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Resumo: A ABNT NBR ISO/IEC 17025 introduziu em sua última revisão, 2017, a 

mentalidade de risco, tornando a norma mais flexível e com requisitos voltados para os 

resultados. A norma não exige que o laboratório possua procedimentos formais de ações 

para abordar riscos e oportunidades (requisito 8.5); todavia, o CNEN/LAPOC optou por 

estabelecer e documentar um processo formal de gestão de riscos e oportunidades para 

que as oportunidades de melhoria do sistema de gestão sejam capturadas e tratadas de 

forma mais eficaz. Deste modo, o presente trabalho descreve o procedimento adotado 

pelo LAPOC para a gestão de riscos e oportunidades. 

Palavras-chave: Gestão de riscos, riscos, oportunidade, ISO/IEC 17025:2017. 

Abstract: ABNT NBR ISO/IEC 17025 introduced in its latest review, 2017, the 

mentality of risk, turning the norm more flexible and with requirements focused to the 

results. The norm does not require the laboratory has formal action procedures to 

approach the risks and opportunities (requirement 8.5); however, CNEN/LAPOC has 

chosen to stablish and document a formal risks and opportunities management process 

to detect and treat more effectively the opportunities of improvement in the management 

system. Thus, this case study describes the procedure assumed by LAPOC for the 

management of risks and opportunities. 
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1. INTRODUÇÃO 

É crescente o número de laboratórios que buscam implementar um Sistema de Gestão (SG) e se tornarem 

acreditados de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para a competência 

de laboratórios de ensaio e calibração (ALBANO; FAUSTINI, 2016; BAKER, 2016). Em dezembro de 

2017 foi publicada a revisão 2017 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. Uma das principais mudanças 

em relação à versão anterior da norma, revisão 2005, resulta da aplicação da mentalidade de risco na 

elaboração da própria norma, fazendo com que ela esteja voltada mais para o resultado da ação, com 

requisitos baseados no desempenho, e menos para a forma como esse resultado é alcançado 

(INMETRO/Cgcre, 2018). A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 ressalta que o laboratório deve 
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planejar e implementar ações para abordar riscos e oportunidades, aumentando a eficácia do sistema de 

gestão, alcançando resultados melhores e prevenindo efeitos negativos (ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2017; INMETRO/Cgcre, 2018). 

A ABNT NBR ISO 31000, por sua vez, “fornece diretrizes para gerenciar riscos enfrentados pelas 

organizações, podendo ser personalizada para qualquer organização e seu contexto”. De acordo com 

esta norma, o risco pode ser definido como o “efeito da incerteza nos objetivos” e a gestão de riscos é 

um conjunto de “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a 

riscos”. A nota do item 8.5.2 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2017 esclarece que não há 

obrigatoriedade da implementação de métodos formais para a gestão de riscos ou da introdução de um 

processo de gestão de risco documentado, porém o laboratório possui autonomia para decidir 

desenvolver ou não uma metodologia de gestão de risco. Ressalta-se que os resultados da identificação 

de riscos são dados de entrada para a análise crítica pela gerência (item 8.9 da ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2017). 

Atualmente, o Laboratório de Poços de Caldas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN/LAPOC ou LAPOC) é o único laboratório nacional acreditado na norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025 revisão 2005, na categoria de ensaios de medição de radiação ionizante. Esta acreditação inédita 

foi obtida junto ao organismo acreditador (Cgcre/INMETRO) em janeiro de 2017. Com a publicação da 

revisão 2017 a Cgcre/INMETRO já notificou oficialmente todos os laboratórios acreditados que, a partir 

de 02/05/2018, os mesmos serão avaliados segundo os requisitos da norma ISO/IEC 17025:2017 (prazo 

de transição de 3 anos). Faz-se necessário, por conseguinte, a adequação do sistema de gestão aos 

requisitos da nova revisão da norma. 

