicos 

advindos da regulamentação foram os mais facilmente percebidos pelo setor e revelaram que a 

questão ambiental é pouco influenciada pelo conjunto de regras do Inmetro, relegando esse 

assunto ao plano secundário. 

A influência dos custos da Avaliação da Conformidade foi predominante em todos os 

aspectos mencionados pelas empresas e esse fator foi considerado o impacto mais negativo dessa 

atividade. Por outro lado, a satisfação do cliente e qualidade do produto foram indicadas como o 

impacto positivo mais relevante. Interessantemente e de modo conciso, conclui-se que a 

qualidade aumentou, mas os custos também se elevaram e a pesquisa comprovou que o sucesso 

da Avaliação da Conformidade, além da necessidade de um efetivo estudo de seus impactos, 

consiste na otimização da função grau de confiança na conformidade e custo das ferramentas da 

qualidade (Figura II.2, página 63). 

Logo, é importante destacar que um adequado grau de confiança implica na necessidade 

de associá-lo ao preço a ser pago pela sociedade. Quanto maior o grau de confiança, maior o 

custo do produto final e, conseqüentemente, maior o preço. O desafio é estabelecer a melhor 

relação confiança versus preço, sem inviabilizar a competitividade do produto nacional ou torná-

lo inacessível ao consumidor. Dessa maneira, por meio de contribuições para uma melhor prática 

regulatória, a presente pesquisa de Tese esforçou-se para descrever os aspectos essenciais ao 

aumento da competitividade dessas empresas. 

Em conseqüência do forte impacto negativo, os custos igualmente foram apontados como 

o principal limitante à promoção, bem como a propagação dos possíveis benefícios da Avaliação 

da Conformidade, dentre os quais, a geração do lucro foi pouco considerada como uma vantagem 

da atividade por um número muito restrito de empresas. Por sua vez, numa constatação ainda 

mais pessimista, nenhuma empresa admitiu o aumento das exportações como um potencial efeito 

da regulamentação, ou seja, não foi evidenciado nenhum impacto positivo acerca desse tópico, o 

que contraria um dos fundamentos da iniciativa de regulação. Certamente, esse é mais um dado 
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que contribui para o reconhecimento pouco otimista da balança comercial do setor de 3ª geração. 

Nesse sentido, embora seja uma ação que necessariamente deva englobar e envolver todos os 

membros do setor, no exemplo prático dos produtores de cadeiras plásticas monobloco e demais 

indústrias afetadas por seus regulamentos, o Inmetro deve perpetuar sua participação em fóruns e 

comitês internacionais, difundindo sua marca e promovendo sua credibilidade, o que 

possivelmente contribuirá para o aumento da confiança nos produtos com conformidade avaliada 

exportados para outros países. No entanto, a questão da exportação de produtos transformados 

plásticos, embora muito discutida no âmbito federal, ainda carece de políticas efetivas para seu 

estímulo e efetivação como, por exemplo, o desenvolvimento de uma cultura exportadora, com 

ênfase em produtos de maior intensidade tecnológica e maior valor agregado, bem como a 

consolidação do produto brasileiro como solução ambientalmente sustentável. 

Outro tema que necessita de maior apoio e ações de fortalecimento é a inovação na 

indústria de transformação de plásticos, que tem estrutura pulverizada e pouco concentrada, 

formada por um grande número de empresas de porte reduzido, bastante heterogêneas, que 

atendem a mercados muito distintos e limitam-se a um padrão de competição freqüentemente 

baseado em preços. Essa indústria, contudo, não é um bloco único e estático, mas pode englobar 

segmentos bastante diferenciados no que se refere ao porte e à densidade tecnológica, existindo 

espaço para a competição com base não apenas em preços, mas também em qualidade, 

diversificação, inovação e design. Desses fatores, o maior propulsor da competitividade das 

empresas contemporâneas é a inovação.  

Apesar das firmas que compõem esse setor sejam pouco expressivas na arte de inovar e, 

geralmente por intermédio de seus fornecedores de máquinas ou resinas, incorporem as inovações 

aos seus respectivos processos produtivos, a pesquisa revelou que as empresas de cadeiras 

plásticas se mostraram familiarizadas com a questão da inovação e buscavam inserí-la em sua 

rotina dado às práticas do dia a dia, mesmo que não seja claro se esse conceito é adequadamente 

compreendido pelo setor. Além disso, é imperioso que o setor reconheça a importância da 

ampliação dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, as vantagens das parcerias para 

captação de conhecimentos externos e sua internalização, lembrando que a organização deve ser 

encarada como um organismo vivo, dinâmico e passível de mudanças. 

Em sua renovação, as empresas devem se atentar para a temática ambiental e a urgência 

de inserir o conceito de sustentabilidade em sua rotina. Há de registrar que, tradicionalmente, os 
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plásticos foram tratados como os vilões do meio-ambiente, atribuindo a eles uma iminente 

catástrofe ecológica. Tornou-se mais fácil responsabilizar a indústria de plásticos pela excessiva 

poluição global, a admitir que, na verdade, ela é fruto da deficiente campanha educacional e nada 

além de uma questão cultural.  

São inegáveis os avanços do mundo moderno por meio da crescente utilização de artigos 

plásticos nas inúmeras áreas científicas. Por exemplo, segundo a Plastics Europe, atualmente, um 

automóvel é composto por 12 (doze) a 15% (quinze) de material plástico, o que torna o veículo 

mais leve, por sua vez, mais econômico, pois consome menos combustível e, conseqüentemente, 

menos poluidor. Na saúde, a utilização de materiais descartáveis, em substituição do vidro, 

reduziu de forma drástica o número de contaminações e infecções. Logo, o plástico é um forte 

aliado ao progresso da humanidade, bem como sua sustentabilidade, e sua indústria não pode 

abrir mão desse potencial, devendo atuar junto com o Estado em prol de seu desenvolvimento e 

aumento de sua competitividade. Em síntese, o Quadro VIII.1 relaciona os principais resultados 

do presente trabalho, com os agentes envolvidos no SBAC e que se influenciam entre si; as 

principais orientações e diretrizes propostas para que seja garantido o sucesso da atividade de 

Avaliação da Conformidade e seus benefícios favorecidos; e a análise do cenário interno de cada 

agente, apontando as oportunidades e ameaças à atuação de cada agente: 

 

Quadro VIII.1: Síntese dos principais resultados do presente trabalho 

Agente Orientações e Diretrizes Cenário 

 

 

 

 

 

 

Inmetro  

(Órgão Regulador) 

Realizar Estudos de Impacto e Viabilidade, os quais contemplem, 

mais profundamente, questões econômicas e de balança comercial, 

bem como análise de risco do objeto a ser avaliado. 

Fraqueza 

Aperfeiçoar a elaboração dos documentos normativos, focando-se 

na acessibilidade, simplicidade e transparência. 

Fraqueza 

Intermediar o suporte financeiro entre as empresas sob Avaliação 

da Conformidade compulsória e os grandes bancos e agências de 

desenvolvimento. 

Força 

Adotar a criação de mecanismos diferenciados de Avaliação da 

Conformidade, de modo reduzir os custos da atividade. 

Força 

Apoiar e difundir a auto-regulação por meio do Acompanhamento 

de Mercado de produtos através do próprio setor impactado. 

Força 

Estimular a Implantação Assistida dos Programas de Avaliação da 

Conformidade, especialmente, em setores onde seja expressiva a 

participação de micro e pequenas empresas. 

Força 

Promover parcerias com institutos de pesquisa e tecnologia, bem 

como universidades. 

Força 

Fiscalização 

Laboratórios de Ensaios – RBLE 

Organismos de Avaliação da 

Conformidade – OAC 

(Infra-Estrutura de AC) 

Intensificar e aprimorar as equipes de Fiscalização em todos os 

Estados do País, de forma que a concorrência justa seja preservada. 

Fraqueza 

Buscar e favorecer o aumento do número de Laboratórios e 

Organismos voltados à atividade de Avaliação da Conformidade 

Fraqueza 

Ampliar o escopo de acreditação aos Laboratórios e Organismos 

existentes. 

Força 
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Empresas Fabricantes 

(Setor Produtivo) 

Desenvolver aptidões internas de gestão administrativa estratégica 

e de produção. 

Fraqueza 

Incentivar a difusão do conceito de inovação tecnológica, aliando-o 

à rotina da empresa em todos os níveis. 

Fraqueza 

Apoiar, adotar e garantir medidas educativas e operacionais acerca 

do meio-ambiente e suas questões sobre sustentabilidade, uso 

racional de recursos, descarte, desperdício e poluição, entre outras. 

Fraqueza 

Estabelecer conexões com o ambiente externo e valer-se do grau de 

pulverização do setor na formação de uma cadeia mais forte. 

Força 

Fonte: elaboração do autor. 

 

8.1- SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao projetar a pesquisa, buscou-se reduzir suas limitações ao máximo, mas é evidente que 

este estudo é apenas uma das inúmeras e possíveis contribuições para o fortalecimento da 

indústria nacional, especialmente o setor de transformação de artigos plásticos da cadeia 

petroquímica, assim como uma dentre o conjunto de importantes e essenciais ferramentas ao 

enriquecimento da prática regulatória no País, especificamente no campo da Avaliação da 

Conformidade sob gestão do Inmetro.  

