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técnicas de estatística sobre o processo (CEP), com amostra-
gens, criou o Controle de Qualidade. 

A II Grande Guerra trouxe novas demandas para a qua-
lidade, principalmente por causa da indústria bélica. Porém, 
os modelos produtivos da época não eram adequados. Nesta 
época, W. Edward Deming popularizou o PDCA – Plan/Do/
Check/Act (criado por Shewhart), que acabou ficando conhe-
cido como Ciclo de Deming, uma idéia genial que trazia o 
conceito de melhoria contínua.

Na década de 50 entramos na próxima fase, a da 
garantia da qualidade. O consultor Juran junto a Deming 
levaram ao Japão os conceitos do CEP. No mesmo período, 
entra em cena outro grande gênio da qualidade, Ishika-
wa, que desenvolveu o diagrama “espinha-de-peixe”. Os 
conceitos americanos e japoneses sobre o tema acabaram 
criando os padrões de qualidade que foram válidos até a 
década de 1980.

De acordo com Rodrigues, a “Era das Normas”, 
que também ficou conhecida como a Fase da Gestão da 
Qualidade, iniciou no final do século XX. Baseando-se na 
norma inglesa BS -5750 (British Standard) foram criadas 
as normas da família ISO 9000. A ISO (International 
Organization for Standardization) foi fundada em 1947 em 
Genebra na Suíça, mas só em 1979 foi criado o Comitê 
TC-176, responsável exclusivamente por Qualidade.

O processo atual de obtenção da qualidade vai além 
da entrega do produto ou realização do serviço, dentro de 
características pré-determinadas, de acordo com Ambro-
zewicz (200). Ele engloba todo o processo de fabricação de 
um produto ou realização do serviço, envolvendo desde a 
matéria-prima utilizada, controles do processo de reali-

zação e a qualificação dos envolvidos nas atividades, até o 
atendimento pós-entrega ao cliente.

Na verdade, muito antes de existir o conceito de Quali-
dade, o homem já se preocupava em criar procedimentos 
para normalizar processos produtivos. Henry Ford definiu 
o processo produtivo como um conjunto de operações pla-
nejadas, ordenadas e contínuas. Por meio da padronização 
do produto, da linha de montagem, do conceito de ritmo 
de produção e da economia de escala, ele conseguiu, no 
início do século XX, fabricar um carro popular baixando o 
custo do automóvel de US$ 3.600,00 para US$ 360,00, 
ou seja, a 1/10 do valor inicial. 

Os sistemas de qualidade se espalharam pelo mundo 
durante os anos de 1950, principalmente graças ao sucesso 
dos produtos norte-americanos no período pós-guerra, que 
culminou na multiplicação de suas empresas multinacio-
nais.

No Brasil, a característica mais importante desse 
processo foi a adesão de empresas de todos os setores, 
desde indústrias de transformação, construção, comércio e 
serviços, inclusive o serviço público e o setor agrícola.

Com o objetivo de padronizar os métodos de gestão, 
produção e aferição foram criados os sistemas de normas 
que são usadas atualmente, das quais a “família” das ISO é 
a mais difundida em todo o mundo.

Hoje em dia, sobretudo pelo aumento da concorrência, 
o que era uma decisão gerencial entre produzir ou produ-
zir com qualidade se transformou na decisão estratégica 
entre produzir com qualidade ou pôr em risco a sobrevi-
vência da empresa. No início a qualidade aparecia como 
um diferencial competitivo porém hoje tornou-se um 
requisito de negócio. 
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A qualidade é uma exigência da sociedade mo-
derna. E para se desenvolver qualidade é fundamental 
estabelecer um processo de normalização que assegure 
que as melhores práticas sejam claramente estabele-
cidas, praticadas e eventualmente passíveis de certifi-
cação. É importante criar uma linguagem comum e 
um consenso para que sejam reconhecidas quando há 
interesses conflitantes entre as partes. Existem diversos 
tipos de normas sendo que aqui trataremos das normas 
técnicas internacionais, seu processo de desenvolvimen-
to, a participação brasileira e sua importância para 
a sociedade. Especificamente destacaremos as normas 
sobre gestão de projetos e sobre gestão de riscos, ambas 
em fase de elaboração, e que possuem influência direta 
em como os projetos serão desenvolvidos no futuro.

Introdução
A qualidade é inerente à nossa sociedade, que a exige 

em todos os aspectos da vida: produtos, serviços, relaciona-
mentos, trabalho, etc. O conceito “qualidade”, do latim qua-
litas, aparece pela primeira vez na história com o filósofo 
Aristóteles (384-322 AC), porém até hoje não se chegou a 
um consenso sobre seu significado. Afinal, qualidade é um 
conceito abstrato, pois varia com a percepção de cada um.

Segundo Rodrigues R., foi no início do século XX, 
quando começou a produção em massa, que surgiram 
os problemas em massa sobre qualidade. Assegurar que 
os produtos fossem sempre adequados e com a mesma 
qualidade foram questões que incentivaram a criação de 
procedimentos de inspeção e departamentos da qualidade. 
Os problemas tinham sido reduzidos, mas não suficiente-
mente e a um custo adicional de tempo e recurso.