Neste contexto, este trabalho visa descrever o procedimento elaborado e adotado pelo LAPOC 

especificamente para identificação e avaliação de riscos e oportunidades associados com as atividades 

de laboratório. Este processo visa assegurar a eficácia do sistema de gestão no que tange o gerenciamento 

de riscos e oportunidades, prevenindo ou reduzindo impactos indesejáveis e possíveis falhas nas 

atividades de laboratório e alcançando melhorias, de modo a assegurar a validade dos resultados das 

atividades de laboratório. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, fez-se um estudo dos requisitos específicos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, 

verificando-se como os riscos e oportunidades são abordados. 

A seguir, buscou-se utilizar as definições da ABNT NBR ISO 31000:2018 para introdução dos 

conceitos associados aos conceitos de mentalidade de riscos. A seguir, uma matriz de 

probabilidade/consequência (ou matriz de risco) foi introduzida como uma ferramenta de seleção a ser 

utilizada para definir quais riscos requerem ou não tratamento, a estabelecendo os níveis de tolerância 

dos riscos, ou seja, o grau de risco que o laboratório está disposto a aceitar. Finalmente, foi elaborado 

um formulário ou planilha, no qual são definidas as ações para tratamento do risco, seguida de seu 

detalhamento (prazo, responsável e eficácia da ação). 

Redigiu-se, então, um procedimento descrevendo o processo sugerido e uma planilha de 

gerenciamento de riscos e oportunidades do sistema de gestão. Treinamento a todos os envolvidos como 
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forma de oferecer as informações necessárias para desenvolver o conceito de mentalidade de risco foi 

devidamente proporcionado. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O risco está associado a toda atividade, e o desenvolvimento de uma mentalidade de risco visa garantir 

que os mesmos sejam identificados, considerados e controlados. A mentalidade de risco estabelece uma 

base para aumentar a eficácia do sistema de gestão, alcançar resultados melhores e prevenir efeitos 

negativos (ABNT ISO/IEC 17025:2017). A partir da mentalidade de risco os indivíduos envolvidos 

agem de forma preventiva e planejam ações para evitar que a validade do resultado seja afetada. 

3.1. Como a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 aborda os riscos 

É possível notar que os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 foram baseados em uma 

mentalidade de risco, de modo que os riscos nos ensaios sejam minimizados, prevenindo que resultados 

incorretos sejam apresentados aos clientes (SETTON, 2018). Porém “o laboratório é responsável por 

decidir quais os riscos e oportunidades necessitam ser abordados” (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017). 

A mentalidade de riscos, de forma indireta ou difusa, encontra-se disseminada em vários requisitos da 

revisão 2017 da ABNT NBR ISO/IEC 17025, com enfoques diferentes em cada um dos requisitos 

abordados. 

Inicialmente, deve-se salientar que a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 não possui requisito 

que exija métodos formais para gestão de riscos ou processo de gestão de risco documentado. Apenas 

requer que o laboratório planeje e implemente ações para abordar riscos e oportunidades (ABNT NBR 

ISO/IEC 17025:2017). O único requisito que requer registros é relacionado as entradas para a análise 

crítica pela gerencia, requisito 8.9.2 (m): “as entradas para análise crítica pela gerência devem ser 

registradas e incluir os resultados da identificação de riscos”. Por isso o LAPOC optou por elaborar um 

procedimento normativo e planilha de gerenciamento de riscos e oportunidades do sistema de gestão, a 

fim de obter registros de dados que possam ser analisados de forma prática e facilitar a definição das 

ações necessárias. 

Com relação à gestão de riscos a imparcialidade, a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 orienta 

no requisito 4.1 que o laboratório deve identificar os riscos a imparcialidade de forma contínua, e que 

estes riscos devem ser eliminados ou minimizados. Os riscos a imparcialidade nunca podem ser aceitos 

– devem ser, portanto, eliminados ou mitigados, além de levantados de forma contínua. Por esta razão, 

são abordados em um requisito (4.1) específico.  

No requisito 7.8.6, relacionado ao relato de declaração de conformidade, o laboratório deve 

documentar a regra de decisão empregada, considerando o nível de risco associado à regra. 

