


C. E. M. ALMEIDA;     T. G. AMARAL;                                                                                                       REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2017) 

 
 
 
 
 
 

Implantação de Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial na 
Construção Civil: um estudo de multicasos no mercado goiano 

Implementation of a Laboratory Quality Management System in Civil Construction: 
a study of multicases in Goiás’ Market 

 
Carlos Eduardo Martins de Almeida 1, Tatiana Gondim do Amaral 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALAVRAS CHAVE: 

Acreditação; 
Gestão da qualidade;  
Laboratórios;  
Ensaios;  
Calibração.  
 

KEYWORDS: 

Accreditation; 
Quality management; 
Laboratory; 
Essays; 
Calibration. 
 

 RESUMO: Devido à necessidade das empresas em comprovar os desempenhos de 
produtos e sistemas, e de se estabelecer o reconhecimento formal dos relatórios 
laboratoriais, surge a demanda de se ter laboratórios acreditados. Este trabalho objetiva 
analisar a implantação da NBR ISO/IEC 17025:2017 em laboratórios goianos de ensaios 
na construção civil. A pesquisa tem caráter exploratório, e o levantamento de dados foi 
realizado utilizando entrevista semiestruturada, observações não participantes e análise 
do mercado de laboratórios regionais. Foram realizadas, ainda, entrevistas com clientes e 
ex-clientes do laboratório acreditado pesquisado para identificar os motivos de escolha 
de laboratórios. Como resultados, observou-se que os laboratórios reconhecem que a 
acreditação viabiliza resultados laboratoriais de alta confiabilidade e qualidade, mas que 
não traz o retorno financeiro e reconhecimento do mercado com relação a este 
diferencial. Destaca-se também que o valor do produto acreditado quando comparado 
aos demais produtos oferecidos ao mercado não é significativamente superior. Por fim, 
observou-se o desconhecimento da NBR ISO/IEC 17025 por parte dos ex-clientes, e que 
os fatores decisivos na escolha do laboratório contratado são: preço, atendimento e 
agilidade nos resultados fornecidos e prestação de serviço em geral. 
 

ABSTRACT: Due to the companies' need to verify the performance of products and 
systems, and to establish formal recognition of laboratory reports, there is a demand for 
accredited laboratories. The objective of this work is to analyze the implementation of 
NBR ISO/IEC 17025:2017 in laboratories of tests in civil construction in Goiás. The 
research is exploratory, and data collection was performed using semi-structured 
interviews, non-participating observations and analysis of the regional laboratories 
market. We also conducted interviews with clients and ex-clients of the accredited 
laboratory researched to identify the reasons for choosing laboratories. As results, it was 
observed that the laboratory recognizes that the accreditation allows laboratory results 
of high reliability and quality, but that does not bring the financial return and market 
recognition in relation to this differential. It is also worth noting that the value of the 
product accredited when compared to the other products offered to the market is not 
significantly higher. It was also observed the lack of knowledge of NBR ISO / IEC 17025 on 
the part of the market, and that the decisive factors in the choice of the laboratory are 
price, meeting deadlines and agility in results. 
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   1. INTRODUÇÃO  

A globalização do mercado estimula a busca pela qualidade dos produtos e serviços no mundo. 
Nessa busca estão inseridas as atividades de calibração e ensaios que, ganharam dimensão, estimulando os 
laboratórios a demonstrarem formalmente a sua capacidade técnica na prestação de serviços adequados e 
compatíveis com o Sistema Metrológico Nacional e Internacional (COVA, 2001). 

Segundo Marques et al. (1991) e Cova (2001), a necessidade de se estabelecer o reconhecimento 
formal dos relatórios de ensaios realizados constituiu o ponto de partida para o surgimento dos sistemas de 
acreditação de laboratórios na maioria dos países, uma vez que estão envolvidos aspectos de competência 
e confiabilidade. 

Ainda, segundo o órgão alemão Deutsche Akkreditierunsstelle (DAKKS), no que diz respeito a 
confiança, por meio das avaliações de conformidade trazidos pela acreditação, expõe que os produtos, 
processos, serviços ou sistemas sob-revisão sejam confiáveis em sua qualidade e segurança, atendam a um 
padrão técnico mínimo e cumpram as normas, diretrizes e leis relevantes. (DAKKS, 2018).  

Segundo o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), no período 
de 2014 a 2016 houve o pior saldo de contratação de pessoas na construção civil no Estado de Goiás, 
conforme apresentado na Figura 1. Ainda segundo o IMB, esse histórico de saldos negativos para a cidade 
de Goiânia é ainda mais antigo, tendo duração de 2012 até 2016, como apresentado na Figura 2. 

 
FIGURA 1: Saldo de contratações no setor da construção civil em Goiás, em números absolutos. 

FONTE: Adaptado de IMB (2018). 
 

 
FIGURA 2: Saldo de contratações no setor da construção civil em Goiânia-GO, em números absolutos. 

FONTE: Adaptado de IMB (2018). 
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O Governo Federal Brasileiro criou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H), com o intuito de organizar o setor da construção civil em torno de duas questões principais: a 
melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva. Em paralelo, criou-se o Sistema de Avaliação 
da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), sendo este um dos projetos que sustenta o 
PBQP-H. O SiAC tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade das 
empresas de serviços e obras, considerando as características específicas da atuação dessas empresas no 
setor da construção civil, e baseando-se na série de normas ISO 9000 (PBQP-H, 2018). 

No Brasil, o grupo de laboratórios acreditados para execução de serviços de ensaios pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) constitui a Rede Brasileira de 
Laboratórios de Ensaios (RBLE). Para se integrar à RBLE, os laboratórios devem se adequar e seguir as 
normativas propostas NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para a capacitação de laboratórios de 
calibração e de ensaios.  

Em 2007 existiam apenas 32 laboratórios específicos de construção civil que integravam a RBLE, 
isto é, que eram acreditados. Esta baixa quantidade, aliada à distribuição geográfica dos laboratórios 
credenciados no país – concentrados na Região Sudeste, dificulta a utilização dos mesmos por empresas de 
todo o país. Existia, portanto, a necessidade de estimular a acreditação de laboratórios voltados à 
construção civil nas diversas regiões do país. 

Atualmente, existem 47 laboratórios específicos de construção civil que integram a RBLE. Embora 
tenha havido o aumento de laboratórios acreditados, este número ainda é pequeno e concentrado na 
Região Sudeste, como mostrado na Figura 3, o que demonstra a necessidade de ampliação de oferta de 
laboratórios e aprofundamento nesse tema.  

 
FIGURA 3: Localização dos laboratórios de construção civil que integram a RBLE. 

FONTE: Autor (2018). 