A seguir, serão sugeridas propostas de trabalhos que possam dar seguimento à tarefa 

empreendida por meio desta Tese de Doutorado e cooperar com o objetivo fundamental desta 

pesquisa: o aumento da competitividade das empresas em virtude de um melhor desempenho no 

emprego das ferramentas de regulação do Estado: 

 

 A Avaliação da Conformidade, por conta de seus requisitos, exigências, custos e 

insatisfatório conhecimento, tornou-se uma barreira aos novos entrantes nos mercados 

focos de sua regulação. O rigor dos requisitos técnicos, nesta pesquisa, foi apontado como 

o maior obstáculo à implementação do Programa de Avaliação da Conformidade 

específico. É imprescindível que adequada atenção esteja voltada para o processo de 

normalização. No Brasil, a ABNT é a entidade responsável pela elaboração de normas 

técnicas e, em sua maioria, elas são a base para o desenvolvimento dos Programas do 

Inmetro. Sugere-se que, no âmbito desse Instituto e em parceria com o único Foro 

Nacional de Normalização, seja conduzido um estudo sobre os documentos normativos 

utilizados e que sejam avaliadas suas adequabilidade e pertinência. Num exemplo prático, 

a norma técnica “NBR 14776: Cadeiras Plásticas Monobloco” foi elaborada em 2001 e, 
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desde então, apesar de uma década ser um período suficiente para o ocorrência de grandes 

transformações tecnológicas, a referida norma não foi objeto de revisão;  

 

 De modo muito peculiar, algumas empresas do ramo de fabricação de cadeiras plásticas 

apontaram a preocupação acerca da qualidade da resina utilizada na produção de seus 

artefatos. Foi mencionado que, após a obrigatoriedade de certificação, ocorreu uma 

perceptível melhora em seus processos e, com o objetivo de garantir adequado grau de 

confiança em seus produtos, a aquisição da matéria-prima para as cadeiras passou a ter 

cuidado redobrado e a escolha dos fornecedores tornou-se mais rigorosa e, 

conseqüentemente, mais onerosa. É proposto que seja analisada a viabilidade de 

desenvolvimento de um Programa de Avaliação da Conformidade voltado para o setor de 

segunda geração da indústria petroquímica, focado para as resinas plásticas utilizadas em 

artigos de segurança, tais como cadeiras plásticas, capacetes para motociclistas, 

equipamentos de proteção individual, bem como as resinas de maior valor agregado, os 

plásticos de engenharia, entre outros, o que pode estimular a exportação desses produtos e 

maior competitividade de ambos os setores da indústria química; 

 

 Na presente pesquisa, um fato que merece especial destaque foi a incapacidade da 

atividade de Avaliação da Conformidade motivar o aumento das exportações e o acesso a 

novos mercados por parte do produto nacional em questão. Esse tipo de regulação 

setorial, entre outros possíveis benefícios, trabalha no sentido de elevar a competitividade 

das empresas, impulsionando seu desenvolvimento e ganhos de mercado. No caso 

específico dos participantes deste estudo, nenhuma empresa reconheceu o favorecimento 

do comércio exterior em virtude da submissão obrigatória ao processo de certificação de 

seus produtos. Essa conclusão leva à necessidade de elaborar um estudo com foco no 

desempenho da balança comercial dos produtos com conformidade avaliada 

compulsoriamente no cenário do SBAC. Deve-se fazer um levantamento das transações 

internacionais a respeito desses itens, entre o Brasil e demais países, tendo como marco 

delimitante a implantação da regulamentação compulsória. Torna-se imprescindível traçar 

os panoramas de mercado em períodos anteriores e posteriores à intervenção do Estado e, 

dessa maneira, num esforço conjunto, buscar a arquitetura de medidas estratégicas 
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capazes de estimular as exportações brasileiras, favorecendo e fortalecendo o desempenho 

da indústria nacional frente ao mercado mundial; 

 

 Em conseqüência de sua fragilidade estrutural, a cadeia de 3ª geração é freqüentemente 

subestimada e tem seu potencial desprezado. Suas características mais evidentes são o 

elevado número de empresas e alto grau de pulverização, além do fraco nível tecnológico 

e baixo dinamismo. No entanto, pontos encarados como problemas são, na verdade, 

importantes oportunidades de melhorias e avanço do setor. Considerando-se as diferentes 

classes de porte e intensidade tecnológica da indústria de transformados plásticos, seria 

interessante desenvolver um estudo que possibilitasse a identificação e estímulo das 

competências para inovar nesse segmento, favorecendo sua competitividade e vigor 

econômico. 

 

 

8.2- CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

 Hoje, a busca pela permanência de mercado deve estar pautada na evolução da qualidade, 

aspecto que deve estar vinculado a todos os níveis da organização, muito além dos processos 

produtivos, compreendendo sua gestão e relacionamentos inter-corporativos. Nenhuma empresa é 

capaz de manter uma posição de sucesso se, continuamente, não se reinventar, criar, incorporar e 

difundir o conhecimento num processo cíclico e interativo. 

Ao agregar os conceitos de inovação e uma melhor prática regulatória na promoção da 

competitividade de nossas empresas, na tentativa incansável de alinhar atuações e estabelecer 

vínculos com benefícios mútuos, apenas desse modo, os agentes integrantes do Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade serão capazes de cumprir com a máxima do Inmetro: 

“Mais qualidade para o cidadão e mais competitividade para a indústria brasileira”.



 

 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9 

 

 



 

 222 

9- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDI. AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Panorama da 

Indústria Brasileira. Série Cadernos da Indústria ABDI, Brasília, 2007. 

 

__________. Panorama Setorial Plásticos. Série Cadernos da Indústria ABDI, Volume VI, 

Brasília, 2008. 

 

__________. Talentos para Inovação na Indústria – Experiências Internacionais. Brasília, 

2009ª. Disponível em: www.abdi.com.br . Acesso em 14/08/2009. 

 

__________. Estudos Setoriais de Inovação – Transformados Plásticos. Brasília, 2009b. 

Disponível em: www.abdi.com.br . Acesso em 14/08/2009. 

 

__________. Boletins de Acompanhamento Setorial. Brasília, 2009c. Disponível em: 

www.abdi.com.br . Acesso em 14/08/2009. 

 

__________. Caracterização da Cadeia Petroquímica e da Transformação de Plásticos. Brasília, 

2009d. Disponível em: www.abdi.com.br . Acesso em 11/06/2011. 

 

ABIPET. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET. Censo da Reciclagem do 

PET no Brasil. São Paulo, SP, 2010.  

 

ABIPLAST. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO. Perfil 2010. 

Indústria Brasileira de Transformação de Material Plástico. São Paulo, SP, 2011. Disponível em: 

www.abiplast.org.br . Acesso em 18/05/2011. 

 

ABIQUIM. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA. Demanda de Matérias-

Primas Petroquímicas e Provável Origem até 2020. Relatório GT Matérias Primas – Comissão de 

Economia, Rio de Janeiro, RJ, 2007. 

 

__________. Anuário da Indústria Química Brasileira. Ano 37. São Paulo, SP, 2010. 

 

__________. Resinas Termoplásticas. Estrutura Produtiva. 2009. Disponível em: 

http://www.abiquim.org.br/resinastermoplasticas/estrutura.asp . Acesso em 23/06/2009. 

 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA. NBR ISO 9000: Sistemas de 

gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2005a. 

 

__________. NBR ISO/IEC 17000: Avaliação de conformidade – Vocabulário e princípios 

gerais. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2005b. 

 

__________. A cadeia do plástico mostra a sua força. In: Boletim ABNT, N º 81, V. 7, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil, 2009. 

 

__________. Perguntas Freqüentes. 2010. Disponível em: www.abnt.org.br . Acesso em 11/12/10. 

http://www.abdi.com.br/
http://www.abdi.com.br/
http://www.abdi.com.br/
http://www.abdi.com.br/
http://www.abiplast.org.br/
http://www.abnt.org.br/


 

 223 

ALGARTE, W., QUINTANILHA, D. A História da Qualidade e o Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade. 1ª edição, INMETRO/SENAI, 2000. 

 

ALMEIDA, E.C., LIMA, G.V.R., SILVA, K.B., CORRÊA, M.F.B., BRANDÃO, R.E.A. Pesquisa 

do tipo Levantamento ou Survey.  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ, 

2006. 

  

ALVES, F.C. Competência para Inovar: um estudo a partir da indústria de embalagens 

plásticas. EQ/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2005. Tese (Doutorado em Processos Químicos e 

Bioquímicos). 

 

AZEVEDO, R.M.M.C. Avaliação da Conformidade: uma análise da sua importância para a 

indústria de sucos de frutas. EQ/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2009. Dissertação (Mestrado em 

Processos Químicos e Bioquímicos). 

 

BABBIE, E. Métodos de Pesquisas de Survey. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2001. 

 

BACHEGA, S.J. Paradigmas Estratégicos de Gestão da Manufatura nos Pólos de Franca, 

Birigui e Jaú: Análise por meio de um Survey. UFSCar, São Carlos, São Paulo, Brasil, 2006. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). 

 

BARRROS, M. Estudo comparativo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade com 

o Sistema da Comunidade Européia. LATEC/UFF, Niterói, RJ, Brasil, 2004. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Sistema de Gestão). 

 

BERENGUER, M.A.L., SILVA, M.F. Inovação tecnológica: propulsor competitivo na pequena 

empresa. UFP, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2000. 

 

BERTO, R.M.V.S., NAKANO, D.N. A produção científica nos anais do Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção: um levantamento de métodos e tipos de pesquisa. USP, São Paulo, SP, 

1999. 

 

BENITES, A.T., VALÉRIO, L.M. Competitividade – uma abordagem do ponto de vista teórico. 

IV JCEA, Campo Grande, MS, Brasil, 2004. 

 

BNDES. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. O apoio 

do BNDES ao setor de transformados plásticos. BNDES Setorial 31, 2010. Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br . Acesso em 18/06/2011. 

 

BRASIL. Lei N.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, da Presidência da República. Dispõe sobre as 

competências do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em 02/05/2010. 

 

__________. Decreto N.º 4.176, de 28 de março de 2002, da Presidência da República. Estabelece 

normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o encaminhamento ao 

Presidente da República de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder 

Executivo Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/


 

 224 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm . Acesso em 28/09/2009. 

 

___________. Decreto n.º 6.062, de 16 de março de 2007, da Presidência da República. Institui o 

Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG, e 

dá outras providências. 2007ª. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6062.htm.  

___________. Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007, da Presidência da República. Aprova 

a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas. 2007b. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6275.htm.  

Acesso em 01/08/2008. 

 

BORSCHIVER, S., MENDES, C.D.S., ANTUNES, A.. Estudo Prospectivo da Cadeia Produtiva 

de Embalagens Plásticas para Alimentos. 2002. Disponível em:  

http://www.abraic.org.br/V2/periodicos_teses/cp_a124.pdf. Acesso em 13/11/2009. 

 

__________., WONGTSCHOWSKI, P., ANTUNES, A. The importance of the classification 

systems used by the chemical industry. Chemistry Today, v. 23, n. 4, pp. 11-14, 2005. 

 

CABINET, Office. Better Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment. Reino Unido, 

2003. Disponível em: http://www.ond.vlaanderen.be/vereenvoudiging/pdf/BritseRiaGids.pdf . 

Acesso em 21/08/2009. 

 

CAMBOIM, A.. A informação como instrumento para a tomada de decisão a partir da análise 

do Sistema Alerta Exportador. IBCT/UFF, Niterói, RJ, Brasil, 2006. Dissertação (Mestrado). 

