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Resumo: Qualidade,  competitividade  e  inovação  são 
palavras chaves para a conquista e manutenção de clientes 
no cenário atual para prestadores de serviços. Atualmente, 
existe uma concepção muito mais solidificada por parte dos 
prestadores  de  serviços  de  calibração  e  ensaios,  pela 
acreditação  dos  seus  laboratórios  pelo  INMETRO.  O 
objetivo  deste  trabalho  é  o  de  apresentar  um  modelo 
gerencial  para  laboratórios  de  calibração  e  ensaios, 
alinhando a qualidade necessária à realização dos serviços 
para  os  quais  se  prestam,  com  as  novas  estratégias 
necessárias  à  competitividade em um cenário globalizado, 
considerando a viabilidade econômica da implantação para 
cada organização.
Palavras  chave: estratégia  competitiva,  qualidade, 
calibração, ensaios.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente,  as  organizações  de  uma  maneira  geral,  para 
tornarem-se  ou  manterem-se  competitivas,  têm  que 
monitorar,  controlar  e  otimizar  três  macro-objetivos, 
conforme apresentados na figura 1.

Fig. 1. Objetivos a serem incessantemente trabalhados nas 
organizações modernas

Os laboratórios  de calibração  e ensaios  não fogem a esta 
regra e precisam constantemente analisar criticamente a sua 
estratégia  de  atuação,  no  sentido  de  minimizarem 
continuamente  os  custos  inerentes  às  atividades  para  as 
quais está qualificado, fornecer aos seus clientes um prazo 
competitivo e realístico para execução das calibrações e/ou 
realização de ensaios, mantendo sempre a qualidade desses 

serviços  prestados  que  irão  impactar  diretamente,  na 
qualidade dos produtos fabricados pelos seus clientes.

Percebe-se, portanto, que se trata de uma tarefa que exige 
uma  estratégia  e  um  sistema  de  gestão  implantado  e 
implementado para tal.

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar 
uma estratégia estabelecida com base no que trata a norma 
NM  ISO/IEC  17025  [1]  e  em  técnicas  de  gestão 
administrativa organizacional com enfoque em laboratórios. 
Esta  estratégia  é  baseada  nos dez  pontos  apresentados  na 
figura 2 que serão  discutidos a seguir.

Fig. 2. Pontos a serem abordados no estabelecimento de uma 
estratégia para tornar ou manter um laboratório competitivo

2.  ESTRATEGIA ADOTADA

O principal  ponto a  ser  trabalhado em um laboratório  de 
calibração e ensaios, que deseje se manter no mercado, é o 
atendimento pleno à norma NM ISO/IEC 17025 [1], a qual 
tem  como  objetivo  o  estabelecimento  dos requisitos 
gerenciais e técnicos para a competência de laboratórios em 
fornecer  resultados  de  ensaio  e  calibração  tecnicamente 
válidos,  os  quais,  em  linhas  gerais,  estão apresentados  a 
seguir na figura 3.



Fig. 3. Requisitos relacionados ao atendimento da 
NMISO/IEC 17025

A  norma  NM  ISO/IEC  17025  pode  ser  aplicada  a 
Laboratórios  que  realizam  ensaios  e/ou  calibrações 
considerados como de primeira parte (o fornecedor realiza 
ensaio  em  seu  próprio  produto),  segunda  parte(o  cliente 
realiza ensaio no produto do fornecedor) ou de terceira parte 
(o  laboratório  que  realiza  o  ensaio  não  possui  ligação 
comercial  com o  produto).  Esta  norma  é  para  o  uso  em 
laboratórios de calibração e ensaio no desenvolvimento de 
seu  sistema  de  gestão  da  qualidade,  porem  clientes  de 
laboratórios, autoridades regulamentadoras e organismos de 
acreditação também podem usar esta norma para confirmar 
ou reconhecer a competência de laboratórios. Ela não cobre 
requisitos de segurança e regulamentos sobre a operação de 
laboratórios;  o  atendimento  a  esta  norma  significa  que  o 
laboratório  opera  um  sistema  de  gestão  da  qualidade 
segundo os princípios da norma NBR/ISO 9001 e que cobre 
também o asseguramento da competência técnica requerida 
que não é coberta pela norma NBR/ISO 9001, pelo fato de 
estar dividida em requisitos gerenciais (seção 4 - requisitos 
que  asseguram  a  continuidade  da  competência  técnica)  e 
requisitos  técnicos  (seção  5  -  requisitos  que  asseguram a 
competência técnica).