Nesse contexto de acreditação laboratorial, é também importante citar o Sistema Brasileiro de 
Tecnologia (SIBRATEC) que possui como finalidade apoiar o desenvolvimento tecnológico do setor 
empresarial nacional. O sistema possui também como objetivo melhorar a qualidade dos produtos 
colocados nos mercados interno e externo, dando condições para o aumento da taxa de inovação dessas 
empresas e, assim, contribuindo para o aumento do valor agregado de faturamento, produtividade e 
competitividade no mercado (SIBRATEC, 2019). 

Atualmente existem 430 laboratórios SIBRATEC no Brasil, também concentrados em sua maioria 
na Região Sudeste (187 laboratórios). Em Goiás, existe apenas 1 laboratório SIBRATEC, sendo o Laboratório 
A pesquisado nesta pesquisa. Segundo o site do SIBRATEC (2019), dos laboratórios integrantes do sistema, 
apenas 4 possuem acreditação, sendo eles: CCB/CITEC - Laboratório de Desempenho de Edificações; 
LACTEC - Laboratório de Estruturas Civis; IPT - Laboratório de Materiais de Construção Civil e IPT - Centro 
Tecnológico do Ambiente Construído. 
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No meio laboratorial, existem ainda os laboratórios das Instituições de Ensino Superior, que 

possuem um papel estratégico tanto na prestação de serviços de calibração e ensaios à comunidade, 
quanto no desenvolvimento e disseminação de conhecimento. Segundo Piratelli Filho (2011), estes 
laboratórios são, em geral, veículos de formação e treinamento de profissionais, gerando o contato de uma 
grande quantidade de pessoas com as tecnologias e técnicas aplicadas. Além disto, há ainda o 
desenvolvimento de conhecimento que é realizado a partir das técnicas aplicadas, envolvendo alunos de 
graduação e pós-graduação. 

Perante o exposto, verifica-se a problemática das empresas de construção civil que, em função 
das obrigatoriedades da ISO 9001 e SiAC, precisam comprovar seu desempenho de sistemas e produtos 
como previsto pela NBR 15575/2013. No entanto, as empresas encontram dificuldades em encontrar 
laboratórios que atendam suas demandas de acreditação e que atendam a questões consideradas 
importantes pelas construtoras, tais como: atendimento de prazos e facilidade de negociação.  

Este trabalho possui, portanto, como principal objetivo realizar um estudo exploratório da 
implantação da NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para a capacitação de laboratórios de 
calibração e de ensaios em laboratórios goianos de ensaios na construção civil. Outros objetivos consistem 
em avaliar a percepção de empresas de construção civil de Goiânia sobre a norma, a fim de verificar se as 
construtoras conhecem a existência da norma e qual a importância que dão a certificação. 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

Segundo Maranhão (2001), o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é definido como “conjunto 
de regras mínimas, implantado de forma adequada, como objetivo de orientar cada parte da empresa para 
que execute de maneira correta e no tempo devido sua tarefa, em harmonia com as outras, estando estas 
direcionadas para o objetivo comum da empresa: ser competitiva”. O SGQ é um sistema formal de 
administração que se baseia em conceitos, tais como: criação de estruturas de gerenciamento, definição de 
necessidades, concordância e formalização de procedimentos, adoção de ações corretivas, além da 
execução de auditorias internas da qualidade. Os SGQ são implantados em organizações de naturezas 
diversas, visando garantir a sobrevivências das mesmas no atual mercado competitivo (FIGUEIREDO; PIRES, 
2007). 

 A partir dos conceitos fornecidos na NBR ISO 9000, conclui-se que SGQ é um sistema de gestão 
que estabelece política e objetivos para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade 
- em que qualidade é o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a necessidade ou 
expectativa expressa (ABNT, 2000). No campo da pesquisa, a gestão das atividades pode agregar valor à 
instituição gerida, seja sob a forma dos conhecimentos gerados, pela transferência de resultados à 
sociedade, pela captação de recursos para a pesquisa ou pela redução dos custos operacionais (SCHLATTER; 
BORDIN; MATTE, 2006). 

A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade requer ações de planejamento, 
preparação de documentação, treinamento de recursos humanos em processos de acreditação e condução 
de auditorias internas, para avaliar a qualidade, com base em políticas e objetivos estabelecidos. Além 
disso, esse processo exige, ainda, organização de seus processos e flexibilidade para avaliação e melhoria 
contínua de seus produtos e/ou processos (BENOLIEL, 1999). 

Segundo Rooney e Ostenberg (1999), as exigências para um SGQ voltado para a certificação não 
são as mesmas que a de um sistema cujo objetivo é a acreditação. Embora os SGQs baseados nas normas 
NBR ISO/IEC 17025 e NBR ISO 9001 sejam bastante semelhantes em sua gestão, existe uma diferença 
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perceptível em relação ao foco que é dado em cada sistema: enquanto na ISO 9001 o foco é o cliente, na 
ISO/IEC 17025 o foco está na gestão e melhoria contínua em competência técnica (ISO 2015; ABNT, 2017). 

2.1.1. Norma NBR ISO 9001 

A International Organization for Standardization, responsável pelas normas ISO, é uma 
organização internacional que possui como objetivo desenvolver normas técnicas para aplicação mundial, 
tendo grande representatividade no estabelecimento de padrões internacionais para a gestão. A série ISO 
9000 é composta pelas normas: ISO 9000, que apresenta fundamentos e vocabulário; ISO 9001, que 
apresenta os requisitos básicos para um SGQ, sendo a norma certificável; e a ISO 9004, que apresenta 
recomendações para a melhoria do desempenho dos SGQs (CORREIA; MELO; MEDEIROS, 2006). 

A ISO 9001:2015 estabelece que, para a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade, 
deve-se empregar a abordagem de processo, que inclui o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) e a mentalidade 
de risco. O objetivo é manter um ciclo de melhoria contínua dos padrões de gestão, sempre elevando o 
desempenho a um grau superior, partindo do Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos 
necessários para produzir resultados de acordo com os requisitos dos clientes e políticas da organização; 
Do (fazer): implementar os processos; Check (checar): monitorar e medir processos e produtos em relação 
às políticas, aos objetivos e aos requisitos e relatar os resultados; e Act (agir): executar ações para 
promover continuamente a melhoria do desempenho do processo (MAEKAWA; CARVALHO; OLIVEIRA, 
2013). 

2.1.2. Norma NBR ISO/IEC 17025 

A NBR ISO/IEC 17025:2017 estabelece os requisitos gerais para competência de laboratórios de 
ensaio e calibração além dos requisitos de direção e os requisitos técnicos para que o laboratório seja 
acreditado. A acreditação consiste no reconhecimento formal de que o laboratório solicitante tem 
competência técnica e administrativa para realizar as atividades a que se propõe, operando corretamente 
de acordo com os termos da Norma e, assim, prestando serviços de qualidade (INMETRO, 2018). 