 

CARVALHO, P.R.C. A aplicação da Avaliação da Conformidade na indústria alimentícia. 

LATEC/UFF, Niterói, RJ, Brasil, 2004. Dissertação (Mestrado Profissional em Sistema de Gestão). 

 

COOKSTOWN, District Council. Environmental health: Risk Assessment – What is it?,  

Reino Unido, 2009. Disponível em: 

http://www.cookstown.gov.uk/business/environmentalhealth/healthandsafety/riskassessment . 

Acesso em 04/08/2009. 

 

CONMETRO. Resolução n.º 2, de 23 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial. Institui prazo para o processo de transição e de apresentação 

do Regimento Interno do Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade – CBAC e do Termo de 

Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC. Extinguir o Comitê 

Brasileiro de Certificação – CBC. Extinguir o Comitê Nacional de Credenciamento – Conacre. Criar 

o Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade – CBAC. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/index.asp. Acesso em 26/07/2008. 

 

__________. Resolução n.º 10, de 20 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial. Dispõe sobre a aprovação da Metodologia de Revisão do Plano 

de Ação Quadrienal do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/index.asp. Acesso em: 26/07/2008. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6062.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6275.htm
http://www.abraic.org.br/V2/periodicos_teses/cp_a124.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/index.asp
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/index.asp


 

 225 

__________. Guia de Boas Práticas de Regulamentação. 2007. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/guiaRegulamentacao.asp . Acesso em 10/09/2009. 

 

__________. Resolução n.º 05, de 06 de maio de 2008, do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial. Dispõe sobre a aprovação do Regulamento para o Registro de 

Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de Programa coordenado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/ legislacao/index.asp . Acesso em 11/04/2011. 

 

COUTINHO, P.L.A., BOMTEMPO, J.V. A recente evolução das competências para inovar de 

uma empresa do setor petroquímico brasileiro: resultados positivos e limitações. Cadernos 

EBAPE.BR, Edição Especial, 2005. 

 

COUTINHO, C.M.G.F.P. Inquérito por Questionário. Universidade do Minho, Braga, Portugal, 

2008. Disponível em: http://www.uminho.pt . Acesso em: 28/04/2010. 

 

CURKOVIC, S., PAGELL, M. A critical examination of the ability of ISO 9000 certification to 

lead to a competitive advantage. Journal of Quality Management, V. 4, N. 1, p. 51-67, 1999.  

 

CYRA, L., GORSKI, J. SCF – A framework supporting achieving and assessing conformity with 

standards. Computer Standards & Interfaces. V. 33, p. 80-95, 2011. 

 

DIAPE. DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO EXTERNA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

ESPECIAIS. NIT-DIAPE-001: Procedimento para Identificação e Priorização de Demandas 

por Programa de Avaliação da Conformidade. INMETRO, Rio de janeiro, RJ, Brasil, 2008. 

 

DIAS, J.L.M. Medida, Normalização e Qualidade – Aspectos da história da metrologia no 

Brasil. INMETRO, 1998. 

 

DINWIDDY, C., TEAL, F. Principles of cost-benefits analysis for developing countries, 

Cambridge University Press, 1996. 
 

DIPAC. DIVISÃO DE PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE. NIT-DIPAC-

014: Estudo de Impacto e Viabilidade de Programas de Avaliação da Conformidade. 

INMETRO, Rio de janeiro, RJ, Brasil, 2010. 

 

__________. NIT-DIPAC-012: Elaboração de Regulamentos de Avaliação da Conformidade. 

INMETRO, Rio de janeiro, RJ, Brasil, 2008.  

 

DQUAL. DIRETORIA DA QUALIDADE. NIG-DQUAL-026: Procedimento para Estudo de 

Viabilidade, Desenvolvimento e Acompanhamento de Programas de Avaliação da 

Conformidade. INMETRO, Rio de janeiro, RJ, Brasil, 2003.  

 

__________. Manual da Qualidade. INMETRO, Rio de janeiro, RJ, Brasil, 2008.  

 

DREHER, M.T. Empreendedorismo e Responsabilidade Ambiental: Uma Abordagem em 

Empreendimentos Turísticos. UFSC, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 2004. Tese (Doutorado) 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/guiaRegulamentacao.asp
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/guiaRegulamentacao.asp
http://www.uminho.pt/


 

 226 

 

ÉPOCA, Revista. Dá para viver sem plástico?, Edição n.º 581, 06 de julho de 2009, Editora Globo, 

São Paulo, SP. Disponível também em:  

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI80471-15201,00.html . 

 

EDWARDS, M.M. Community Guide to Development Impact Analysis. University of Wisconsin. 

E.U.A., 2000.  

 

EPA. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Risk Assessment Portal. E.U.A., 2009. 

Disponível em: http://www.epa.gov/risk/basicinformation.htm . Acesso em 04/08/2009. 

 

ESMERALDO, F.A. O plástico e a sustentabilidade. PLASTIVIDA, 2008. Disponível em: 

http://www.plastivida.org.br/2009/pdfs/artigos/o-plastico-e-a-sustentabilidade-tudo-sobre-o-plastico-

2.pdf . Acesso em 10/10/2009. 

 

FERREIRA, A.B. H..  Novo Dicionário Aurélio, Séc. XXI. 3ª edição, Nova Fronteira, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil, 1999. 

 

FILHO, H.B., ESTIGONI, M.L. Apostila do Curso de Pesquisa de Mercado. Universidade 

Bandeirante de São Paulo – UNIBAN, São Paulo, SP, 2007. 

 

FIRJAN. FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Mapa do 

Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro: 2006-2015. Rio de Janeiro, 2006. 

 

FLEURY, A.C.C., FLEURY, M.T.L. Estratégias competitivas e competências essenciais: 

perspectivas para a internacionalização da indústria no Brasil. Gestão & Produção, V.10, N. 2, 

2003. 

 

FORMEZ. ITALIAN, IRISH AND DUTCH PRESIDECIES OF THE COUNCIL OF THE 

EUROPEAN UNION. A comparative Analysis of Regulatory Impact Assessment in Ten EU 

Countries. A report prepared for the EU Directors of Better Regulation Group. Irlanda, 2004. 

Disponível em: http://www.betterregulation.ie/eng/Publications/Report_on_RIA_in_the_EUa.pdf . 

Acesso em 01/08/2009. 

 

FORNECK, G.R. Os padrões e estratégias de competitividade da indústria de surfwear em 

Santa Catarina. UFSC, Florianópolis, Santa Catarina, 2008. 

 

FORZA, C. Survey research in operations management: a process-based perspective. International 

Journal of Operations & Production Management, vol. 22, n.º 2, 2002. 

 

FOWLER, F.J. Survey Research Methods. Applied Social Research Methods Series, V. 1, Sage 

Publications, Londres, 1990. 

 

FREITAS, H., OLIVEIRA, M., SACCOL, A.Z., MOSCAROLA, J. O método de pesquisa survey. 

Revista de Administração, v. 35, n.º 3, São Paulo, Julho/Setembro, 2000. 

 

 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI80471-15201,00.html
http://www.betterregulation.ie/eng/Publications/Report_on_RIA_in_the_EUa.pdf


 

 227 

GOMES, I.M. Como Elaborar uma Pesquisa de Mercado. Edição SEBRAE, Belo Horizonte, MG, 

2005. 

 

GRAEML, A.R., CSILLAG, J.M. E-mail Survey com Formulário Anexado: Uma Alternativa 

para Coleta de Dados Off-Line pela Internet. Organizações em contexto, Ano 4, n.º 7, 2008. 

 

GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 3ª edição. Editora Atlas S.A., São Paulo, SP, 

1996. 

 

HAGUENAUER, L., et al.. Evolução das Cadeias Produtivas Brasileiras na Década de 90. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, texto para discussão n. 786, Brasília, DF, 2001. 

 

HAGUENAUER, L. Competitividade: conceitos e medidas. Uma resenha da bibliografia 

recente com ênfase no caso brasileiro. Texto para discussão N. 211, Instituto de Economia 

Industrial, UFRJ, 1989. 

 

HAHN, R.W., TETLOCK, P.C. Has Economic Analysis Improved Regulatory Decisions?. Journal 

of Economic Perspectives, V. 22, N. I, p. 67-84, 2008. 

 

HAIR, J.F., ANDERSON, R.E., THATAM, R.L., BLACK, W.C., Análise Multivariada de Dados, 

5ª edição, Bookman. Porto Alegre, 2005. 

 

HINRICHS, W. The impact of measurement uncertainty on the producer’s and user’s risks, on 

classification and conformity assessment: an example based on tests on some construction 

products. Journal for Quality, Comparability and Reliability in Chemical Measurement. 2009. 

 

HSE. HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. Five Steps to Risk Assessment. Reino Unido, 2006. 

Disponível em: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf . Acesso em 24/09/2009. 

 

ICAR. INSTITUTIONAL CHANGE IN AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES. Ex-

Ante Policy Assessment From an Institutional Perspective. Humboldt University Berlin. Alemanha, 

2008. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Demografias das 

Empresas 2006. Estudos e Pesquisas – Informação Econômica, Nº 10. Rio de Janeiro, RJ, 2008. 

 

__________. Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br . Acesso em 12/06/2011. 

 

INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA.  

Portaria n.º 90, de 28 de maio de 2003. Regimento Interno das Comissões Técnicas para assessorar 

o Inmetro no desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade, disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/index.asp. Acesso em 29/07/2008. 

 

__________. Livreto de Avaliação da Conformidade. 5ª  d., 2007 (a). Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/acpq.pdf . Acesso em 08/07/2008. 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/acpq.pdf


 

 228 

__________. Portaria n.º 213, de 22 de junho de 2007 (b). Aprovação e Publicação do 

Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cadeira Plástica Monobloco, disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/index.asp . Acesso em 23/09/2009. 

 

__________. O que é Barreira Técnica?, 2008a. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/faq/oqueBT.asp. Acesso em 08/12/2007. 

 

__________. Avaliação da Conformidade, 2008b. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp. Acesso em 23/07/2008. 

 

__________.Termo de Referência do SBAC, 2008c. Disponível em:  

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/comites/sbac_termo.asp. Acesso em 26/07/2008. 

 

__________. O que é o Inmetro?, 2008d. Disponível em:  

http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp . Acesso em 14/07/2008. 

 

__________. Estrutura Organizacional, 2008e. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/inmetro/estrutura.asp . Acesso em 14/07/2008. 

 

__________. Metrologia Científica e Industrial, 2008f. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/metcientifica. Acesso em 26/07/2008. 