A segunda fase do processo de qualidade, ainda na déca-
da de 1920, iniciou com o americano Walter Shewhart, que 
havia percebido que a qualidade surgia não com os inspe-
tores, mas com o processo produtivo. Unido a aplicação de 
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As normas internacionais
As normas internacionais são técnicas e foram estabe-

lecidas por um organismo internacional de normalização 
para que sejam aplicadas em âmbito mundial. Existem 
diversos desses organismos em campos específicos, como 
a ISO (a maioria dos setores), a IEC (área elétrica e eletrô-
nica) e a ITU (telecomunicações). 

As normas internacionais são reconhecidas pela Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC) como a base para 
o comércio internacional, e atender a elas significa contar 
com as melhores condições para ultrapassar eventuais 
barreiras técnicas. 

Importância das normas internacionais
O Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC 

(TBT) estabelece uma série de princípios que visam elimi-
nar entraves desnecessários ao comércio, em particular as 
barreiras técnicas relacionadas com normas e regulamen-
tos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade 
que podem dificultar o acesso de produtos aos mercados.

Um dos pontos essenciais do acordo é o entendimento 
de que as normas constituem referência para o comércio 
internacional. O acordo considera que essas normas não 
constituem barreiras técnicas e recomenda que sejam 
usadas como referência para regulamentos técnicos e 
adotadas como normas nacionais. Por isso, há uma forte 
tendência de organismos nacionais de normalização tradu-
zirem e adotarem as normas internacionais integralmente 
para vigorar nacionalmente.

Portanto, para garantir competitividade, hoje, é 
fundamental que os agentes econômicos acompanhem 
de perto os trabalhos de normalização internacional para 
garantir que seus produtos, serviços e sistemas de gestão 
vão atender aos requisitos das normas internacionais. Um 
exemplo são as normas da série ISO 9000 para a área de 
qualidade ou a série ISO 14000 relativa à gestão ambien-
tal. Não basta apenas conhecer as normas internacionais 
uma vez que foram publicadas, mas também acompanhar 
desde o início os programas de trabalho dos diversos ór-
gãos técnicos, a fim de a apoiar e influenciar no processo.

ISO – International Organization for Standardization
As normas ISO são desenvolvidas nos seus diversos 

comitês técnicos (ISO/TC), que são organizados numa 
base temática com representantes dos seus membros. As 
representações são nacionais. A aprovação das normas 
ISO é feita mediante votação entre os seus membros.

A participação brasileira nos trabalhos de normalização 
da ISO é efetuada por intermédio da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. A página da ISO contém 
informações sobre o programa de trabalho dos ISO/TC 
(são mais de 200), as normas ISO em vigor, o estágio atual 
de novas normas em desenvolvimento (ou em revisão), a 
estrutura da organização, informações sobre o processo de 
normalização internacional e links para diversas organiza-
ções correlatas.

As normas ISO são voluntárias, ou seja, cabe a seus 
membros decidirem se as adotam como normas nacionais 
ou não. Quando uma norma ISO é adotada como norma 
brasileira recebe a designação NBR ISO.

IEC – International Electrotechnical Commission
As normas IEC são desenvolvidas nas suas diversas 

comissões técnicas (IEC/TC), que são organizadas numa 
base temática com representantes dos seus membros. As 
representações são nacionais. A aprovação das normas IEC 
é feita mediante votação entre os seus membros.

Na página da IEC é fácil encontrar informações sobre o 
programa de trabalho das IEC/TC, suas normas em vigor, 
o estágio atual de normas em desenvolvimento (ou em 
revisão), a estrutura da organização, informações sobre o 
processo de normalização internacional e links para diver-
sas organizações correlatas.

As normas IEC são voluntárias, cabendo a seus 
membros decidirem se as adotam como nacionais ou não. 
A adoção de uma norma IEC como brasileira recebe a 
designação NBR IEC.

Observação: muitas vezes o desenvolvimento e publi-
cação de uma norma é feita em um comitê conjunto envol-
vendo a ISO e a IEC. Nesse caso a designação internacio-
nal consta como norma ISO/IEC e, no Brasil, NBR ISO/
IEC.

ITU - International Telecommunications Union

As normas ITU são criadas pela ITU-T, que é o braço 
normalizador da ITU. As normas ITU (chamadas de reco-
mendações) são desenvolvidas em grupos de estudos (SG), 
por assunto, constituídos por representantes dos países. A 
aprovação das normas ITU é feita mediante votação entre 
os membros e consenso dos participantes do SG.

A página da ITU contém informações sobre o progra-
ma de trabalho dos SG, as normas em vigor, a estrutura da 
organização, informações sobre o processo de normaliza-
ção internacional e links para diversas organizações cor-
relatas. As recomendações ITU são voluntárias, cabendo 
aos seus membros decidirem se as adotam como normas 
nacionais ou não.

Outros tipos de normas
Além das normas nacionais, regionais e internacio-

nais, existem ainda outros tipos de normas. Muitas empre-
sas têm o seu sistema interno de normalização e usam-no 
para estabelecer os requisitos das suas aquisições entre os 
seus fornecedores. 