A certificação dos laboratórios, segundo a NBR ISO/IEC 17025, é feita por meio da acreditação 
junto ao INMETRO. O fluxo se inicia na solicitação da acreditação, passa por uma visita preliminar, caso seja 
cabível, em seguida a solicitação é analisada. Após esse processo, é feita a entrega de documentação e 
pagamento para a análise da mesma pelo órgão acreditador. Após a análise da documentação, serão 
aplicadas correções caso sejam pertinentes. Em seguida, tem-se a Auditoria – Testemunha que se trata 
quando o organismo de inspeção realiza auditorias nas instalações, fazendo as correções pertinentes. A 
acreditação vem junto ao contrato, certificado e o anexo do certificado com escopos de acreditação. Após a 
acreditação ser realizada, tem-se manutenção da acreditação com atividades de supervisão e a 
reacreditação a cada quatro anos (INMETRO, 2018). 

2.2. O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A busca crescente por qualidade, bem como a implantação de programas de qualidade como o 
PBQP-H e as normas de desempenho, geraram a necessidade de se estabelecer o reconhecimento formal 
dos relatórios de ensaios realizados em laboratórios. Na construção civil, os serviços tecnológicos prestados 
por laboratórios de ensaios geram informações que, se confiáveis, possibilitam a otimização de materiais, 
equipamentos e projetos, conferindo assim aos laboratórios grande influência na evolução da qualidade de 
empreendimentos (ROSETTO, 1996). 

Segundo Silva (2017), os serviços de controle técnico ao longo dos anos têm sido tratados como 
apenas moldagem e ruptura de corpos de prova, por total desconhecimento do meio técnico, o que causou 
uma desvalorização de uma das mais importantes atividades da construção. Essa postura tem trazido 
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muitos prejuízos às empresas construtoras, devido a necessidade de realizar retrabalhos, e aos usuários, 
por receberem empreendimentos com uma qualidade inferior à que esperavam.  

Segundo Pereira et al (2012), na maioria das obras de construção civil, sua qualidade e seu 
andamento são determinados segundo os resultados do controle tecnológico do concreto, sendo utilizado 
como principal indicador de qualidade das estruturas de concreto. O custo dos serviços de controle 
tecnológico bem realizado é muito baixo em relação ao custo total do empreendimento. Além disso, o 
controle tecnológico, aliado a um bom projeto e uma boa execução podem gerar diversos benefícios à 
sociedade, com uma redução de custo para o construtor e entrega de uma obra durável, com o mínimo de 
manutenção (SILVA, 2017). 

Silva (2017) ressalta, ainda, a importância de que a empresa responsável pelo controle 
tecnológico deve ser, no mínimo, acreditada pelo INMETRO, com profissionais treinados constantemente e 
com a coordenação de engenheiros especializados na área de ensaios. Um laboratório credenciado confere 
maior confiança nos resultados de ensaios e calibrações, no sistema de gerenciamento e no sistema de 
qualidade, além de ter formalmente reconhecida a sua competência técnica, tanto em caráter nacional 
quanto internacional (COVA, 2001). 

2.3. VANTAGENS DA ACREDITAÇÃO 

Segundo o DAKKS, as vantagens da acreditação estendem-se para empresas que contratam o 
serviço, para organismos acreditados, para os consumidores e para os órgãos ligados a legislatura (DAKKS, 
2018). Para as empresas fornecedoras do serviço acreditado, essas vantagens se estendem à maior 
aceitação de produtos e serviços e facilitação no acesso ao mercado, garante uma comparabilidade e 
reconhecimento internacional para certificações, inspeções, testes e calibrações e acabam por evitar custos 
para comprovações de coerência de resultados.  

O INMETRO também explana acerca das vantagens de acreditação para organizações, como: a 
apresentação da possibilidade de tomada de decisões acertadas, diminuindo riscos das tomadas de 
decisões baseadas em avaliações incorretas, ou ainda, a possibilidade de rejeição do produto pelo 
comprador que não aceita certificações não acreditadas (INMETRO, 2018). 

O DAKKS também descreve as vantagens para o consumidor ou empresa que contrata o serviço 
de um laboratório acreditado pela ISO/IEC 17025, entre elas estão: uma maior confiança do consumidor na 
qualidade dos produtos e serviços prestados, apesar da complexidade do mercado mundial e menos erros 
na conformidade dos produtos fornecidos ou recalls do produto (DAKKS, 2018). 

Além disso, para os consumidores finais, de acordo com o apresentado pelo INMETRO inspira 
confiança no provedor ao garantir que o produto foi avaliado por um organismo independente e 
competente, e aumenta a liberdade de escolha e fomenta um mercado livre, porém confiável (INMETRO, 
2018). 

2.4. DIFICULDADES NO PROCESSO DA ACREDITAÇÃO 

O processo de implantação de um SGQ envolve uma série de dificuldades que vão desde o esforço 
financeiro necessário, o volume de documentos que é necessário gerir, até uma rotina de trabalho mais 
exigente, tanto do ponto de vista organizacional quanto do ponto de vista técnico (ALMEIDA; PIRES, 2006). 

As mudanças necessárias exigem mais que a simples adequação de equipamentos ou aquisição de 
novos bens: é necessária uma mudança de comportamento de todo o quadro de funcionários. Segundo 
Olivares (2015), é preciso que os funcionários possuam consciência de que a qualidade final do processo de 
medição será alcançada em todas as etapas se possuírem responsabilidades e objetivos bem definidos que, 
consequentemente, levarão à qualidade. 
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Autores como Carvalho e Neves (2003) e Marques (2006) consultaram laboratórios acreditados 

pelo INMETRO a respeito das principais dificuldades enfrentadas em relação ao organismo credenciador e 
em relação às etapas da acreditação. Em relação ao organismo credenciador, os principais problemas 
descritos pelos laboratórios foram: agenda para visita de avaliadores; interpretações pessoais de cada 
auditor em relação à norma; alto custo de implantação; e tempo de acreditação (demorado envio de 
resposta). 

Enquanto que as principais dificuldades enfrentadas pelos laboratórios durante as etapas de 
acreditação foram: falta de certificados e planilhas de cálculos que comprovam a capacidade da medição; 
manuais e planilhas de cálculo em desacordo com a NBR e fora do padrão; procedimentos e cálculos 
inadequados. 

Souza (2012) concluiu que as principais causas de dificuldades e problemas enfrentados pelo 
pelos laboratórios são: falta de comprometimento da administração do laboratório; falta de um eficaz 
processo de melhorias; análise crítica do sistema da qualidade não eficaz; auditoria interna não eficaz; 
sistema burocrático com falhas em sua gestão. 