 

__________. Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade – PBAC, 2008g. Disponível 

em: http://www.inmetro.gov.br/qualidade/sumario.asp . Acesso em 22/07/2008. 

 

__________. Guia para Avaliação de Impacto Regulatório com Sustentabilidade (AIR-S). 

Estudo sobre metodologia de quantificação e qualificação de impactos econômicos, sociais e 

ambientais de Programas de Avaliação da Conformidade. 2009a. 

 

__________. Cadeiras Plásticas, 2009b. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/cadeira.asp . Acesso em 22/06/2009. 

 

__________. Cadeiras Plásticas II, 2009c. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/cadeira2.asp . Acesso em 22/06/2009. 

 

__________. Guia de Implantação Assistida de Programas de Avaliação da Conformidade, 

2010. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/qualidade/iaac. Acesso em 22/06/2009. 

 

JACOBIDES, M.G., KNUDSEN, T., AUGIER, M. Benefiting from innovation: value creation, 

value appropriation and the role of industry architectures. Research Policy. V. 35, p. 1200-1221, 

2006. 

 

JACOBS, S.C.. An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries. Regulatory 

Impact Analysis – Best Practices in OECD Countries. OECD Publishing, 1997. 

 

JORNADA, J.A.H.. Avaliação da Conformidade (Certificação de Produtos) – Guia Prático. 

Rede Metrológica/RS, Porto Alegre, RS, 2005. 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/index.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/faq/oqueBT.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/faq/oqueBT.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/faq/oqueBT.asp
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/sumario.asp


 

 229 

 

KIRKPATRICK, C., PARKER, D.. Regulatory Impact Assessment: Developing its Potencial for 

Use in Developing Countries. University of Manchester & Aston University, Reino Unido, 2003. 

Disponível em: http://www.competition-regulation.org.uk/conferences/Philippines03/kirkparker1.pdf 

Acesso em 28/08/2009. 

 

KUPFER, D., HASENCLEVER, L. Economia Industrial – fundamentos teóricos e práticos no 

Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 2002. 

 

LAGE, M. Evolução e Avaliação da Utilização do Sistema KANBAN e de suas Adaptações: 

Survey e Estudo de Caso. UFSCar, São Carlos, São Paulo, Brasil, 2007. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção). 

 

LOPES, H.C., FILHO, P.J.M. Estratégias e competitividade industrial: uma análise das 

dificuldades setor calçadista do Vale dos Sinos (RS) a partir de suas estratégias. XIII SIMPEP, 

Bauru, SP, Brasil, 2006. 

 

LOUREIRO, I. M. A. L., PINHEIRO L. F.. Metodologia para o Programa Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade. Projeto Final de Especialização, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 2004. Disponível em http://www.inmetro.gov.br/producaointelectual. Acesso em 16/07/08, 

18:48h. 

 

MACHADO, G. A. W. C. Avaliação da Conformidade como Estratégia Competitiva, 2003. 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/producaointelectual. Acesso em  16/07/08, 11:21h. 

(Publicado na Revista Lumière) 

 

MACHADO, A.G.C., OLIVEIRA, M.V.S., FILHO, J.R.R.C. Teoria dos custos de transação: um 

estudo multi-casos de empresas integradas verticalmente. In: XI SIMPEP, Bauru, SP, 2004. 

MAFRA, S.C.T. Elaboração de Check List para desenvolvimento de projetos eficientes de 

cozinhas a partir de mapas mentais e escala Likert. UFSC, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 

1999. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). 

 

MALDONADO, L.M.O., PIO, M.J. Cadeias produtivas e competitividade: estudos de 

prospecção tecnológica. 2003. 

MANDELKERN, Group. Mandelkern Group on Better Regulation Final Report. França, 2001. 

Disponível em: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf . 

Acesso em 06/08/2009.  

 

MANO, E.B., MENDES, L.C. Introdução a Polímeros. 2ª edição revisada e ampliada. Editora 

Blücher, São Paulo, SP, 1999. 

MEDEIROS, M. Questionários: Recomendações para Formatação. Textos para Discussão n.º 

1063, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Brasília, DF, 2005. 

http://www.competition-regulation.org.uk/conferences/Philippines03/kirkparker1.pdf
http://www.inmetro.gov.br/producaointelectual
http://www.inmetro.gov.br/producaointelectual


 

 230 

MEDEIROS, N.H., BERTOLLI, S. Evolução da competitividade da indústria brasileira: uma 

análise a partir do movimento de reestruturação setorial nos anos 90. XLII Congresso SOBER, 

Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. V. 1. P. 518-518, 2004. 

 

MENEZES, R.P.B., ANTUNES, A.M.S. Using the WTO/TBT enquiry point to monitor tendencies 

in the regulation of environment, health and safety issues affecting the chemical industry. 

Environment International. V. 31, p. 407-416, 2005. 

 

MERCADO, A., ANTUNES, A. Evolução Histórica da Indústria Química Brasileira. In: A 

Aprendizagem Tecnológica no Brasil: a experiência da indústria química e petroquímica. Escola de 

Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. 

 

MDIC. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP. 2008. Disponível em: 

http://www.abrasil.gov.br/avalppa/site/content/av_prog/12/14/prog1214.htm. Acesso em 15/07/2008. 

 

__________. Cadeia Produtiva do Plástico. 2009. Disponível em: 

http://www.mdic.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=388.  

Acesso em 12/11/2009. 

 

MORRALL, J.F.. Regulatory Impact Analysis: Efficiency, Accountability and Transparency. 

E.U.A., 2001. Disponível em: http://www.oecd.org/dataoecd/18/46/1901526.doc .  

Acesso em 29/07/2009. 

 

MULLER, G. A conceitualização de Competitividade: um exercício metodológico. OLAM 

Ciência & Tecnologia, Rio Claro, SP, Brasil. Ano VI, V. 6, N. 2, 2006. 

 

NICOLSLKY, N. Inovação tecnológica, cadeias produtivas e competitividade. Sociedade 

Brasileira Pró-Inovação Tecnológica, PROTEC, 2003. 

 

NONAKA, I., TAKEUCHI, H. The Knowledge-Creating Company. Oxford UP, Oxford, 1995 

(tradução brasileira: Criação de Conhecimento na Empresa, Editora Campus, 1997). 

 

OECD. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation. Council of the OECD, 9 

March, 1995. 

 

__________. Regulatory Impact Analysis. Paris, 1997. 

 

__________. OECD Reviews of Regulatory Reform – Background Document in Regulatory 

Reform in OECD Countries. 2005ª. Disponível em: 

 http://www.oecd.org/dataoecd/0/35/36267217.pdf . Acesso em 09/09/09. 

  

 

__________. OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance. 2005b. 

Disponível em:  http://www.oecd.org/dataoecd/19/51/37318586.pdf . Acesso em 08/09/09. 

 

http://www.mdic.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=388
http://www.oecd.org/dataoecd/18/46/1901526.doc


 

 231 

PARK, J., PARK, J., BAHNG, G.W., CHOI, J.O. The role of metrology communities under the 

WTO system: measurement science and conformity assessment procedures. Journal for Quality, 

Comparability and Reliability in Chemical Measurement. 2010. 

 

PEREIRA, L.C., BORSCHIVER, S. A Avaliação da Conformidade no Brasil e o Papel da 

Regulação no Setor de Transformados Plásticos Nacional. Revista Ciências Exatas e Naturais, 

vol. 12, n.º 2, Jul/Dez, 2010. 

 

PINHEIRO, M.B. A Indústria de Móveis de Plástico, do Material Polimérico ao Design. Uma 

abordagem sobre a interação entre o setor moveleiro e as resinas termoplásticas. UEMG, Ouro Preto, 

Minas Gerais, Brasil, 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais). 

 

PLASTICSEUROPE. The Compelling Facts About Plastics, 2009. Disponível em: 

http://www.plasticseurope.org . Acesso em 30/05/11. 

 

__________. Plastics – The Facts, 2010. Disponível em: http://www.plasticseurope.org .  

Acesso em 30/05/11. 

 

PORTER, M.E. Estratégia competitiva: técnicas para análise da indústria e da concorrência. 

Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1986. 

 

PRADO, A.G.S. Química Verde – Os desafios da química no novo milênio. Química Nova, vol. 

26, n.º 5, São Paulo, Set/Out, 2003. 

 

ROTH, K.P., DIAMANTOPOULOS, A. Advancing the country image construct. Journal of 

Business Research. V. 62, p. 726-740, 2009. 

 

SACHUCK, M.I., TAKAHASHI, L.Y., AUGUSTO, C.A. Impactos da inovação tecnológica na 

competitividade e nas relações de trabalho. Caderno de Administração.V. 16, N. 2, p. 57-66, 2008. 

 

SANTOS, G., MENDES, F., BARBOSA, J. Certification and integration of management systems: 

the experience of Portuguese small and medium enterprises. Journal of Cleaner Production. V. 19, 

p. 1965-1974, 2011. 

 

SCHMIEMANN, M. Enterprises by size class – overview of SMEs in the EU. Eurostat – Statistics 

in focus. 2008. Disponível em:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-031/EN/KS-SF-08-031-EN.PDF . 

Acesso em 18/10/2008. 

 

SECEX. SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR. Balança Comercial. Disponível em: 

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/evocomextbrasil/evolucaocebrasileiro.xls.  

Acesso em 13/04/2011. 

 

SILVA, C.L. Competitividade e estratégia empresarial: um estudo de caso da indústria 

automobilística Brasileira na década de 1990. Revista FAE Business. V. 4, N. 1, p. 35-48, 2001. 

 

 

http://www.plasticseurope.org/
http://www.plasticseurope.org/
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/evocomextbrasil/evolucaocebrasileiro.xls


 

 232 

SILVA, F.M., LACERDA, P.S.B., JUNIOR, J.J. Desenvolvimento Sustentável e Química Verde. 

Química Nova, vol. 28, n.º 1, 2005. 

  

SILVA, E.L., MENEZES, E.M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. UFSC, 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 2001. 

 

SHORTALL, D.. Regulatory Impact Assessment: Methodology and Best Practices. In: Workshop 

Internacional de Avaliação da Conformidade, Inmetro, Rio de Janeiro, RJ, 2006. 

 

SECOVI. SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Manual da 

Coleta Seletiva. São Paulo, SP, 2003. Disponível em: 

http://www.secovi.com.br/empty.php?local=/biblioteca/index.htm . Acesso em 10/10/2009. 