No que diz respeito ao trabalho não conforme, o requisito 7.10.1 (b) diz que “as ações (incluindo 

interrupção ou repetição do trabalho e retenção dos relatórios, quando necessário) sejam baseadas nos 

níveis de risco estabelecidos pelo laboratório”. E diante de uma não conformidade, o requisito 8.7, sobre 

ações corretivas, diz que o laboratório deve reagir à não conformidade, avaliar a necessidade de ação 

para eliminar a causa da não conformidade, realizando mudanças no sistema de gestão e atualizando 

riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, quando necessário. 
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O requisito 8.5 trata de forma mais explícita sobre riscos e oportunidades associados às atividades 

de laboratório - seu foco consiste em assegurar a validade dos resultados e avaliar quando um risco pode 

se tornar uma oportunidade, como, por exemplo, uma oportunidade de melhoria (requisito 8.6). Um 

efeito é um desvio em relação ao esperado. Um desvio positivo proveniente de um risco pode oferecer 

uma oportunidade, mas nem todos os riscos positivos resultam em oportunidades (ABNT NBR ISO 

31000:2018). Um risco positivo deve ser, obrigatoriamente, avaliado e tratado para que os efeitos 

negativos gerados ao ignorar seu tratamento não se manifestem no sistema. Uma oportunidade, por sua 

vez, pode, ou não, ser aproveitada para melhoria do sistema (TEORIA DA PRÁTICA, 2014). 

3.2. Ações para abordar riscos e oportunidades no LAPOC 

No processo de gestão de riscos, segundo a ABNT NBR ISO/IEC 31000:2018, a comunicação e consulta 

ocorre em todo o processo, a fim de auxiliar na compreensão do risco, nas decisões tomadas e nas razões 

pelas quais ações específicas são requeridas. O monitoramento e análise crítica também ocorre em todo 

o processo de gestão de riscos para assegurar e melhorar a qualidade e eficácia do sistema de gestão da 

qualidade, neste caso. 

É importante definir o contexto para a gestão de riscos, os parâmetros para a identificação dos riscos. 

No caso do LAPOC, a gestão de riscos aborda os riscos e oportunidades associados às atividades de 

laboratório que impactam a validade dos resultados, a competência e a operação consistente do 

laboratório. 

No processo proposto para o Sistema de Gestão do LAPOC, organizado como indicado na figura 1, 

os riscos e oportunidades podem ser identificados por todos os colaboradores, a qualquer momento, 

cabendo a gerencia da qualidade a responsabilidade pelo registro e tratamento dos mesmos por meio da 

planilha de gerenciamento de riscos e oportunidades do sistema de gestão (tabela 1).  
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Figura 1. Processo de gestão de riscos e oportunidades associados às atividades de laboratório do LAPOC. 
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Tabela 1. Planilha de gerenciamento de riscos e oportunidades do sistema de gestão do LAPOC. 

 

 

As informações necessárias para o preenchimento da Planilha de gerenciamento de riscos e 

oportunidades do sistema de gestão são as seguintes: 

a) No: número sequencial de identificação único do risco à imparcialidade. 

b) Data da identificação do risco 

c) Tipo: Risco Negativo; Risco Positivo ou Oportunidade. 

d) Descrição do risco: descrição do risco. 

e) Consequências: potenciais consequências associadas ao risco. 

f) Probabilidade de ocorrência: Apesar da Probabilidade de ocorrência ser um valor percentual, 

entre 0 e 100 da ocorrência de um evento acontecer, é utilizado o conceito de baixa, que vai de (0% a 

33%), média (34% a 66%) e alta (67% a 100%). Para essa definição deve ser considerada a experiência 

anterior, com base em ocorrências já registradas ou utilizar o consenso da equipe envolvida no registro 

do risco à imparcialidade. 

g) Severidade: A severidade do evento é resultado da probabilidade x impacto. O resultado da 

interação probabilidade x impacto é mostrado na matriz de severidade (tabela 2), sendo importante para 

priorizar os esforços do laboratório no tratamento do risco em questão. 

 

  

Nº
Data 

ident.
Tipo Descrição do Risco/oportunidade Consequência

Probab. de 

ocorrência

Impa-

cto

Seve-

ridade
Ação

Detalhamento da ação de resposta ao 

Risco
Resp.