Uma  das  principais  características  das  organizações 
modernas  é  sem  sombra  de  dúvidas  o  entendimento  da 
necessidade  de  treinamento  e  da  revisão  das  práticas 
adotadas  nas  suas  atividades.  O treinamento  passou a  ser 
encarado não mais como simples gasto, para representar um 
grande  diferencial  competitivo.  Em  laboratórios  de 
calibração  e  ensaios,  especificamente,  por  se  tratarem  de 
atividades  onde  os  resultados  necessitam  de  grande 
confiabilidade,  a não qualificação de pessoal  em todos os 
sentidos, representa um grande gargalo para o desempenho 
das  atividades,  pois  um  bom  metrologista  necessita  de 
habilidade,  profundo  conhecimento  da  área  de  atuação, 
motivação, paciência e experiência [2].

Uma vez atendidos a todos os pontos apresentados na figura 
3, o laboratório estará apto à solicitação da acreditação ao 
INMETRO.  No entanto,  pertencer  à RBC não garantirá  a 
sustentabilidade  do  laboratório,  pois  a  sua  sobrevivência 
dependerá do estabelecimento de uma prática administrativa 
voltada  a  não  apenas  gerenciar  os  itens  ligados  à 
acreditação, mas a organização como um todo. Dentro deste 
contexto, a estratégia proposta neste trabalho para alcançar 
tal objetivo está focada nos seguintes pontos:

• Harmonização do ambiente de trabalho;

• Segurança e meio ambiente;

• Informatização e automação;

• P&D;

• Utilização  de  programas  de  apoio  e 
desenvolvimento;

• Responsabilidade social;

• Parceria com a rede metrológica estadual e

• Estruturação do marketing organizacional.

2.1. Harmonização do ambiente de trabalho

A  realização  de  uma  calibração  ou  de  um ensaio  requer 
muita  concentração  e,  sobretudo,  o  estabelecimento  de 
condições  que  propiciem  ao  máximo  a  minimização  das 
variáveis  de  influência  nos  resultados  gerados.  Assim,  o 
laboratório deverá se apresentar de maneira que seja o mais 
silencioso  possível,  com  uma  iluminação  adequada,  com 
cadeiras e bancada que levem em consideração os aspectos 
ergonômicos, visando a geração de um ambiente agradável à 
atividade desenvolvida.

2.2. Segurança e meio ambiente

O laboratório deverá estabelecer um controle de segurança 
de  todas  as  informações,  principalmente  das  informações 
dos seus clientes, pois os aspectos de confidencialidade dão 
cruciais neste ramo de atividade.

Este aspecto diz respeito à segurança do ambiente e de quem 
está  realizando  os  serviços,  tanto  de  ensaios  quanto  de 
calibrações. Deve-se ainda ter uma atenção especial com a 
preservação do meio ambiente.

2.3. Informatização e automação

As atividades metrológicas estão sempre relacionadas com 
tratamentos  dos  dados  obtidos.  Assim  sendo,  há  a 
necessidade  de  se  utilizar  ao  máximo  os  programas 
específicos  ou  planilhas  relacionadas  a  tais  cálculos.  Por 
outro lado, outra vantagem da informatização diz respeito à 
segurança e controle das informações,  como por exemplo, 
dos  relatórios  de  ensaios  e  certificados  de  calibração 
gerados.

2.4. P&D

Está se tornando uma prática muito comum atualmente,  o 
desenvolvimento  de  pesquisa  de  cunho  tecnológico  por 
laboratórios prestadores de serviços. Tal prática é alicerçada 



pela  necessidade  cada  vez  maior  em  se  otimizar 
metodologias,  diminuir  erros  e  incertezas  e  atualizar 
tecnologicamente equipamentos e sistemas de medição. Por 
outro lado, os órgãos de fomento à pesquisa estão cada vez 
mais apoiando projetos em parceria entre o setor público e o 
privado. 

O desenvolvimento de pesquisa de cunho tecnológico deve 
ser  sempre  apoiado  e  motivado  pela  alta  direção  do 
laboratório ou da organização na qual o laboratório pertença.