 

SIQUIM. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA QUÍMICA. Prospectiva 

Tecnológica da Cadeia Produtiva de Embalagens Plásticas para Alimentos. EQ/UFRJ, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil, 2003. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1196944561.pdf. 

Acesso em 08/07/2009. 

 

STEPHENSON, S.M. Standards, conformity assessment and developing countries. Florida, USA, 

1997. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597242 . Acesso em 

11/10/2011. 

 

TEECE, D.J. Strategies for capturing the financial benefits from technological innovation. 1992. 

(Extraído de: Technology and the wealth of nations. Rosenberg, Landau, Mowery) 

  

TEIXEIRA, R., LACERDA, D.P., HEXSEL, A., JUNIOR, C.R. Fatores determinantes da 

competitividade na indústria de telecomunicações e repercussões para a estratégia. Revista de 

Administração e Contabilidade da Unisinos. V.2, N.1, p. 15-26, 2005. 

 

TICONA, J.M., FROTA, M.N. Assessment of the economic impact of product certification: A 

significant area of application of measurement. Measurement. V. 41, p. 88-104, 2008. 

 

TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K.. Managing Innovation – integrating technological market 

and organizational change. 1ª ed., John Wiley & Sons inc., New York, 1997. 

 

__________. Gestão da Inovação. Porto Alegre, Editora Bookman, 2008. 

 

TRAJANO, S.M.G. Controle da qualidade na indústria farmacêutica – estudo de caso do 

Captopril. EQ/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2006. Dissertação (Mestrado em Processos 

Químicos e Bioquímicos). 

 

TREASURY, HM. The Green Book – Appraisal and Evaluation in Central Government. Reino 

Unido, 2003. Disponível em: http://www.hm-treasury.gov.uk/data_greenbook_index.htm . Acesso 

em 24/09/2009. 

 

__________. The Orange Book – Management of Risk: Principles and Concepts. Reino Unido, 

2004. Disponível em: http://www.who.int/management/general/risk/managementofrisk.pdf . Acesso 

http://www.secovi.com.br/empty.php?local=/biblioteca/index.htm
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597242


 

 233 

em 24/09/2009. 

 

USAID. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Regulatory 

Impact Assessment Manual. E.U.A., 2008. Disponível em: 

 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADM221.pdf. Acesso em 04/11/2009. 

 

VINODKUMAR, M.N., BHASI, M. A study on the impact of management system certification on 

safety management. Safety Science. V. 49, p. 498-507, 2011. 

 

WAACK, R.S. Fusões e aquisições na indústria farmacêutico-veterinária. Caderno de pesquisas 

em Administração, v. 07, n. 3, pp.81-98, 2000. 

 

WECKSTEIN, R.S. Standards, conformity assessment and trade into the 21st Century. Journal of 

Asian Economics. V. 7, N. 2, p. 333-336, 1996. 



 

 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 



 

235 

 

Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro – EQ/UFRJ 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro 

 

Pesquisadores:  Luiz Cláudio de Oliveira Pereira – lcpereira@inmetro.gov.br 

   Prof.ª Dr.ª Suzana Borschiver – suzana@eq.ufrj.br 

 

Questionário: Análise dos Impactos da Atividade de Avaliação da Conformidade sobre o 

Setor Produtivo de Cadeiras Plásticas Monobloco. 

“A Avaliação da Conformidade é um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente 

acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou 

serviço, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor 

custo possível para a sociedade.” 

Com o objetivo de avaliar os efeitos e percepções acerca da regulamentação da Avaliação da 

Conformidade sobre o ramo de cadeiras plásticas, estudar as conseqüências de sua 

implementação, bem como buscar oportunidades de melhorias no processo e ampliar os 

benefícios para todos os agentes do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, a 

EQ/UFRJ, em parceria com o Inmetro, propõe a pesquisa a seguir na qual a participação e 

opinião da sua empresa são indispensáveis. Antecipadamente, agradecemos sua colaboração 

respondendo as perguntas que seguem, iniciando pelo preenchimento de dados pessoais/empresa 

e, posteriormente, passando pelas etapas de perguntas onde, basicamente, serão apresentadas 

afirmações e deverá ser apontado o quanto você concorda ou discorda da respectiva idéia, 

ressaltando-se que, em poucos casos onde a questão permite mais de uma resposta, assinalar 

todas as soluções cabíveis na sua opinião. Obrigado! 

 

1- Informações Gerais – Esta seção visa definir o perfil da empresa. 

- Nome da empresa:       

- Razão Social:       

- Endereço da empresa:       

- Nome do respondente:       

- Cargo do respondente:       

- Telefone/fax:       

- e-mail:       

- Data do preenchimento desse formulário:       

- Porte da empresa:  micro           pequeno           médio           grande 

mailto:lcpereira@inmetro.gov.br
mailto:suzana@eq.ufrj.br
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- Controle acionário:  capital nacional           capital estrangeiro          capital misto 

- Tempo de mercado (anos):  < 5         5 a 10         11 a 20         21 a 30         > 30 

- Tempo de atuação na produção de cadeiras plásticas (anos):  < 5       5 a 10        11 a 20        

 21 a 30         > 30 

- Número de empregados:  < 10        10 a 49        50 a 249        > 250 

- Jornada de trabalho por semana (horas):  < 20        20 a 44         45 a 60         > 60 

- Estimativa de participação (fatia) no mercado:  < 10%         10 a 25%           26 a 50%          

 51 a 75%           > 75%   Participação de mercado não estimada. 

- Estimativa de custos de produção (mão de obra, materiais e demais insumos) sobre receita de 

vendas:  < 10%         10 a 25%           26 a 50%           51 a 75%           > 75%

  Custos não estimados. 

- Além da certificação das cadeiras plásticas, como parte do Programa de Avaliação da 

Conformidade específico, indique as certificações e sistemas implementados em sua empresa: 

 Gestão da Qualidade     Gestão Ambiental      Segurança do Trabalho                           

 Responsabilidade Social      Gestão de Segurança e Saúde       

Outros:       

 

2- Premissas da Implantação do Programa de Avaliação da Conformidade (PAC) de 

Cadeiras Plásticas Monobloco – O objetivo desta seção é ilustrar como ocorreu a identificação 

da regulamentação do Processo de Avaliação da Conformidade e, por conseguinte, sua 

implantação e desdobramentos iniciais da atividade. 

“O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco foi implantado por meio da Portaria Inmetro n.º 213, de 22 de junho de 

2007, considerando que, por duas vezes, o produto havia sido analisado pelo Inmetro, por meio do Programa de 

Análise de Produtos, que apontou a necessidade da criação de um Programa de Avaliação da Conformidade que 

estabelecesse requisitos mínimos de segurança. Ao decretar a obrigatoriedade da avaliação da conformidade 

desses produtos, essa Portaria estabeleceu o prazo de dez meses para os empresários se adequarem à nova 

regulamentação e buscarem a certificação de seus produtos a partir da data de sua publicação.” 

a) Assinale por quais meios ou veículos sua empresa tomou conhecimento da obrigatoriedade de 

certificação de seus produtos, isto é, a implantação compulsória do PAC de Cadeiras Plásticas 

Monobloco: 

 jornais e/ou revistas impressos          circulares de entidades de classe          internet          

 televisão e/ou rádio           iniciativa do Órgão Regulamentador           informalmente 

por meio de terceiros           comissões técnicas           após ação de fiscalização dos Órgãos 

Delegados do Inmetro      
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Outros:       

 

b) Ao tomar conhecimento da determinação compulsória da avaliação da conformidade, aponte 

as palavras que descreveriam a reação da empresa como um todo naquele período: 

 preocupação          entusiasmo           aversão           positivismo           negativismo                           

 dispensabilidade           comprometimento                      inutilidade           raiva          

 conformismo             neutralidade           concordância                                      

Outros:       

 

c) De acordo com a escala a seguir com os graus de dificuldade impostos e respectivos pesos: 

[0] Nulo                [1] Baixo               [2] Médio               [3] Alto                [4] Extremo 

Remetendo-se ao período que a empresa iniciou o processo de certificação de seus produtos, 

avalie as possíveis barreiras enfrentadas para o cumprimento da regulamentação, sua 

implementação e adequação ao PAC de Cadeiras Plásticas: 

- Custos internos de implementação:  0  1  2  3  4 

- Qualificação da força de trabalho:  0  1  2  3  4 

 - Acesso à informação (regulamentos e normas vigentes):  0  1  2  3  4 

- Qualidade da informação:  0  1  2  3  4 

 - Adaptação às regras de sistemas de gestão:  0  1  2  3  4 

 - Comprometimento dos funcionários:  0  1  2  3  4 

 - Falta de recursos financeiros:  0  1  2  3  4 

- Desconhecimento acerca da atividade de Avaliação da Conformidade:  0  1  2

  3  4 

- Dificuldade de interação com o Órgão Regulamentador:  0  1  2  3  4 

- Apoio e suporte do Órgão Regulamentador:  0  1  2  3  4 

- Contratação e auditorias do Organismo de Certificação de Produtos (OCP ou OAC):  0

  1  2  3  4 

- Infra-estrutura da empresa:  0  1  2  3  4 
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- Adaptação ou compra de equipamentos adequados:  0  1  2  3  4 

- Testes laboratoriais:  0  1  2  3  4 

- Rigor dos requisitos técnicos:  0  1  2  3  4 

- Outros:            0  1  2  3  4 

 

A partir deste item e estendendo-se até a Seção 4, relativamente a cada uma das seguintes 

afirmações, de acordo com a escala abaixo e os respectivos pesos entre colchetes, indique o seu 

grau de concordância nas questões: 

[0] Discordo totalmente 

[1] Discordo em maior parte 

[2] Indiferente (não concordo nem discordo)  

[3] Concordo em maior parte 

[4] Concordo totalmente 

 

d) O Órgão Regulamentador, de forma pró-ativa e antecipada, conduziu o desenvolvimento e 

implantação das etapas do PAC de Cadeiras Plásticas em conjunto com as empresas produtoras e 

importadoras, reconhecendo a importância da participação dessa parte interessada ao longo do 

processo:  0  1  2  3  4 

e) O Órgão Regulamentador permitiu que as empresas afetadas pela proposta de regulamentação 

se manifestassem sobre as conseqüências do regulamento a ser decretado:  0  1  2

  3  4 

f) O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco introduziu ou demandou a aquisição de novas 

tecnologias e treinamentos:  0  1  2  3  4 

Quais:       

 g) A implementação do referido PAC acarretou mudanças no processo produtivo:   0

  1  2  3  4 

 

Observações e comentários:       
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3- Manutenção do PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco – Esta seção visa desvendar como a 

empresa avalia a regulamentação existente, a manutenção do Programa específico e o papel de 

cada agente envolvido no processo. 