3. MÉTODO 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa é de natureza exploratória, uma vez que possui como objetivo verificar a situação da 
acreditação em laboratórios de ensaios em construção civil em Goiânia, a fim de direcionar embasamentos 
bibliográficos futuros. Para isto, foram realizados levantamentos bibliográficos, observações participantes, 
entrevistas semiestruturadas com laboratórios locais e entrevistas informais com empresas de construção 
civil. 

3.2. ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada em três etapas: primeiramente, desenvolveu-se o método que seria 
utilizado para o estudo, determinando os laboratórios que seriam entrevistados, o instrumento de coleta 
de dados – sendo definidas duas entrevistas semiestruturadas. O método foi então aplicado, através da 
realização de entrevistas em 4 laboratórios de ensaios em construção civil em Goiás, sendo um acreditado 
e os outros buscando acreditação. Foi realizado, em seguida, entrevistas informais com empresas de 
construção civil que já realizaram ensaios com o laboratório acreditado e que, atualmente, não realizam 
mais. Por fim, foi realizada a análise das informações obtidas, a fim de obter um panorama da norma NBR 
ISO/IEC 17025 no estado de Goiás. 

3.3. LEVANTAMENTO DE DADOS 

O levantamento de dados foi realizado por meio de entrevistas com 4 laboratórios de ensaios em 
construção civil em Goiás, cujo roteiro está apresentado no Apêndice A deste trabalho. Foram realizadas 
também entrevistas com empresas de construção civil que já ensaiaram com o laboratório acreditado 
estudado neste trabalho. O estudo no laboratório acreditado foi mais aprofundado devido a este já ter 
concluído sua acreditação, e por possuir grande contato com o mercado. Os demais laboratórios foram 
escolhidos por se ter o conhecimento de que tinham ou estavam passando pelo processo de acreditação. 
Não se sabe se outros laboratórios da região possuem interesse de serem acreditados ou estão em 
processo de acreditação  

Para o laboratório acreditado, além da entrevista, realizou-se ainda a aplicação de um 
questionário para a Diretoria Administrativa, buscando levantar dados referentes à ISO 9001 versus NBR 



C. E. M. ALMEIDA;     T. G. AMARAL;                                                                                                       REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2017) 

 
ISO/IEC 17025, a necessidade do mercado, as despesas financeiras envolvidas na acreditação e viabilidade 
da implantação. O laboratório acreditado forneceu uma lista de ex-clientes que deixaram de utilizar ensaios 
acreditados e seu status comercial atual com o laboratório acreditado. Adicionalmente, foi realizada uma 
entrevista informal e com roteiro pré-estabelecido com as empresas que deixaram de ser clientes do 
laboratório analisado após ser obtida a acreditação de ensaios. 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

Definiu-se como objeto de estudo quatro laboratórios de ensaios em construção civil com atuação 
no estado de Goiás. Os laboratórios pesquisados tiveram os dados coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas - cujas perguntas são apresentadas no Apêndice A, e por observações não participantes. 
Os laboratórios entrevistados serão identificados por laboratório A, B, C e D, para mantê-los em anonimato. 
Os laboratórios A, B e C, atualmente, não possuem ensaios acreditados, porém estão buscando a 
acreditação. O laboratório D possui ensaios acreditados e, por esta razão, foi realizado um estudo mais 
aprofundado. 

3.4.1. Laboratório A 

O Laboratório A faz parte da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O Laboratório A possui 
como objetivo ser um centro de pesquisa e desenvolvimento na região para atuação em pesquisa e 
inovação tecnológica nas áreas de materiais, componentes e processos construtivos, com abrangência ao 
estudo de sistemas construtivos. Com isso, pretende incrementar pesquisas de referência mediante a 
interação com empresas da cadeia produtiva da construção civil, além de desenvolver confiabilidade nos 
ensaios. 

O Laboratório A atua em Rede Nacional SIBRATEC de Desempenho Habitacional/FINEP, com 
ensaios na área de durabilidade do concreto, para atendimentos aos requisitos da norma ABNT NBR 
15575/2013. Atualmente, o laboratório está buscando a acreditação de ensaios pelo INMETRO, com base 
nos requisitos da ABNT ISO/IEC 17025/2018. Os ensaios que estão em processo de acreditação são os de 
carbonatação acelerada e o de migração e difusão de cloretos, ambos realizados no Laboratório de 
Durabilidade. 

3.4.2. Laboratório B 

O Laboratório B faz parte de uma empresa composta por diversos laboratórios e centros 
tecnológicos e de treinamento espalhados pelo Brasil, voltados para o desenvolvimento de tecnologias 
associadas à transmissão de energia, sistemas de controle, supervisão digital e telecomunicações. O 
laboratório é responsável por serviços como recuperação de usinas, metrologia, tecnologia do concreto, 
geotecnologia e desenvolvimento de sistemas construtivos.  

O laboratório presta, ainda, serviços de controle tecnológico às obras de construção civil da 
empresa a qual faz parte, executa atividades de instrumentação e auscultação de obras e estruturas, 
desenvolve pesquisas com materiais de construção e realiza ensaios e serviços para outras empresas nas 
áreas relacionadas. Devido ao laboratório ser uma sociedade anônima de economia mista federal, o 
laboratório busca acreditar principalmente os ensaios ligados às suas atividades e para fornecimento de 
ensaios que atendam sua demanda de atuação. 

O laboratório é reconhecido internacionalmente, tendo certificação ISO 9001 desde 1996. O 
laboratório obteve acreditação junto ao INMETRO em 1994, entretanto, devido ao não atendimento de 
alguns requisitos da atualização da norma ISO/IEC 17025, o laboratório obteve uma suspensão parcial que 
acabou por culminar em uma suspensão total no final do ano de 2018. O laboratório tem institucionalizado 
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a necessidade da acreditação dos seus ensaios, tendo constituído a Rede Brasileira de Calibração (RBC), o 
que o tornava capacitado para realizar calibração dimensional; força, torque e dureza; massa; pressão; 
temperatura e umidade. 

3.4.3. Laboratório C 

O Laboratório C foi fundado em 2008, possui sua sede em Brasília e filial em Goiânia, sendo essas 
duas cidades as de maiores concentrações de serviços prestados. O laboratório faz parte de uma empresa 
de serviços de projetos de acústica arquitetônica, desempenho acústico e ensaios acústicos in loco, 
prestando serviços nas maiores construtoras, principalmente nas cidades de Goiânia e Brasília. A empresa 
fornece ainda serviços para os estados de São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Mato Grosso.  

O laboratório é líder na região na prestação de serviços de ensaios acústicos que, com a exigência 
da NBR 15755/2013, se tornaram indispensáveis para comprovação do desempenho acústicos de 
edificações. O laboratório oferece Ensaios de Acústica Ambiental, que segue os procedimentos das normas 
NBR 10151/1999 e NBR 10152/1999, e Ensaios de Acústica de Edifícios, conforme as exigências da NBR 
15575/2013. 