Outro aspecto de grande relevância dentro deste contexto é a 
participação em eventos metrológicos com o objetivo de se 
atualizar a respeito do que está sendo desenvolvido dentro 
da metrologia, bem como para ampliar a rede de contatos no 
próprio país e no exterior.

2.5. Utilização de programas de apoio e desenvolvimento

Um  dos  programas  de  grande  destaque  no  cenário  atual 
metrológico  é  o  bônus  metrologia,  patrocinado  pelo 
SEBRAE, cujo alcance abrange todos os agentes ligados à 
qualidade:  fornecedor,  produtor  e  cliente,  pois  gera  as 
seguintes conseqüências:

• Estímulo  às  organizações  a  calibrarem  seus 
sistemas de medição e a ensaiarem seus produtos;

• Promoção  da  existência  do  laboratório,  uma  vez 
que  abre  novas  perspectivas,  contribuindo  para  a 
sobrevivência do mesmo e

• Melhoria  dos  produtos  e  serviços  oferecidos  às 
mais variadas cadeias produtivas.

2.6. Responsabilidade social

Na medida do possível é importante para os laboratórios a 
participação  em  atividades  que  poderão  variar  desde 
palestras  com  o  objetivo  de  disseminar  a  cultura 
metrológica,  programa do primeiro emprego,  programa de 
estágio  em  metrologia,  até  a  efetiva  participação  em 
programas sociais. 

2.7. Parceria com a Rede Metrológica Estadual

As  parcerias  com  as  redes  metrológicas  estaduais  são 
fundamentais  para  um  laboratório  que  deseje  ser 
competitivo  e  trabalhar  com  confiabilidade  metrológica. 
Essas  redes  são  responsáveis  por  fomentar  o 
desenvolvimento  local  através  do  desenvolvimento  da 
cultura  metrológica,  apoiando  laboratórios  através  da 
formação  de  recursos  humanos,  promovendo  eventos 
relacionados com a metrologia, realizando auditorias para o 
bônus metrologia, além de servir como uma referência e um 
ponto de apoio ao setor produtivo no sentido de informar 
onde estão os serviços metrológicos locais, principalmente 
aqueles que não são acreditados.

2.3. Estruturação do marketing organizacional

Um  dos  pontos  principais  para  a  sobrevivência  dos 
laboratórios é o chamado “se fazer  conhecer”.  Esta não é 
uma  tarefa  fácil  e  alguns  laboratórios  querem  se  fazer 
conhecer  única  e  exclusivamente  através  da  prática  de 
preços baixos. Este na verdade é um ponto fundamental a 

ser  considerado  na  hora  de  buscar  clientes,  mas  é 
fundamental que o marketing praticado pelo laboratório seja 
fundamentado na prática coerente, com seriedade, seguindo 
as normas específicas,  enfim, deve-se fazer um marketing 
como  foco  na  qualidade  do  serviço  prestado  e  na 
importância do mesmo para as organizações. 

3. CONCLUSÕES

A implantação  e  implementação  da  estratégia  apresentada 
neste  trabalho  deverão  seguir  uma  seqüência  lógica  que 
dependerá, fundamentalmente, dos recursos envolvidos para 
tal. 

Um  problema  envolvido  nesta  estratégia  diz  respeito  ao 
monitoramento  contínuo  da  mudança  com  ênfase  na 
manutenção da sistemática implementada.

Os  laboratórios  atuais  deverão  trabalhar  dentro  de  uma 
sistemática  integrada  que  abrange  não  apenas  fatores  de 
ordem econômica e ordem técnica.  Eles deverão controlar 
ao máximo seus custos sem deixarem de lado a qualidade do 
serviço  prestado,  pois  essa  qualidade  se  refletirá  na 
qualidade dos produtos fabricados pelos seus clientes.

Outra questão crucial é que os laboratórios deverão firmar 
uma parceria com seus clientes, parceria esta fundamentada 
na  transparência  e  na  seriedade  em  que  são  tratados  os 
procedimentos  laboratoriais  que  muitas  vezes  para  quem 
contrata  os  serviços,  não  passam  de  mera  formalidade  e 
burocracia,  mas  que  são  fundamentais  para  a  garantia  da 
qualidade dos resultados gerados.
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