Algumas entidades associativas ou técnicas também 
estabelecem normas, seja para uso dos seus associados, 
seja para uso generalizado. Algumas dessas normas têm 
uso bastante difundido. Alguns exemplos são as normas 
da ASTM, API, ANSI e PMI - Project Management Insti-
tute 

Para que uma norma de âmbito geral seja eficiente ela 
deve seguir as seguintes regras:
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Normas Técnicas
A padronização dos métodos de gestão, produção 

e aferição pode ser feita por meio de Normas Técnicas. 
Segundo definição internacional, uma norma técnica é um 
documento estabelecido por consenso e aprovado por um 
organismo reconhecido, que fornece para uso comum e 
repetitivo regras, diretrizes ou características para ativida-
des ou seus resultados, visando obter um grau ótimo de 
ordenação em um dado contexto.

As normas técnicas são desenvolvidas para o bene-
fício e com a cooperação de todos os interessados e, em 
particular, para a promoção da economia global ótima, 
levando em conta as condições funcionais e os requisitos 
de segurança. 

Em geral, as normas podem ser desenvolvidas em 
quatro níveis: (Figura 1)

Nível internacional – normas para uso internacional,  f

elaboradas com a participação de vários países com inte-
resses comuns. Por exemplo, normas ISO (International 
Organization for Standardization) e IEC (International 
Eletrotechnical Comission).

Nível regional – normas para uso regional, elaboradas  f

por um limitado grupo de países de um mesmo continen-
te. Por exemplo: normas da CEN (Comitê Europeu de 
Normalização - Europa), COPANT (Comissão Panameri-
cana de Normas Técnicas- Hemisfério Americano) e AMN 
(Associação Mercosul de Normalização - Mercado Comum 
do Cone Sul).

Nível nacional – normas para uso nacional, elaboradas  f

por um grupo de interessados a partir de uma organização 
nacional reconhecida como autoridade no respectivo país. 
Por exemplo: normas da ABNT (Brasil); AFNOR (França); 
DIN (Alemanha); JISC (Japão) e BSI (Reino Unido).

Nível empresarial – normas criadas para uso interno em  f

empresas ou organizações, com finalidade de reduzir cus-
tos, evitar acidentes, etc.

Quanto maior a abrangência e aplicabilidade de uma 
norma técnica, maior a necessidade de consenso e genera-
lidade. Por isso podemos ter normas técnicas bastante de-
talhadas e específicas que são aplicáveis a apenas uma ou 
algumas organizações, e normas técnicas menos exigentes 
(mais genéricas) que se aplicam dentro de um continente 
ou mesmo internacionalmente.

As normas técnicas são aplicáveis a produtos, serviços, 
processos, sistemas de gestão, ambientes, pessoal, etc. Elas 
podem estabelecer requisitos de qualidade, de desempe-
nho, de segurança (seja no fornecimento de algo, no seu 
uso ou mesmo na sua destinação final), mas também es-
tabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões, 
tipos e usos; podem fixar classificações ou terminologias 
e glossários; definir a maneira de medir ou determinar 
as características, como os métodos de ensaio. Frequen-
temente uma norma se refere a outras normas que são 
necessárias para a sua aplicação.

Uso das normas
Entre outras finalidades, as normas são usadas como 

referência para a avaliação da conformidade como, por 
exemplo, a certificação. Muitas vezes o cliente, além de 
pretender que o produto siga uma determinada norma, 
também deseja que a conformidade a essa norma seja 
demonstrada, mediante procedimentos de avaliação da 
conformidade, normalmente realizados por organismos 
ou entidades acreditadas para esse fim.

Por vezes, os procedimentos de avaliação da conformi-
dade, em particular a certificação, são obrigatórios legal-
mente para determinados mercados – como a certificação 
compulsória, estabelecida pelo governo para comerciali-
zação de certos produtos e serviços; outras vezes, embora 
não haja a obrigatoriedade legal, as práticas correntes nes-
se mercado tornam indispensável utilizar determinados 
procedimentos de avaliação da conformidade, tipicamente 
a certificação. 

O ordenamento jurídico da maioria dos mercados ge-
ralmente considera que, caso existam normas técnicas em 
vigor para um mercado, estas devem ser seguidas a menos 
que o cliente explicitamente estabeleça outra norma. 
Assim, quando uma empresa pretende introduzir seus 
produtos, ou serviços, num determinado mercado, deve 
conhecer as respectivas normas que se aplicam e adequar 
o produto.

As normas brasileiras são desenvolvidas e utilizadas 
voluntariamente. Elas tornam-se obrigatórias somente 
quando isso é explicitado em um instrumento do Poder 
Público (lei, decreto, portaria, normativa, etc.) ou quan-
do citadas em contratos. Entretanto, mesmo não sendo 
obrigatórias, as normas são sistematicamente adotadas em 
questões judiciais por conta do Inciso VIII do Art. 39 do 
Código de Defesa do Consumidor ou por demais disputas 
legais.Figura 1. Níveis das normas técnicas.
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