3.4.4. Laboratório D 

O Laboratório D atua principalmente no Estado de Goiás, recebeu sua primeira acreditação de 
ensaios em 2016. O laboratório exerce relativa influência regional, tendo oferecido serviços também aos 
estados do Maranhão, Pará e no interior da Bahia. O laboratório possui 52 funcionários registrados na 
acreditação e nenhum funcionário terceirizado. 

 O laboratório possui como política da empresa o aumento da qualidade, confiabilidade dos 
resultados e melhoria contínua dos processos. Seguindo estes princípios, o laboratório decidiu pela 
implementação da ISO 9001 e, seguidamente, pela implantação da então NBR ISO/IEC 17025:2006. 

As atividades da empresa são divididas nos seguintes escopos: laboratórios, consultoria, obras, 
serviços especiais em engenharia e cursos. 

No que diz respeito ao escopo de laboratórios, tem-se os laboratórios de materiais, laboratórios 
de solos e asfalto e laboratório do ambiente construído. No laboratório de materiais são realizados os 
ensaios de concreto, lajes de concreto, tubos de concreto, pré-moldados e artefatos de concreto, blocos de 
concreto, cerâmico e solo-cimento, telhas de concreto, cerâmica e fibrocimento, peças para pavimentação, 
argamassa e argamassa colante, graute, agregados, aço, cimento, calda de cimento, gesso, revestimento 
cerâmico, pinos de ancoragem, dormentes, mourões, cordoalhas, parafusos, rochas, lastro ferroviário, 
esclerometria, pacometria, extração de testemunhos. Entre esses, são acreditados os ensaios de slump test 
compressão simples, módulo de elasticidade, peças para pavimentação, argamassa, esclerometria e 
extração de testemunhos. 

No laboratório de solos e materiais são desenvolvidos os ensaios de análise granulométrica, 
limites de liquidez e plasticidade, dosagem de misturas betuminosas, controle de compactação, índice de 
Suporte Califórnia – CBR, cisalhamento de solos, permeabilidade e sondagens a trado, SPT e rotativa. O 
laboratório de solos e asfalto não possui ensaios acreditados. 

Já no laboratório do ambiente construído, tem-se a oferta dos ensaios de resistência aos impactos 
(corpo mole e duro), esforço estático horizontal e vertical, resistência às solicitações de peças suspensas 
atuantes Sistemas de Vedações Verticais Internos e Externos (SVVIE) e forros, avaliação de ações 
transmitidas por portas, estanqueidade em sistemas de vedação e áreas molháveis e molhadas e 
desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e sistemas construtivos.  

Todos os ensaios aqui citados são desenvolvidos tanto para comprovação de desempenho do 
produto quanto para o desempenho do serviço previsto pela NBR 15575. Os ensaios acreditados são os de 
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resistência aos impactos de corpo mole e corpo duro, esforço estático vertical e horizontal, resistência às 
solicitações atuantes em SVVIE e forros e o de avaliação das ações transmitidas por portas. 

Nas atividades de consultoria tem-se o desenvolvimento de perícias técnicas, vistorias em obras 
civis, pontes e barragens, avaliação de estruturas de concreto, monitoramento de temperatura em 
concreto massa, diagnósticos de patologias na construção civil, laudos de sinistros de obras e incêndio, 
planejamento de projetos, avaliação de pavimentos de obras rodoviárias, acompanhamento de obras de 
terraplanagem e pavimentação. 

No escopo ligado às obras têm-se atividades ligadas à recuperação, reforço estrutural e 
reabilitação de obras, à fiscalização e inspeção da qualidade, à avaliação técnica de serviços executados e à 
adequação dos processos construtivos de acordo com a necessidade da obra. Nos serviços especiais de 
engenharia são desenvolvidas atividades ligadas ao reposicionamento hidráulico de estruturas, às provas 
de carga, à injeção de calda de cimento para estabilização de solos e ainda oferece serviços ligados a 
concreto projetado, concreto branco e concreto massa. O laboratório oferta, ainda, cursos de tecnologia 
básica do concreto e tecnologia aplicada a controle de solos e asfalto. 

Na seção a seguir, serão apresentados os resultados dos dados levantados no laboratório e 
expõem aspectos ligados à história e trajetória do laboratório até a acreditação da NBR ISO/IEC 
17025:2006, políticas da empresa, percepções e parcerias envolvendo a acreditação, custos de implantação 
e resposta do mercado ao oferecimento do produto acreditado. 

4. A ACREDITAÇÃO EM LABORATÓRIOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GOIÁS 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através das entrevistas realizadas com os 
laboratórios descritos na seção anterior.  

4.1. LABORATÓRIO A 

O Laboratório A possuía, desde antes do surgimento da Rede SIBRATEC, a necessidade de algum 
sistema que provesse confiabilidade nos resultados obtidos. Em 2015, com o edital da FINEP, o laboratório 
se mostrou interessado em participar da rede de laboratórios que atendem a norma de desempenho, 
fazendo parte então da rede de desempenho em edificações habitacionais. O laboratório busca uma 
comprovação na qualidade e aumento da confiabilidade dos seus resultados, sendo a acreditação um 
caminho natural para atingir este objetivo. Atualmente, o SIBRATEC financia a implantação do SGQ e o 
processo de acreditação dos ensaios do laboratório. O laboratório possui a expectativa de finalização da 
implantação da ISO/IEC 17025 ainda no ano de 2019, para dar entrada no processo de acreditação já no 
início do ano de 2020. 

O laboratório adota como estratégia buscar o reconhecimento por meio da acreditação de 
ensaios que ainda não são normatizados, buscando assim incrementar o caráter de pesquisa da 
universidade. O laboratório, portanto, não busca a acreditação dos ensaios mais buscados pelo mercado, 
uma vez que não possui como objetivo principal o atendimento ao mercado. Como o processo de 
acreditação é oneroso, não se busca acreditar a maior quantidade de ensaios possíveis. Entretanto, o 
laboratório trabalha para implantar a NBR ISO/IEC 17025 em todos os seus ensaios, ainda que eles não 
sejam acreditados por isso, objetivando assim fornecer maior confiabilidade e suporte às suas pesquisas. 

O laboratório possui influência principalmente no âmbito acadêmico da região: diversos alunos de 
outras universidades buscam o Laboratório A, uma vez que nas demais faculdades da região os laboratórios 
são poucos desenvolvidos, ou não conseguem atender satisfatoriamente a escopos de pesquisa. 
Entretanto, o laboratório também já prestou serviços para empresas da região de Goiânia, principalmente 



C. E. M. ALMEIDA;     T. G. AMARAL;                                                                                                       REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2017) 

 
para ensaios na área de desempenho. Portanto, os principais clientes do Laboratório A são pesquisadores, 
buscando principalmente ensaios relacionados a durabilidade. 