“Numa economia onde a competitividade é acirrada e as exigências são cada vez maiores, as empresas dependem 

de sua capacidade de incorporação de novas tecnologias de produtos, processos e serviços. A competição entre as 

empresas eliminou as tradicionais vantagens baseadas no uso de fatores abundantes e de baixo custo. A 

normalização é utilizada cada vez mais como um meio para se alcançar a redução de custo da produção e do 

produto final, mantendo ou melhorando sua qualidade.” 

De acordo com a escala, indique o seu grau de concordância nas seguintes questões: 

[0] Discordo totalmente 

[1] Discordo em maior parte 

[2] Indiferente (não concordo nem discordo)  

[3] Concordo em maior parte 

[4] Concordo totalmente 

 

a) As normas e regulamentos utilizados como referência para o PAC de Cadeiras Plásticas 

Monobloco são adequados:  0  1  2  3  4 

b) Os custos do processo de Avaliação da Conformidade [mecanismo de certificação] e sua 

manutenção são elevados:  0  1  2  3  4 

c) Os custos de manutenção do PAC são elevados de forma a comprometer o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos pela regulamentação:  0  1  2  3  4 

d) Os custos de implantação e manutenção justificam os benefícios decorrentes de sua 

implementação:  0  1  2  3  4 

e) Tendo em vista os custos e controles necessários à manutenção do referido PAC, o mecanismo 

de avaliação da conformidade empregado [certificação] é adequado para o processo:  0

  1  2  3  4 

f) Micro e pequenas empresas são muito importantes no desenvolvimento social e econômico do 

País. Os critérios impostos pela Avaliação da Conformidade são de fácil atendimento por parte 

dessas empresas:      0  1  2  3  4 

g) Considerando os seis requisitos básicos para uma melhor regulação (definições na última 

página). O PAC de Cadeiras Plásticas, tal como foi implantado, segue os princípios 

indispensáveis à melhor regulamentação? 

- O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é necessário:        0  1  2  3  4 
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- O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é proporcional:    0  1  2  3  4 

- O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é transparente:     0  1  2  3  4 

- O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é responsável:      0  1  2  3  4 

- O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é acessível:          0  1  2  3  4 

- O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é simples:            0  1  2  3  4 

h) A infra-estrutura existente voltada para a atividade de Avaliação da Conformidade é 

adequada, sendo capaz de prover um processo ágil e eficiente? 

- Organismos de Certificação:      0    1  2   3   4 

- Laboratórios de ensaios:      0  1  2  3  4 

- Institutos e equipes de Fiscalização:     0  1  2  3  4 

- Sistemas e redes de informação:      0  1  2  3  4 

i) O Órgão Regulamentador é acessível, eficaz e fornece apoio técnico adequado ao tratamento 

de dúvidas e outros questionamentos das empresas nas questões relativas ao PAC:  0  1

  2  3  4 

j) O Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC ou OCP) é o responsável pela certificação 

de produtos, ou seja, seu papel é vital para a implementação e manutenção do PAC de Cadeiras 

Plásticas, logo: 

- Os custos dos serviços desses Organismos são elevados:  0  1  2  3  4 

- Os Organismos são transparentes e explicativos no processo de certificação:  0  1

  2  3  4 

- Os Organismos se mostram presentes na rotina das empresas:  0  1  2  3

  4 

- Os Organismos dão devido suporte às empresas:  0  1  2  3  4 

- Durante a manutenção da certificação, o controle realizado pelos Organismos segue os 

requisitos presentes nos regulamentos:  0  1  2  3  4 

- Os Organismos são indispensáveis para todo o processo:  0  1  2  3  4 

k) Com a implantação do PAC, houve alteração positiva no mercado de cadeiras plásticas 

monobloco nos últimos anos:  0  1  2  3  4 

l) Os benefícios decorrentes da implantação justificam os custos de manutenção do PAC:         

 0  1  2  3  4 
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m) Ainda segundo a escala de concordância, após a Avaliação da Conformidade, sua empresa 

reconhece os seguintes benefícios oriundos dessa atividade? 

- Maior satisfação do cliente:  0  1  2  3  4 

- Motivação da força de trabalho:  0   1  2  3  4 

- Padronização do processo:  0  1  2  3  4 

- Acesso a novos mercados:  0  1  2  3  4 

- Aumento da competitividade:  0  1  2  3  4 

- Aumento do lucro:    0  1  2  3  4 

- Melhora da eficiência dos processos:  0  1  2  3  4 

- Melhor relação com o Órgão Regulamentador:  0    1      2     3    4 

- Redução das reclamações:  0  1  2  3  4 

- Redução das perdas:  0  1  2  3  4 

- Aumento das exportações:      0  1  2  3  4 

- Redução da concorrência desleal:     0  1  2  3  4 

- Redução do índice de acidentes de consumo:     0  1  2  3  4 

n) Considerando os fatores relacionados à Avaliação da Conformidade, tais como: custos, 

concorrência justa, ganho de mercados, proteção do consumidor, melhoria contínua da 

qualidade, fortalecimento do mercado interno e agregação de valor às marcas dos produtos, a 

intervenção governamental é necessária, isto é, a Avaliação da Conformidade deve ser mantida 

compulsoriamente:     0  1  2  3  4 

 

Observações e comentários:       

 

4- Impactos Oriundos da Avaliação da Conformidade – A idéia principal desta Seção é 

identificar os impactos originados a partir da implantação compulsória do PAC de Cadeiras 

Plásticas Monobloco. 

“A Avaliação da Conformidade ocupa papel de destaque no mundo moderno e de comércio globalizado, podendo 

ser considerada um dos fatores que impulsionam a competitividade. Nesse contexto, as atividades do Inmetro, no 

campo da avaliação da conformidade, podem exercer impacto significativo na sociedade, sendo uma ferramenta 

importante para a regulação dos mercados, proteção à saúde, segurança do consumidor e meio ambiente e para o 

desenvolvimento industrial nacional.” 
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Na próxima questão, utilizando-se a conhecida escala, aponte o seu nível de concordância: 

[0] Discordo totalmente 

[1] Discordo em maior parte 

[2] Indiferente (não concordo nem discordo)  

[3] Concordo em maior parte 

[4] Concordo totalmente 

 

a) Avaliando-se cada fator descrito abaixo, a implantação do PAC de Cadeiras Plásticas 

Monobloco, ou seja, a certificação obrigatória desses produtos é uma medida importante que 

afeta os seguintes itens: 

- Exportação de produtos:      0  1  2  3  4 

- Preços de vendas:                   0  1  2  3  4 

- Custos:                     0  1  2  3  4 

- Concorrência justa:                0  1  2  3  4 

- Condições de trabalho:         0  1  2  3  4 

- Número de empregos:           0  1  2  3  4 

- Saúde do trabalhador:            0  1  2  3  4 

- Qualificação dos funcionários:        0  1  2  3  4 

- Proteção do consumidor:      0  1  2  3  4 

- Uso de recursos naturais:      0  1  2  3  4 

- Geração de resíduos:              0  1  2  3  4 

- Reciclagem de materiais:     0  1  2  3  4 

 

b) Considerando que há diversos tipos de impactos, que podem ser positivos ou negativos e em 

diferentes intensidades: 

 

Efeito:  

   [+] Positivo   (induz melhorias no item analisado)       

   [–] Negativo   (torna difícil ou eleva os custos do item analisado) 

 

Intensidade: [0] Nula       [1] Suave       [2] Média       [3] Forte       [4] Extrema 

 

Avalie a intensidade de cada possível impacto após a implantação do PAC de Cadeira Plásticas 

Monobloco, isto é, sinalize o quanto foram afetados os itens a seguir e se de forma positiva ou 

negativa (preencher os campos por extenso ou utilizando os símbolos + ou – para apontar o 

efeito do impacto e numerando de acordo com a intensidade correspondente). 

 

Observação: caso sua resposta seja Nula, não é necessário discriminar o efeito do impacto. 
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Grupos de Impactos Impacto Efeito Intensidade 

 

 

 

 

 

 

Econômico  

Volume de produção             

Preço do produto             

Custo             

Lucro             

Demanda do produto             

Oferta do produto             

Qualidade do produto             

Preço de matérias-primas             

Infra-estrutura da empresa             

Processo e tecnologia de produção             

Padronização das atividades             

Concorrência             

Concentração de mercado             

Controle operacional             

 

 

 

Social 

Número de empregos             

Salários             

Qualificação de mão-de-obra             

Carga horária de trabalho             

Motivação dos funcionários             

Riscos de acidentes             

Segurança dos trabalhadores             

Satisfação do cliente             

 

 

 

 

Ambiental 

Qualidade ambiental             

Alternativas tecnológicas             

Descarte de resíduos             

Tratamento de resíduos             

Reciclagem             

Consumo de energia             

Poluição             

Desperdício             

Preservação ambiental             

Riscos de acidentes ambientais             
 

Observações e comentários:       

 

 

5- A Avaliação da Conformidade e a Questão da Inovação Tecnológica – Por fim, a função 

desta Seção é identificar o comportamento da empresa frente ao fator mais estimulante da 

competitividade contemporânea: a inovação tecnológica. 

“Nos dias de hoje, vantagens competitivas como acesso preferencial à fontes de matérias-primas, custos de mão-de-

obra e proximidade de mercado estão perdendo importância. O fator essencial de competitividade se deslocou da 

capacidade de produção para a capacidade de inovação.” 
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a) Durante os últimos 3 anos, a empresa realizou: 

- Inovações tecnológicas de produtos?      Sim           Não 

- Inovações tecnológicas de processos?     Sim           Não 

- Inovações puramente comerciais?           Sim           Não 

b) Atualmente, é restrito o número de produtos oriundos da indústria de transformados plásticos 

sob Avaliação da Conformidade no SBAC, isto é, menos que 10% do número total de 

Programas. No entanto, com o crescimento dessa atividade, é de se esperar que essa relação 

aumente e essa indústria seja beneficiada num período de até 10 anos? 