Prazo da 

ação
Monitoramento

Data 

Concl.
Eficácia/ Data Avaliação

01 20/10/18
R. 

Positivo

Risco à pipetagem incortretas de 

amostras no SGQ

pH pode ser elevado drasticamente e 

a análise inocrreta
Baixa Baixo Baixa Minimizar Estudar nova valiadção do método Rodrigo 19/08/18

Novo registro de 

validação do método 
20/10/18

Eficaz. O método foi revalidada 

e após 30 dias o problemas não 

se manifestou novamente

PN-LAPOC-0084 - AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES DO SISTEMA DE GESTÃO (FQ-LAPOC-0084-01)

PLANILHA DE GERENCIAMENTOS DE RISCOS E OPORTUNIDADES DO SISTEMA DE 

GESTÃO

Data de referência

17/07/2018
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Tabela 2. Matriz de severidade, obtida a partir da interação probabilidade x impacto. 

 

 

h) Ação: Selecionar o tipo de ação para tratamento do risco. 

a. Para riscos negativos: eliminar (eliminar um problema potencial, eliminando sua causa) 

ou minimizar (reduzir a probabilidade ou o impacto da ocorrência). 

b. Para riscos positivos: explorar (garantir que a oportunidade seja concretizada), 

compartilhar (compartilhar envolve a alocação integral ou parcial da propriedade da 

oportunidade a um terceiro que tenha mais capacidade de capturar a oportunidade para 

benefício do laboratório) ou melhorar (esta estratégia é usada para aumentar a 

probabilidade e/ou os impactos positivos de uma oportunidade). 

c. Para riscos negativos e positivos: reter (aceitar as consequências na ocorrência do 

evento). 

i) Detalhamento da ação de resposta ao risco: campo onde são definidas as ações a serem 

executadas para tratamento do risco, incluindo a seguir responsável e prazo. Um risco pode exigir 

mais de uma ação para seu tratamento. A gerência do laboratório é responsável por garantir que 

as ações tomadas são proporcionais ao impacto potencial (severidade) sobre a validade dos 

resultados do laboratório. As ações de tratamento de riscos também devem ser alimentadas no 

formulário de monitoramento de ações do sistema de gestão da qualidade. 

j) Monitoramento/Data de conclusão: Este campo é utilizado para evidenciar as ações de controle 

de risco, devendo ser apresentados indicadores para este fim (como, por exemplo, revisão de 

documento(s); treinamento de pessoal; alterações nas atividades de laboratório, dentre outros). 

A data que a ação foi concluída, a partir da obtenção das respectivas evidências, também deve 

ser informada. 

k) Eficácia/Data da Avaliação: conclusão sobre a eficácia do controle do risco, com a reavaliação 

do risco em um momento posterior à implementação das ações de controle. A data da avaliação 

de eficácia também deve ser informada neste campo. 

Baixo Médio Alto

Baixa Baixa Baixa Média

Média Baixa Média Alta

Alta Média Alta Alta

Tabela de Severidade

Impacto

Probabilidade
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Os resultados da identificação de riscos são dados de entrada para a análise crítica pela gerência do 

laboratório. 

4. CONCLUSÃO 

A introdução da mentalidade de risco na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 trouxe aspectos 

positivos para o sistema de gestão do LAPOC, tornando o mesmo mais eficaz, com foco nas políticas e 

objetivos (resultados), uma vez que os riscos e oportunidades são identificados e tratados de maneira 

formal. 

Verificou-se que a gestão de riscos é um processo contínuo, iterativo e dinâmico, cuja aplicação 

contínua e disciplinada pode introduzir novos elementos no Sistema de Gestão que o tornam mais 

robusto e consistente.  

Não houve tempo hábil para o levantamento de uma quantidade significativa de riscos e 

oportunidades no sistema de gestão do LAPOC utilizando-se o processo proposto. Todavia, acredita-se 

que a formalização de um processo estável para o tratamento dos mesmos resultará no levantamento de 

riscos e oportunidades em um quantitativo suficiente para a melhoria significativa do sistema de gestão 

do laboratório. 
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