Os principais gastos relacionados a implantação da NBR ISO/IEC 17025 no Laboratório A estão 
relacionados à aquisição de novos equipamentos com certificado de calibração, tendo em vista que o 
laboratório ainda não possuía os equipamentos de carbonatação e migração de cloretos. Outro motivo que 
encarece o processo de aquisição de equipamentos é o fato desses equipamentos possuírem alto valor 
tecnológico e serem de difícil aquisição. O segundo maior gasto está relacionado a gastos com auditorias do 
processo como um todo.  

As calibrações dos equipamentos do laboratório são realizadas por laboratórios externos, que 
fazem parte da RBC. O laboratório optou dar entrada ao processo de acreditação dos ensaios de 
durabilidade por possuir necessidade de menor corpo técnico.  

O laboratório atualmente não possui um software de gestão. O gestor do laboratório sente a 
necessidade de implantar um software de gestão, com a intenção de centralizar e organizar informações, 
eliminando eventuais falhas, além de criar um histórico permanente do laboratório para auxiliar no 
desenvolvimento contínuo. 

Por fim, o laboratório espera que, com a implantação da NBR ISO/IEC 17025 e a acreditação, 
estará um patamar acima dos demais laboratórios do meio técnico e científico. 

4.2. LABORATÓRIO B  

O laboratório presta serviços para o país inteiro, sendo que sempre que se executa grandes obras 
de infraestrutura o laboratório torna-se extremamente demandado, tendo influência em escala nacional. A 
ideia de acreditação dos ensaios para o Laboratório B surgiu, na verdade, de uma necessidade. Devido ao 
laboratório trabalhar com grandes obras, urge a necessidade de alta confiabilidade nos resultados dos 
ensaios e calibrações, algo que somente o INMETRO pode atestar. Devido a este fato e aos elevados gastos 
demandados pelo processo de acreditação, o laboratório busca acreditar apenas os ensaios mais 
requisitados pela empresa a que presta serviços.  

O Laboratório B já obteve 7 acreditações em diferentes áreas de atuação, como Tecnologia do 
Concreto, Mecânica dos Solos e Metrologia. Entretanto, devido ao não atendimento de alguns requisitos da 
atualização da norma ISO/IEC 17025, o laboratório obteve uma suspensão parcial que acabou por culminar 
em uma suspensão total de suas acreditações no final do ano de 2018. Atualmente, o laboratório busca 
reverter esse quadro de suspensão, tendo declarado durante a entrevista que obtive a regularização da 
acreditação, embora a mesma não conste no site do INMETRO e não tenham apresentado formalmente um 
documento de comprovação. Segundo a empresa, a regularização da condição da acreditação não ocorreu 
ainda devido a atrasos do INMETRO. O laboratório acredita que esse atraso se deve ao fato do histórico de 
acreditação do laboratório ser extenso. 

O laboratório era extremamente demandado pelas suas acreditações e reconhecimento. Apesar 
da suspensão da acreditação, a tradição e reconhecimento do laboratório é tamanho que não se percebeu 
uma redução na realização dos ensaios. O laboratório acredita que a baixa demanda por ensaios 
atualmente se deve ao momento de baixa na construção civil, principalmente, nas grandes obras. 

Os processos de calibração inicialmente eram feitos pelo próprio laboratório quando o mesmo era 
pertencente a RBC. No entanto com a suspenção da acreditação, o laboratório atualmente depende de 
outros laboratórios para realizar a calibração dos seus equipamentos. Em relação ao controle dos seus 
sistemas de gestão, o laboratório utiliza o sistema DOCMIX para controle dos seus sistemas de gestão. 
Neste sistema, são armazenadas as não conformidades detectadas de modo que os dados consigam ser 
utilizados como ação preventiva contra novas falhas. 
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Apesar da suspensão das suas acreditações, o laboratório é reconhecido internacionalmente pela 

qualidade dos seus ensaios. Além disso, possui grande respeitabilidade no meio técnico e científico. 

4.3. LABORATÓRIO C  

Segundo a empresa, a ideia de fornecimento de ensaios acreditados teve origem em uma busca 
de melhoria da qualidade dos ensaios e comprovação da qualidade dos resultados. O laboratório está em 
fase de preparação dos documentos para acreditação dos ensaios presentes na ISO 16283 - Medição de 
campo do isolamento acústico nas edificações e nos elementos de edificações - I, II e III, que são os ensaios 
mais vendidos. A ISO 16283 – Parte 1 se refere ao ensaio de isolamento a ruído aéreo, A ISO 16283 – Parte 
2 refere-se ao ensaio de isolamento a ruído de impacto e a Parte 3 refere-se ao ensaio de isolamento 
sonoro de fachada. 

As calibrações dos equipamentos sempre foram feitas por laboratórios acreditados na RBC, 
mesmo antes da ideia de acreditação dos ensaios. Os principais gastos com a implantação da acreditação 
dos ensaios estão sendo das auditorias internas que acontecem durante o processo, programas de 
comparação interlaboratoriais e consultorias na acreditação. Como a empresa é pequena, com pouca 
quantidade de funcionários, a empresa não utiliza software de gestão por ser oneroso e trabalhoso, crendo 
não trazer benefícios reais a sua implantação. 

As principais dificuldades encontradas pela empresa no processo de acreditação se referem ao 
planejamento do mesmo, ao start do processo, a criação dos documentos e o acompanhamento das etapas 
já concluídas. 

Com o início da implantação da NBR ISO/IEC 17025, a empresa notou uma melhoria no 
desempenho dos ensaios, ainda que na análise dos dados poucas alterações ocorressem. No setor de 
ensaios acústicos, notou-se melhoria no mapeamento da incerteza de medição. Por se tratarem de ensaios 
relativamente novos, pouco se discute sobre o assunto, sendo que poucos laboratórios acústicos 
apresentam resultados com incerteza. Com a revisão da NBR ISO/IEC 17025, o laboratório percebeu um 
aumento na eficiência na aplicação da norma, tendo em vista que agora há um tripé: consistência dos 
resultados, imparcialidade e conferência de resultados. 

Como a área de atuação do laboratório está relacionada à norma de desempenho, a acreditação é 
uma estratégia para que o laboratório se destaque entre seus concorrentes no mercado. Além disso, como 
o escopo de ensaios do laboratório é restrito a ensaios acústicos, o laboratório não possui como objetivo 
fornecer uma ampla quantidade de ensaios acreditados – embora a empresa ressalte que possui a intenção 
de ter todos os ensaios do seu escopo acreditados no futuro. 