 Não           Dificilmente           Possivelmente           Completamente 

c) Nesta seção, as respostas deverão ser dadas de acordo com uma escala gradativa de 0 a 5, onde 

cada grau tem o significado descrito a seguir: 

[0] Não 

[1] Raramente 

[2] Algumas vezes 

[3] Bastante 

[4] Constantemente 

[5] Constantemente e de forma sistematizada 

 

- A submissão obrigatória ao processo de Avaliação da Conformidade se traduziu numa 

oportunidade de inovar:  0  1  2  3  4  5 

- A empresa se preocupa em inserir a inovação na estratégia de conjunto da empresa ao controlar 

a qualidade e a eficácia da produção:      0  1  2  3  4  5 

- A empresa analisa os produtos dos concorrentes, prevendo e agindo sobre a evolução dos 

mercados:      0  1  2  3  4  5 

- A empresa incentiva a formulação de novas idéias:     0  1  2  3  4

  5 

- A empresa adquire rapidamente os equipamentos e maquinários tecnologicamente novos:      

 0  1  2  3  4  5 
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- A empresa investe e empreende ações em prol de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento (suporte 

a projetos acadêmicos, criação e manutenção de laboratórios internos etc.):      0  1

  2  3  4  5 

 

Observações e comentários:       

 

 

Anexo à Questão g da Seção 3: Princípios para uma melhor regulamentação 

 

Objetivando propiciar uma melhor regulamentação, a atividade regulatória deve estar 

fundamentada em alguns princípios essenciais: 

 

Necessidade: Esse princípio exige que, antes de colocar uma nova política em vigor, as 

autoridades públicas avaliem se é ou não necessário introduzir novas regras; 

 

Proporcionalidade: A regulamentação deve estabelecer um equilíbrio entre as vantagens que ela 

oferece e as restrições que impõe, ou seja, deve ser proporcional ao risco; 

 

Transparência: A fim de melhorar a qualidade da regulamentação, por ser mais eficaz na 

identificação de efeitos imprevistos e tomar em consideração os pontos de vista das partes 

diretamente interessadas, a elaboração da legislação não deve estar restrita aos limites dos órgãos 

da administração pública, devendo ser aberta, simples e amistosa ao usuário. A participação e 

consulta envolvendo todas as partes interessadas, antes da fase de elaboração da regulamentação, 

é a primeira exigência do princípio da transparência; 

 

Responsabilidade: Todas as partes envolvidas devem ser capazes de identificar claramente as 

autoridades que originaram as políticas e a regulamentação que são aplicadas. Se for o caso, 

devem ser capazes de informá-las das dificuldades com a implementação de políticas ou leis, de 

modo que possam ser revistas e, se for o caso, alteradas. 

 

Acessibilidade: Um regulamento compreensível, consistente, acessível para aqueles a quem é 

dirigido, é essencial para que possa ser implementado adequadamente. Deve ser considerada a 

acessibilidade em cada parte da regulamentação. O princípio da acessibilidade pode exigir um 

esforço especial de comunicação por parte das autoridades públicas envolvidas; 

 

Simplicidade: O objetivo deve ser a elaboração de um regulamento simples de usar e de 

compreender. Como este é um pré-requisito essencial para que os cidadãos façam uso efetivo dos 

deveres e direitos concedidos a eles, a regulamentação deve ser tão detalhada quanto necessário e 

tão simples quanto possível. Simplicidade na regulamentação é também uma importante fonte de 

economia, tanto para as empresas, agentes intermediários e administrações públicas. O princípio 

da simplicidade exige esforços ativos para combater a minuciosidade excessiva desde o início do 

processo de elaboração da regulamentação. 
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ANEXO II 
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Resultados gerais do questionário 

      “Análise dos Impactos da Avaliação da Conformidade sobre o Setor Produtivo de Cadeiras Plásticas Monobloco” 

       1- Informações Gerais (perfil do setor) 

   

       
  Micro Pequeno Médio Grande     

Porte da empresa 5% 25% 60% 10%     

  Nacional Estrangeiro Misto       

Controle acionário 90% 5% 5%       

  < 5 5 a 10 11 a 20 21 a 30 > 30   

Tempo de mercado 

(anos) 25% 25% 15% 15% 20%   

  < 5 5 a 10 11 a 20 21 a 30 > 30   

Tempo de mercado 

na produção de 

cadeiras plásticas 

(anos) 45% 30% 10% 15% 0   

  < 10 10 a 49 50 a 249 > 250     

Número de 

empregados 5% 20% 65% 10%     

  < 20 20 a 44 45 a 60 > 60     

Jornada de trabalho 

semanal (horas) 0 65% 25% 10%     

  < 10 11 a 25 26 a 50 51 a 75 > 75 NSR 

Estimativa de 

participação (fatia) 

de mercado (%) 20% 10% 15% 5% 0 50% 

  < 10 11 a 25 26 a 50 51 a 75 > 75 NSR 

Estimativa de custos 

de produção sobre 

receita de vendas 

(%) 0 0 5% 35% 5% 55% 

  G. Qualidade G. Ambiental Seg. do Trabalho 

Resp. 

Social 

Gestão Seg. e 

Saúde   

Demais 

certificações da 

empresa 75% 20% 45% 10% 15%   

NSR: não soube responder. 
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2- Premissas da Implantação do Programa de Avaliação da Conformidade (PAC) de Cadeiras Plásticas 

Monobloco 

      
a) Meios ou veículos pelos quais a empresa tomou conhecimento da obrigatoriedade de certificação de seus produtos: 

      Jornais/revistas 

impressas 

Circulares Entidades de 

Classe Internet TV/rádio 

Iniciativa do 

Inmetro 

 
5% 30% 5% 0 20% 

 

Comissões Técnicas 

Após Fiscalização do 

Inmetro Terceiros 

   
25% 25% 20% 

   

      
b) Reações das empresas ao saber da obrigatoriedade de certificação das cadeiras plásticas 

 

      
Preocupação Entusiasmo Aversão Positivismo Negativismo Dispensabilidade 

30% 15% 0 25% 5% 0 

Comprometimento Inutilidade Raiva Conformismo Neutralidade Concordância 

60% 5% 0 15% 10% 30% 

 

c) De acordo com a escala e respectivos pesos: 

    
[0] Nulo    [1] Baixo     [2] Médio     [3] Alto     [4] Extremo 

   

      
Grau de dificuldade das possíveis barreiras ao iniciar o processo de certificação: 

 

      

 
Nulo Baixo Médio Alto Extremo 

      
Custos internos de implementação 5% 5% 35% 45% 10% 

Qualificação da força de trabalho 0 10% 40% 50% 0 

Acesso à informação (regulamentos 

e normas vigentes) 5% 40% 35% 15% 5% 

Qualidade da informação 5% 25% 55% 10% 5% 

Adaptação às regras de sistemas de 

gestão 5% 10% 35% 45% 5% 

Comprometimento dos funcionários 0 15% 30% 30% 25% 

Falta de recursos financeiros 10% 25% 55% 10% 0 

Desconhecimento acerca da 

atividade de Avaliação da 

Conformidade 20% 15% 40% 25% 0 

Dificuldade de interação com o 

Órgão Regulamentador 15% 30% 30% 25% 0 

Apoio e suporte do Órgão 

Regulamentador 10% 15% 25% 40% 10% 

Contratação e auditorias do 

Organismo de Certificação de 

Produtos (OCP ou OAC) 10% 10% 50% 15% 15% 

Infra-estrutura da empresa 5% 35% 25% 30% 5% 
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Adaptação ou compra de 

equipamentos adequados 0 20% 35% 35% 10% 

Testes laboratoriais 0 5% 45% 25% 25% 

Rigor dos requisitos técnicos 5% 0 20% 45% 30% 

      

      
De acordo com a escala e respectivos pesos: 

    
[0] Discordo totalmente              [1] Discordo em maior parte               [2] Indiferente      

[3] Concordo em maior parte               [4] Concordo totalmente 

  

   Indique seu grau de concordância: 

 Discordância 
Indiferença 

Concordância 

 Total Parcial Parcial Total 

 0 1 2 3 4 

      

d) O Órgão Regulamentador, de forma pró-ativa e antecipada, 

conduziu o desenvolvimento e implantação das etapas do PAC de 

Cadeiras Plásticas em conjunto com as empresas produtoras e 

importadoras, reconhecendo a importância da participação dessa 

parte interessada ao longo do processo: 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

30% 

e) O Órgão Regulamentador permitiu que as empresas afetadas 

pela proposta de regulamentação se manifestassem sobre as 

conseqüências do regulamento a ser decretado: 

 

 

10% 

 

 

15% 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

25% 

f) O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco introduziu ou 

demandou a aquisição de novas tecnologias e treinamentos: 

 

5% 

 

15% 

 

5% 

 

30% 

 

45% 

g) A implementação do referido PAC acarretou mudanças no 

processo produtivo: 

 

10% 

 

10% 

 

0 

 

60% 

 

20% 

 

 

3- Manutenção do PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco 

     

      De acordo com a escala e respectivos pesos: 

     
[0] Discordo totalmente              [1] Discordo em maior parte               [2] Indiferente      

  
[3] Concordo em maior parte               [4] Concordo totalmente 

    

      
Indique seu grau de concordância: 

     

      

 
Discordo 

Indiferente 
Concordo 

 
Total Parcial Parcial Total 

 
0 1 2 3 4 

           

a) As normas e regulamentos utilizados como referência para o 

PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco são adequados: 0 15% 20% 60% 5% 

b) Os custos do processo de Avaliação da Conformidade 

[mecanismo de certificação] e sua manutenção são elevados: 0 0 5% 55% 40% 
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c) Os custos de manutenção do PAC são elevados de forma a 

comprometer o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela 

regulamentação: 5% 25% 15% 45% 10% 

d) Os custos de implantação e manutenção justificam os 

benefícios decorrentes de sua implementação: 5% 10% 30% 45% 10% 

e) Tendo em vista os custos e controles necessários à 

manutenção do referido PAC, o mecanismo de avaliação da 

conformidade empregado [certificação] é adequado para o 

processo: 0 20% 30% 40% 10% 

f) Micro e pequenas empresas são muito importantes no 

desenvolvimento social e econômico do País. Os critérios 

impostos pela Avaliação da Conformidade são de fácil 

atendimento por parte dessas empresas: 20% 30% 25% 20% 5% 

g) Considerando os seis requisitos básicos para uma melhor 

regulação. O PAC de Cadeiras Plásticas, tal como foi 

implantado, segue os princípios indispensáveis à melhor 

regulamentação?           