Embora ainda não ofereça os ensaios acreditados, a expectativa da empresa é de que, com a 
acreditação, o laboratório estará muito à frente na qualidade dos ensaios, estando mais desenvolvido que 
seus poucos concorrentes, tornando a empresa mais competitiva. O laboratório não vê razão para o 
aumento dos preços dos ensaios com o processo de acreditação, por estar em constante expansão de 
mercado e ter cada vez mais volume de serviços.  

A empresa acredita que o mercado não possui consciência do que significa a acreditação, tendo 
em vista que é baixa a busca por ensaios acreditados. O laboratório reconhece que o trabalho que o 
SINDUSCON fez para propagação da NBR 15575 foi importante para o desenvolvimento da aplicação da 
norma. Além disso, o laboratório pensa que essa conscientização deveria acontecer para divulgação da NBR 
ISO/IEC 17025 pelos Sindicatos da Construção da mesma forma que vêm acontecendo com a NBR 15575. 

4.4. LABORATÓRIO D 

4.4.1. ISO 9001 versus NBR ISO/IEC 17025 
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Após o processo inicial de implantação da ISO 9001 pelo laboratório, a direção da empresa notou 

que a ISO 9001 interferia mais na gestão dos ensaios do que no resultado dos mesmos. Então, decidiram 
implantar a NBR ISO/IEC 17025, a fim de garantir melhoria da qualidade dos resultados e gerar maior 
confiabilidade. 

4.4.2. Necessidade do mercado 

Segundo a diretoria da empresa, o laboratório não acredita que a acreditação dos ensaios fosse 
uma necessidade do mercado goiano, evidenciando-se dessa forma que o mercado não buscou as 
acreditações. O processo de busca pela acreditação por parte da empresa ocorreu impulsionado pelo 
desejo de comprovação da qualidade e confiabilidade dos ensaios realizados pela mesma. Apesar disso, 
quase dois anos após a acreditação, o laboratório apontou duas empresas que contrataram o serviço do 
laboratório por causa de seus ensaios acreditados. 

O laboratório continua mantendo maior parte dos clientes do período que antecede a acreditação 
e seus preços não sofrem alteração desde o ano de 2014, dois anos antes da acreditação. No entanto, com 
o surgimento de novos laboratórios não acreditados de construção civil, o Laboratório D está perdendo 
clientes. No Quadro 1 está apresentada a lista de ex-clientes e fornecida pelo Laboratório D e sua atual 
relação atual com a empresa. 

QUADRO 1: Status da relação entre os principais clientes e o laboratório analisado. 
Empresa Status 

1 Deixou de realizar ensaios com o laboratório em um empreendimento. 
2 Deixou de realizar os principais ensaios que são acreditados. 
3 Deixou de realizar os principais ensaios que são acreditados. 
4 Deixou de realizar os principais ensaios que são acreditados. 
5 Deixou de realizar os principais ensaios que são acreditados. 
6 Deixou de realizar os principais ensaios que são acreditados. 
7 Diminuiu a frequência de ensaios. 
8 Deixou de realizar os principais ensaios que são acreditados. 
9 Realiza apenas contraprovas com o laboratório. 

 
Destaca-se que o Laboratório D não aumentou seus preços desde 2014. A diretoria da empresa 

reconhece que nenhum dos clientes apresentados no Quadro 01, deixou de contratar os seus serviços em 
decorrência da acreditação do laboratório.   

Em entrevista realizada, o laboratório D  aponta como o principal motivo dos clientes deixarem de 
contratar os seus serviços, a negociação dos ensaios com os laboratórios não acreditados, por estes 
apresentarem preços mais baixos em seus serviços prestados.  

4.4.3. Gastos envolvidos na acreditação 

Os gastos envolvidos na acreditação puderam ser divididos em duas categorias: gastos com 
pessoal e gastos com infraestrutura. Os gastos com pessoal envolveram diversos tipos de treinamentos 
demandados para a obtenção da acreditação. Os treinamentos foram com relação ao conhecimento da 
NBR ISO/IEC 17025 e oficialização de treinamentos específicos. Além disso, houve custos relacionados às 
viagens em busca de consultorias em São Paulo com laboratórios consolidados. Nessas viagens buscava-se 
saber a respeito dos procedimentos e das formas de execução dos ensaios, a fim de averiguar se a forma 
rotineiramente executada era a mais adequada e se eram implantadas as atividades necessárias à 
acreditação. 

Os gastos com infraestrutura envolveram: mudança da edificação com criação de recepção, 
realocação de espaços para que atividades de escopos diferentes não dividissem o mesmo ambiente e 
compra de computadores.  
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4.4.4. Percepção da viabilidade da implantação 

O laboratório nunca teve centro de custo para Sistema de Gestão da Qualidade, tornando 
impraticável a avaliação das informações acerca de viabilidade da implantação da NBR ISO/IEC 17025. 
Segundo a diretoria do laboratório, o processo de acreditação por si só não possui um retorno financeiro, já 
que desde a implantação da norma, não se praticou aumento no preço dos ensaios e não houve aumento 
na sua demanda.  

A empresa, no entanto, pretende buscar uma aproximação junto ao cliente para entender melhor 
suas necessidades para maior sucesso na venda dos ensaios acreditados, já que houve o surgimento de 
novos concorrentes no mercado. Esses novos concorrentes oferecem os serviços laboratoriais, sem 
acreditação, mas que, apesar disso, buscam atender as necessidades e condições dos clientes. 

4.5. A PERCEPÇÃO DOS CLIENTES 

Com o objetivo de obter a perspectiva dos clientes em relação à acreditação e aos motivos de 
terem deixado de ensaiar com o Laboratório D, realizou-se entrevistas informais com os clientes desse 
laboratório, apresentados previamente no Quadro 1. Do total das nove empresas, seis aceitaram participar 
da entrevista, duas delas o contato disponibilizado não possuía qualificação de ser engenheiro. Uma 
empresa mostrou-se aberta aos questionamentos mais profundos acerca de seus critérios de escolha de 
laboratório. Por isso, a empresa foi escolhida para representar a visão que as empresas têm com relação ao 
Laboratório D. 

 Dentre as empresas entrevistadas, apenas uma trabalha com mais de um laboratório para 
fornecimento dos mesmos ensaios. Esta empresa utiliza os ensaios do Laboratório D para realização de 
contraprova.  

As demais empresas entrevistadas trabalharam anteriormente com o laboratório acreditado e 
afirmam terem deixado de realizar ensaios por motivos comerciais. Algumas das empresas alegam que não 
há impeditivos de realizar ensaios com outros laboratórios que forneçam o mesmo escopo de ensaios, 
desde que a empresa avalie que o laboratório possua capacidade técnica.  

Dentre as empresas entrevistadas, três delas ensaiam com diferentes laboratórios de acordo com 
os empreendimentos, dando aos engenheiros residentes autonomia para trabalhar com o laboratório que 
apresentar melhores condições para o empreendimento. Uma das empresas entrevistada informou testar o 
desempenho do laboratório não acreditado, a fim de verificar sua confiabilidade. Há ainda outras três 
empresas que, para os serviços laboratoriais iniciais do empreendimento, utilizaram ensaios do laboratório 
que possui acreditação por ser mais tradicional, mas que, no decorrer da obra, deixaram de realizar os 
ensaios com ele. 

Todas as empresas entrevistadas afirmaram que, além da procura pelo atendimento técnico 
adequado dos serviços, possuem a necessidade de bons preços. Cinco das empresas buscam atendimento 
em período ou condição específica, tais como grandes volumes de concreto em curto espaço de tempo, ou 
o atendimento em obras mais afastadas. Todas as empresas possuem como requisito que os laboratórios 
emitam seus relatórios de desempenho com agilidade. 

Nenhuma dessas empresas disse realizar os ensaios com o laboratório acreditado pelo fato do 
outro laboratório fornecer os ensaios com essa qualidade. Das empresas entrevistadas, apenas cinco 
afirmaram saber que contratavam ensaios de uma empresa certificada, mas nenhuma sabia do que se trata 
a NBR ISO/IEC 17025. Isso demonstra que, na realidade atual, a acreditação de ensaios não apresenta 
qualquer relevância para contratação de serviços laboratoriais. Embora todas as empresas alegarem que 
solicitavam periodicamente os comprovantes de calibração dos equipamentos, o resultado da entrevista 
aponta um desconhecimento do mercado para contratação de ensaios acreditados. 
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5. CONCLUSÃO 

O processo de acreditação da NBR ISO/IEC 17025 é um processo proposto por diversos tipos de 
organizações, como o INMETRO e o DAKKS com o objetivo de aumentar a qualidade e a confiabilidade dos 
ensaios. No entanto, muitas empresas, ao deixarem de realizar ensaios com um laboratório acreditado para 
realização dos mesmos em um não acreditado, mostram não enxergar que a acreditação possa viabilizar 
que seus resultados laboratoriais possuam alta confiabilidade e qualidade. 

Segundo Cova (2001) e Marques et al (1991), a busca pela acreditação na construção civil foi 
impulsionada principalmente devido a implantação de programas de qualidade como o PBQP-H e as 
normas de desempenho, que geraram a necessidade de se estabelecer o reconhecimento formal dos 
relatórios de ensaios realizados em laboratórios. Isso foi comprovado nos resultados das entrevistas, 
conforme apontado pela entrevista dos Laboratórios C e D.  

A partir dos resultados, pode-se concluir que a acreditação é buscada pelos laboratórios como 
meio de atestar a qualidade de seus produtos e calibrações, além de buscar maior aceitação no mercado e 
se diferenciar de seus concorrentes. As vantagens apontadas pelos laboratórios confirmam as vantagens 
indicadas pelo INMETRO (2018) e pelo DAKKS (2018), tais como a possibilidade de tomada de decisões 
acertadas, diminuindo riscos das tomadas de decisões baseadas em avaliações incorretas e o custo com 
comprovação da coerência dos resultados. Entretanto, o processo de acreditação pode ser bastante árduo 
e custoso para o laboratório, e não trazer o retorno financeiro esperado, uma vez que o mercado não 
reconhece a importância da acreditação. 

Em relação às dificuldades do processo de acreditação, as entrevistas realizadas vão de encontro 
aos resultados das pesquisas dos autores Carvalho e Neves (2003) e Marques (2006), uma vez que as 
principais dificuldades apontadas foram o elevado custo de implantação, a demora do processo de 
acreditação, a organização dos documentos necessários e o acompanhamento da realização das etapas do 
processo. Ao comparar os Laboratórios A, B e C com o Laboratório D, é possível também perceber que o 
processo é mais efetivo e rápido quando os laboratórios envolvem todo o seu corpo de pessoas na 
acreditação. Portanto, mostra-se mais eficiente a implantação da NBR ISO/IEC 17025 quando os 
laboratórios possuem uma estrutura mais enxuta, sendo maior a facilidade de adaptação dos 
procedimentos, apesar de ainda trabalhoso. 

Especificamente, ao analisar o Laboratório D, observou-se uma redução da demanda 
mercadológica dos ensaios, tendo em vista que houve uma migração dos seus clientes para um produto 
não acreditado. Comportamento que pode ser justificado por falta de um contato maior com o mercado, 
acredita-se que este seja o principal fator desse resultado. Isso sugere que o laboratório deveria se 
preocupar em se desenvolver mais comercialmente. Uma maior atenção às necessidades do mercado e 
aproximação junto ao cliente pode ser uma solução para a dada situação. 

Embora os laboratórios analisados acreditem na importância de obter a acreditação, essa 
relevância não é compartilhada pelo mercado. Por meio das entrevistas aplicadas, observou-se que as 
empresas dão mais importância a fatores como atendimento de prazos, agilidade nos resultados e 
atendimento de condições específicas dos empreendimentos. As empresas construtoras acreditam serem 
capazes de avaliar o desempenho técnico dos laboratórios, seja por laudos de calibragem de 
equipamentos, sejam por histórico de trabalho, dando preferência por fim ao laboratório que oferecer 
preços mais competitivos. 

A partir dos resultados, por fim, é importante ressaltar a necessidade de atuação de órgãos como 
o SINDUSCON no processo de divulgação da importância da acreditação para as empresas de construção 
civil e consumidores no geral. 
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APÊNDICE A: ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA AOS LABORATÓRIOS 

1. De onde surgiu a ideia de acreditação dos ensaios? 

2. Qual foi a data que se iniciou o fornecimento de ensaios acreditados? 

3. É uma estratégia de o laboratório acreditar ensaios mais procurados?  

4. A empresa busca acreditar todos os seus ensaios fornecidos? 

5. O mercado buscou os ensaios acreditados em função de norma ou foi uma busca natural (busca por maior 
credibilidade)? 

6. Qual é a área de influência que o laboratório (em ensaios acreditados) exerce? Há procura em demais 
estados ou regiões? 

7. Quais foram os clientes de que deixaram de trabalhar com o laboratório após a acreditação/ após a 
suspensão da acreditação? 

8. Existem clientes que procuraram o laboratório devido à acreditação? 

9. Foi percebido um aumento da demanda dos ensaios acreditados após a acreditação? Foi significativo? Têm-
se históricos que mostram a porcentagem de aumento? 

10. Os processos de calibração são feitos pelo próprio laboratório? Precisa de ajuda externa? De onde vem essa 
ajuda? 

11. Quais foram os gastos para a implantação dos ensaios acreditados?  

12. Qual foi o retorno da implantação da acreditação dos ensaios? A implantação da NBR ISO/IEC 17025 
mostrou-se viável? 

13. Qual o software utilizado na gestão? 

14. Como foi o reconhecimento de mercado? 
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