O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é necessário: 0 0 15% 30% 55% 

O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é proporcional: 0 5% 10% 60% 25% 

O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é transparente: 0 10% 25% 55% 10% 

O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é responsável 0 15% 10% 30% 45% 

O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é acessível: 0 25% 20% 45% 10% 

O PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco é simples: 5% 5% 20% 55% 15% 

h) A infra-estrutura existente voltada para a atividade de 

Avaliação da Conformidade é adequada, sendo capaz de prover 

um processo ágil e eficiente?           

Organismos de Certificação: 0 10% 20% 55% 15% 

Laboratórios de ensaios: 5% 10% 10% 60% 15% 

Institutos e equipes de Fiscalização: 15% 15% 30% 25% 15% 

Sistemas e redes de informação: 5% 30% 35% 25% 5% 

i) O Órgão Regulamentador é acessível, eficaz e fornece apoio 

técnico adequado ao tratamento de dúvidas e outros 

questionamentos das empresas nas questões relativas ao PAC: 0 30% 20% 40% 10% 

j) O Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC ou 

OCP) é o responsável pela certificação de produtos, ou seja, 

seu papel é vital para a implementação e manutenção do PAC 

de Cadeiras Plásticas, logo:           

Os custos dos serviços desses Organismos são elevados: 0 0 0 55% 45% 

Os Organismos são transparentes e explicativos no processo de 

certificação: 0 10% 5% 60% 25% 

Os Organismos se mostram presentes na rotina das empresas: 0 5% 15% 55% 25% 

Os Organismos dão devido suporte às empresas: 0 5% 10% 55% 30% 

Durante a manutenção da certificação, o controle realizado 

pelos Organismos segue os requisitos presentes nos 

regulamentos: 0 5% 0 35% 60% 

Os Organismos são indispensáveis para todo o processo: 0 0 15% 45% 40% 

k) Com a implantação do PAC, houve alteração positiva no 

mercado de cadeiras plásticas monobloco nos últimos anos: 0 0 30% 35% 35% 
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l) Os benefícios decorrentes da implantação justificam os 

custos de manutenção do PAC: 0 15% 30% 55% 0 

m) Ainda segundo a escala de concordância, após a Avaliação 

da Conformidade, sua empresa reconhece os seguintes 

benefícios oriundos dessa atividade?           

Maior satisfação do cliente: 0 15% 10% 35% 40% 

Motivação da força de trabalho: 0 5% 45% 45% 5% 

Padronização do processo: 5% 5% 5% 40% 45% 

Acesso a novos mercados: 5% 5% 35% 30% 25% 

Aumento da competitividade: 0 5% 20% 45% 25% 

Aumento do lucro: 10% 25% 45% 10% 10% 

Melhora da eficiência dos processos: 5% 5% 5% 60% 25% 

Melhor relação com o Órgão Regulamentador: 5% 5% 45% 40% 5% 

Redução das reclamações: 5% 5% 25% 45% 20% 

Redução das perdas: 5% 15% 25% 45% 10% 

Aumento das exportações: 37% 5% 58% 0 0 

Redução da concorrência desleal: 15% 5% 40% 35% 5% 

Redução do índice de acidentes de consumo: 5% 5% 35% 30% 25% 

n) Considerando os fatores relacionados à Avaliação da 

Conformidade, tais como: custos, concorrência justa, ganho de 

mercados, proteção do consumidor, melhoria contínua da 

qualidade, fortalecimento do mercado interno e agregação de 

valor às marcas dos produtos, a intervenção governamental é 

necessária, isto é, a Avaliação da Conformidade deve ser 

mantida compulsoriamente: 0 5% 15% 25% 55% 

 

 

4- Impactos Oriundos da Avaliação da Conformidade 

     

      De acordo com a escala e respectivos pesos: 

     
[0] Discordo totalmente              [1] Discordo em maior parte               [2] Indiferente      

  
[3] Concordo em maior parte               [4] Concordo totalmente 

    

      
Indique seu grau de concordância: 

     

      

 
Discordo 

Indiferente 
Concordo 

 
Total Parcial Parcial Total 

 
0 1 2 3 4 

           

a) Avaliando-se cada fator descrito abaixo, a implantação do 

PAC de Cadeiras Plásticas Monobloco, ou seja, a certificação 

obrigatória desses produtos é uma medida importante que afeta 

os seguintes itens:           

Exportação de produtos: 11% 11% 26% 21% 32% 
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Preços de vendas: 0 0 5% 45% 50% 

Custos: 0 0 0 55% 45% 

Concorrência justa: 0 20% 10% 35% 35% 

Condições de trabalho: 5% 5% 15% 45% 30% 

Número de empregos: 5% 10% 25% 35% 25% 

Saúde do trabalhador: 5% 11% 42% 32% 11% 

Qualificação dos funcionários: 0 10% 10% 35% 45% 

Proteção do consumidor: 0 0 0 40% 60% 

Uso de recursos naturais: 0 10% 40% 35% 15% 

Geração de resíduos: 0 10% 30% 45% 15% 

Reciclagem de materiais: 0 10% 40% 30% 20% 

 

 

b) Considerando que há diversos tipos de impactos, que podem ser positivos ou negativos e em diferentes intensidades, avalie a 

intensidade de cada possível impacto após a implantação do PAC de Cadeira Plásticas Monobloco, isto é, sinalize o quanto foram 

afetados os itens a seguir e se de forma positiva ou negativa. A coluna “Intensidade” é resultado da soma ponderada das 

respostas, isto é, soma do produto total das respectivas respostas por cada um de seus pesos. 

 

Nota: em cada célula das colunas “NEGATIVO” e “POSITIVO”, encontra-se o número de empresas que optararam pela resposta 

específica. 
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Tipo de Impacto N E G A T I V O    P O S I T I V O Intensidade 

  

Extremo  

(-4) 

Forte  

(-3) 

Médio  

(-2) 

Suave  

(-1)  

Nulo 

(0) 

Suave 

(+1) 

Médio 

(+2) 

Forte 

(+3) 

Extremo 

(+4)   

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

S
 

Volume 0 0 2 0 2 4 7 2 0 20 

Preço do produto 0 6 5 1 0 1 3 1 0 -19 

Custo 1 7 5 2 0 0 1 0 0 -35 

Lucro 1 3 3 1 1 3 2 3 0 -4 

Demanda 0 0 0 0 3 2 8 4 0 30 

Oferta 0 0 0 0 4 3 7 2 1 27 

Qualidade 0 0 0 0 0 0 4 11 2 49 

Preço da MP 4 5 1 3 2 1 0 0 1 -31 

Infra-estrutura 0 1 2 2 2 0 3 6 1 19 

Processo 0 0 1 2 1 1 5 6 1 29 

Padronização 0 0 0 0 0 3 5 6 3 43 

Concorrência 0 3 0 0 1 4 4 3 1 16 

Concentração 0 1 3 0 1 5 4 2 0 10 

Controle 0 0 0 0 2 1 6 6 2 39 

S
O

C
IA

IS
 

N.º de empregos 0 2 1 0 2 4 5 2 0 12 

Salários 0 1 2 0 1 6 6 0 0 11 

Qualificação 0 0 0 1 1 4 6 5 0 30 

Carga horária 0 1 1 0 9 2 3 1 0 6 

Motivação 0 0 0 1 3 5 6 2 0 22 

Riscos de acidentes 0 0 0 1 6 3 3 3 0 17 

Segurança do trabalhador 0 0 0 0 5 2 4 5 0 25 

Satisfação do cliente 0 0 0 0 0 0 4 10 3 50 

A
M

B
IE

N
T

A
IS

 Qualidade ambiental 0 1 0 0 6 3 3 2 1 16 

Alternativas tecnológicas 0 0 1 0 7 2 2 4 0 16 

Descarte de resíduos 1 0 0 2 5 4 3 2 0 10 

Tratamento de resíduos 1 0 1 0 6 1 2 5 1 18 

Reciclagem 1 0 1 0 6 1 2 5 1 18 
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Consumo de energia 0 2 1 1 7 3 0 3 0 3 

Poluição 1 0 2 0 9 3 1 1 0 0 

Desperdício 1 0 2 0 9 3 1 1 0 0 

Preservação 0 1 0 0 6 3 4 1 1 15 

Riscos de acidentes ambientais 0 0 0 0 10 3 1 2 0 11 
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5- A Avaliação da Conformidade e a Questão da Inovação Tecnológica 

   

     

 
Sim Não 

  

a) Durante os últimos 3 anos, a empresa realizou:     
  

Inovações tecnológicas de produtos? 95% 5% 

  
Inovações tecnológicas de processos? 90% 10% 

  
Inovações puramente comerciais? 65% 35% 

  

     

 
Não Dificilmente Possivelmente Completamente 

b) Atualmente, é restrito o número de produtos oriundos da 

indústria de transformados plásticos sob Avaliação da 

Conformidade no SBAC, isto é, menos que 10% do número 

total de Programas. No entanto, com o crescimento dessa 

atividade, é de se esperar que essa relação aumente e essa 

indústria seja beneficiada num período de até 10 anos? 0 11% 78% 11% 

 

c) Nesta seção, as respostas deverão ser dadas de acordo com 

uma escala gradativa de 0 a 5, onde cada grau tem o 

significado descrito a seguir: 

      

       [0] Não              [1] Raramente               [2] Algumas vezes      

      [3] Bastante               [4] Constantemente               [5] Constantemente e de forma                

.........................................................................................sistematizada  
  

       

       

 

Não Raramente Algumas 

vezes 

Bastante Constantemente Constantemente 

sistematizado 

 
0 1 2 3 4 5 

A submissão obrigatória ao processo de 

Avaliação da Conformidade se traduziu 

numa oportunidade de inovar: 5% 0 35% 35% 25% 0 

A empresa se preocupa em inserir a 

inovação na estratégia de conjunto da 

empresa ao controlar a qualidade e a 

eficácia da produção: 0 0 5% 25% 60% 10% 

A empresa analisa os produtos dos 

concorrentes, prevendo e agindo sobre a 

evolução dos mercados: 0 0 0 35% 60% 5% 

A empresa incentiva a formulação de 

novas idéias: 0 0 10% 25% 40% 25% 

A empresa adquire rapidamente os 

equipamentos e maquinários 

tecnologicamente novos: 0 0 20% 35% 35% 10% 

 A empresa investe e empreende ações em 

prol de P&D – Pesquisa e 

Desenvolvimento (suporte a projetos 

acadêmicos, criação e manutenção de 

laboratórios internos etc.): 5% 10% 20% 30% 25% 10% 

 

 


